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Inleiding 
Verf en coatings spelen een belangrijke rol in de strijd tegen corrosie van staal 
en andere metalen constructies. Om de kwaliteit te waarborgen is controle in 
alle stadia van de uitvoering van groot belang. De werkvoorbereider en 
kwaliteitscontroleur moeten gedegen kennis bezitten van klimaatcondities, 
verf- en coatingtechnologie, richtlijnen en normen, zoals NS 476, ASTM D 3276 
en de NEN EN ISO 12944 en de belangrijkste eisen die worden gesteld op het 
gebied van kwaliteit en duurzaamheid voor de oppervlaktebehandeling. 
 
Om de kwaliteit van het eindproduct en het proces te bewaken en aan te 
tonen, wordt in projecten gebruik gemaakt van kwaliteitsborging. Dit kan op 
verschillende manieren plaatsvinden afhankelijk van de gekozen contractvorm 
en de mate van betrokkenheid van de opdrachtgever. Veelal wordt door de 
opdrachtgever gekeken naar het kwaliteitssysteem van het coatingsbedrijf en 
naar het specifiek voor een project benoemde normen. 
 
Onder kwaliteitsborging wordt in deze cursus het volgende verstaan: 
Het geheel van maatregelen en activiteiten waarmee de kwaliteit van het te 
leveren eindproduct wordt getoetst, bewaakt en aangetoond. 
 
Voor wie bestemd? 
Deze cursus is bestemd voor iedereen die een specificatie of een kwalitatieve 
beoordelingen moet maken over de conservering, het uiterlijk van een stalen 
voorwerp of over de eigenschappen van een oppervlak (bijv.: kwaliteitszorg, 
inkoop, onderhoud, engineering, etc).  
 
Doelstelling 
Het doel van deze cursus is de deelnemer inzicht en kennis te geven welke hij 
of zij in het dagelijks werk kan gebruiken. Hierbij verkrijgt de cursist o.a. 
inzicht in de materialen welke bij metaal conserveren worden verwerkt 
(ondergronden), de algemene begrippen en kennis binnen deze bedrijfstak, 
methode van filmvorming en gedrag van verven in de metaalindustrie, de 
samenstelling en werking van hoogwaardige verfsystemen en het maken van 
keuzes en het gebruik in woord en schrift van “vaktaalgebruik” t.b.v. het 
rapporteren op kwaliteitsgebied. 
 
Subsidiemogelijkheid 
Voor de cursus kunt u subsidie aanvragen bij Stichting OOM. Meer informatie 
over de voorwaarden en de aanvraagprocedure: www.oom.nl.  
  

http://www.oom.nl/
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Niveau: MBO 
Totaal aantal lessen (excl. examen): 11 
Theorielessen:  10 
Praktijklessen:  1 
Duur van een les:  3 uur 
 
Deelnamekosten:  € 1.610,- (leden) 
  € 1.860,- (niet-leden) 
Examen:   € 270,- 
 
 
Wat houdt de cursus in? 
De onderstaande onderwerpen worden in de cursus Inspectie Staalconservering 
behandeld.  

 Metalen ondergronden 
o Staal, wat is het en wat kunnen we er mee? 
o Nen-ferro metalen 
o Corrosie, wat is het, wat kost het en wat doen we er aan? 
o Hoe constructiestaal beschermen? 
o Corrosiebestrijding 

 Voorbehandelen van stalen ondergronden 
o Inleiding en behandelingen 
o Stralen 
o Thermisch reinigen 
o Reinheid, straalkwaliteit en normen 
o Conclusie over mechanische reinigingsmethoden van constructiestaal 
o Ontvetten en beitsen 

 Verf en het gedrag van verfsystemen 
o Inleiding en de geschiedenis van verf 
o Hoofdbestanddelen van verf 
o Minder milieubelastende verftypen 
o Droging/filmvorming 
o Enige bijzondere verfsoorten 
o Verfsystemen 
o Poedercoating 

 Applicatiemethoden en –keuze 
o Voorbereiden van verf voor applicatie 
o Applicatieomstandigheden 
o Overzicht applicatiemethoden 
o Spuitmethoden 
o Opwalsen 
o Meest geschikte applicatiemethoden 
o Poedercoaten 

 Thermisch verzinken 
o Verzinkmethoden 
o Thermische verzinkprocessen 

 Duplexsystemen 
o Thermisch aangebrachte zinklagen 
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o Zinklagen aangebracht door metalliseren 
o Het lakken van thermisch verzinkt staal en gemetalliseerd staal 
o Applicatie van organische deklagen 
o Onthechtingsverschijnselen 

 Inspectie en keuring 
o De voorschriften 
o Belangrijke inspectiepunten 
o Typen inspecties 
o Doel van keuringen 
o Keuren van laklagen, laksystemen en poedercoatings 
o Rapportage 

 Onderhoud en reparatie 
o Preventief onderhoud 
o Curatief onderhoud 
o Geprogrammeerd onderhoud 

 
Wat is het resultaat? 
Na het succesvol afronden van de cursus heeft de cursist diepere kennis van het 
conserveringsproces en heeft inzicht in elke processtap. Daarnaast is de cursist 
instaat om alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot 
keuringsproces uit te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie? 
Kijk op onze website www.vereniging-ion.nl. Hier kunt u uw medewerker 
en/of uzelf direct inschrijven voor de cursus(sen) van uw keuze. Ook vindt u 
hier uitgebreide informatie over de inhoud van de cursus. 
 
Wilt u graag de cursus bij u op het bedrijf laten plaatsvinden? Neem dan even 
telefonisch contact met ons op. Dan zullen wij samen met u naar de 
mogelijkheden kijken.  

http://www.vereniging-ion.nl/
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Vereniging ION is een onafhankelijke brancheorganisatie, die tegemoet komt 
aan de groeiende vraag naar vakgerichte praktijkcursussen. Op dit moment 
verzorgt Vereniging ION klassikale en bedrijfsinterne cursussen door heel 
Nederland eventueel volledig op maat gemaakt. 
 
 
Vereniging ION  
Einsteinbaan 1 
3439 NJ Nieuwegein 
 
Postbus 2600 
3430 GA Nieuwegein 
 
T 030 - 630 03 90  
F 030 – 630 03 89 
 
W www.vereniging-ion.nl 
E info@vereniging-ion.nl  
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