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1 Inleiding  

1.1 Voor wie? 

Deze informatie is ten behoeve van iedereen die geïnteresseerd is in het volgen van een opleiding 

tot assistent monteur rioolgemalen. Voor diegenen die binnen het bedrijfsleven of binnen de 

gemeenten werkzaamheden te verrichten hebben aan en rondom rioolgemalen is deze opleiding 

van toepassing. 

De opleiding is samengesteld door de firma’s RUBO-Bodegraven en Kennis van Pompen. Algemene 

informatie over bovengenoemde bedrijven is te vinden op hun websites. 

1.2 Doelstellingen – Opleiding Assistent Monteur Rioolgemalen 

De opleiding is gericht om de assistent monteur rioolgemalen toe te rusten met onderstaande 

vaardigheden en kennis: 

 Algemene kennis rioolsystemen, werking pomp en opbouw rioolgemaal. 

 Kennis omtrent de elektrische besturing als direct schakeling, ster-driehoek schakeling, 

toepassing softstarter en frequentie omvormer. 

 Zelfstandig meten aan besturingskasten 

 Zelfstandig oplossen van storingen 

 Zelfstandig kunnen vervangen van: 

o ster-driehoek schakeling 

o schakelcomponenten 

o niveaumeet apparatuur (+evt. kalibreren) 

 Zelfstandig afstellen pomp van de volgende fabricaten: 

o Flygt 

o ABS 

o Landustrie 

 Zelfstandig pomp vervangen 

 Veilig werken in/aan bovengenoemde scenario’s. 

Het certificaat van deelname is onbeperkt geldig, niettemin raden we aan wanneer de kandidaat 

maar beperkt met de materie werkzaam is, de opleiding eens in de drie jaar te herhalen. 

1.3 Communicatie omtrent de opleiding 

Zowel RUBO-Bodegraven als Kennis van Pompen streven ernaar om alle informatie betreffende de 

opleiding zo helder mogelijk te communiceren. Indien informatie op de website of in brochure 

materiaal veroudert zal dit zo spoedig mogelijk worden aangepast. Graag horen wij van u als 

deelnemer wanneer u bemerkt dat de informatie niet langer ‘up to date’ is.  

Vragen worden binnen twee weken afgehandeld. Mocht een antwoord langer op zich laten wachten, 

dan melden we dat, inclusief de reden waarom. 

Centraal contactpersoon omtrent de opleiding is: Greetje Kralt, greetje@kennisvanpompen.nl 

 

mailto:greetje@kennisvanpompen.nl
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2 Algemene informatie opleiding 

2.1 Duur van opleiding 

De complete opleiding bestaat uit 4 dagen verspreid over 4 weken die gevarieerd zijn ingedeeld; 

deels theorie en deels praktijk. Onderstaand schema geeft globaal weer wat men kan verwachten. 

 

 

2.2 Aanmelden opleiding 

In eerste instantie zal de opleiding 5 keer per jaar worden gegeven, de tijdstippen waarop worden 

per mail en via de sites gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen hierop reageren en zich aanmelden 

bij Greetje Kralt, greetje@kennisvanpompen.nl. Gezien de aandacht die we een ieder willen en 

kunnen geven hanteren we een maximum van 6 deelnemers per keer. 

2.3 Extra vervolg 

Mocht het zo zijn dat na de opleiding er behoefte is aan extra vervolg of tijd dan is dit altijd 

bespreekbaar. We streven ernaar zoveel mogelijk ‘op maat’ te leveren en dat de kandidaat 

uiteindelijk geschikt is voor zijn of haar uit te voeren taken. 

 

 

  

 DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 

O
C

H
TE

N
D

 - elektra 
- basis schakelingen 
- componenten 
- niveaubesturing 
- storingen 

- rioolsystemen 
- pompen, waaier typen 
- capaciteit, opvoerhoogte 
- pompspecificaties 

- draaistroommotoren 
- direct-& ster-driehoek 
- softstarter & FO 
- veiligheid / NEN3140 

- opbouw gemaal 
- gebruikte  
   componenten &  
   materialen 
- aandachtspunten 

M
ID

D
A

G
 - herkennen componenten 

- kast doormeten 
- storing zoeken 

- afstellen snijmes 
- afstellen waaier 
- niveaumeting wisselen 
- niveaumeting kalibreren 

PRAKTIJK IN HET VELD 
bezoek droog- en nat 

opgesteld gemaal 

PRAKTIJK OP LOCATIE 
Opbouwen/assemblage 

rioolgemaal 
Praktijkexamen 

mailto:greetje@kennisvanpompen.nl
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3 Voorwaarden en algemene eisen 

3.1 Kosten 

De kosten voor deze vierdaagse opleiding tot Assistent Monteur Rioolgemalen zijn op te vragen bij 

Greetje Kralt, greetje@kennisvanpompen.nl.  

In de opleiding is inbegrepen: 

 4 dagdelen theorie betreffende rioolsystemen, pompen, elektrische besturing rioolgemalen. 

 4 dagdelen praktijk betreffende oplossen storingen, vervangen componenten, afstellen pompen, 

assemblage/renovatie rioolgemalen. 

 syllabus met studiemateriaal 

 gebruik benodigde faciliteiten van RUBO tijdens de praktijk 

 gebruik van de benodigde componenten zoals schakelkasten, pompen, gereedschappen, 

leidingwerk en assemblage materiaal. 

 4 maal lunch 

3.1.1 Betaling 

De volgende betalingstermijnen worden gehanteerd: 

 50% bij aanmelding 

 50% na afronding opleiding 

3.2 Het vereiste niveau 

Om aan de opleiding deel te nemen is het gewenst in bezit te zijn van minimaal LBO Elektrotechniek 

en/of aantoonbare ervaring op het gebied van basis onderhoud aan pompinstallaties. 

3.3 Leeftijd 

De minimum leeftijd om met de opleiding te starten is 17 jaar. 

4 Faciliteiten van de opleiding 

4.1 Theorie 

De theorie wordt geven bij: 

Kennis van Pompen B.V. 
Ondernemingsweg 32 
2404 HN Alphen aan den Rijn 
 
Deze bestaat uit 4 maal een ochtend die om 09:00 van start gaat. Kennis van Pompen beschikt over 

een leslokaal waarbij presentaties gegeven worden m.b.v. een tv-scherm en gebruik wordt gemaakt 

van een flip-over om e.e.a. toe te lichten. De ruimte is geschikt voor max. 10 personen, ruimschoots 

genoeg voor het aantal voor deze opleiding. 

Tevens is er visueel materiaal aanwezig zoals waaiers, schakelkasten, dwarsdoorsnede pompen e.d. 

De theorie instructeurs beschikken over didactische technieken en hebben ruimschoots praktische 

ervaring met de desbetreffende materie. 

mailto:greetje@kennisvanpompen.nl
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De lunch van 12:00 tot 12:30 zal genuttigd worden op locatie bij Kennis van Pompen, waarna men 

vertrekt richting RUBO voor het praktijkgedeelte. 

4.2 Praktijk 

De praktijk wordt gegeven op locatie bij:  

RUBO-Bodegraven 
Ziendeweg 3 
2471 PZ Zwammerdam 
 
Deze is ca. 20 min. rijden verwijderd van Kennis van Pompen. 
De faciliteiten voor de praktijkinstructie zijn fantastisch. Diverse schakelkasten om aan te sleutelen 

en om storingen te simuleren zijn opgesteld, daarnaast een goede werkbank om pompen uit elkaar 

te halen en af te stellen. Verschillende schone pompen staan ter beschikking waaronder tenminste 

pompen van Flygt, ABS en Landustrie. 

Een complete opstelling van put, mechanische componenten, pomp en besturing zal worden 

gebruikt om een goed besef te krijgen van de werking en om diverse situaties te simuleren.  

De praktijk instructeur beschikt over ruime ervaring in het veld en kent de diverse besturingen die 

hedendaags worden toegepast. Tijdens de praktijk wordt de groep opgesplitst zodat een ieder aan 

het werk kan aan / met een betreffende opdracht. 

4.3 Opbouw 

De exacte inhoud (leerstof) en opbouw van de opleiding staat in onderstaande syllabus.  

4.3.1 DAG 1 

 

Les Lesstof 
Tijd 

Totaal 
 

Hoofdstuk 
theorie praktijk 

09:00 Kennis van Pompen     

1 

Electrisch circuit, stroom, spanning, 

weerstand 0:45  0:45 

 

2 

Electrisch schema gemaal, componenten, 

meggeren 0:45   1:30 

 

3 Niveaubesturingen  0:30   2:00  

4 Voorkomende storingen 0:30   2:30  

 Examenvragen 0:15  2:45  

12:00 LUNCH     

13:00 RUBO Bodegraven     

2-1 

Herkennen componenten diverse 

schakelkasten   0:45 3:30 

N.v.t. 

2-1 

Doormeten kast: spanning, 

stroommeten, meggeren   0:30 4:00 

N.v.t. 

4-1 

Werking /afstellen borrelbuis, open-bel, 

vlotters   1:00 5:00 

N.v.t. 

4-1 Storing zoeken, oplossen  1:00 6:00 N.v.t. 
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4.3.2 DAG 2 

 

Les Lesstof 
Tijd 

Totaal 
 

Hoofdstuk 
theorie praktijk 

09:00 Kennis van Pompen     

5 

Achtergrond riolering, uitleg diverse 

systemen (vrijverval, drukriolering, 

vacuümriolering, luchtpersrioolsysteem) 0:45  0:45 

 

6 Type pompen, waaiers, fabricaten,  0:45   1:30  

7 Grafieken, opvoerhoogte, cavitatie  0:30   2:00  

8 

Lezen / begrijpen pomp 

specificatiebladen 0:45   2:45 

 

 Examenvragen 0:15  3:00  

12:00 LUNCH     

13:00 RUBO Bodegraven     

6-1 

Demontage & assemblage verschillende 

typen/fabricaten pompen + afstellen 

waaier, snijmes e.d.   2:00 5:00 

N.v.t. 

4-2 Aansluiten en kalibreren niveausensor   1:00 6:00 N.v.t. 

 

4.3.3 DAG 3 

 

Les Lesstof 
Tijd 

Total 
 

Hoofdstuk 
theorie praktijk 

09:00 Kennis van Pompen     

9 Draaistroomotoren, werking,  0:30  1:00  

10 

Direct-, ster-driehoek schakeling, 

softstarter & frequentieomvormer 1:00   1:30 

 

11 

Veiligheid, NEN-3140, fysieke reactie 

mens, BEI 1:15   2:45 

 

 Examenvragen 0:15  3:00  

12:00 

LUNCH 

    

 

13:00 RUBO Bodegraven     

 Bezoek nat- en droog opgesteld gemaal   3:00 6:00 N.v.t. 
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4.3.4 DAG 4 

 

 

5 Toetsing en examinering 
Na elke ochtendsessie zal er d.m.v. een korte vragenlijst bepaald worden of de behandelde stof 
begrepen is. Op de vierde dag is er een praktijk examen waarna bij positief resultaat een Diploma 
Assistent Monteur Rioolgemalen wordt afgegeven. 

6 Kwaliteit, evaluatie en klachten 

6.1 Interne evaluatie 

RUBO en Kennis van Pompen zullen regelmatig de opleiding evalueren om te bepalen waar en hoe 

evt. verbeteringen verwerkt kunnen worden. De ontvangen externe evaluaties vormen hierbij een 

belangrijke bron. 

6.2 Externe evaluatie 

Aan het eind van de opleiding krijgen de kandidaten een evaluatieformulier waarop men de kwaliteit 

van de opleiding kan beoordelen, tevens zal er ruimte zijn om evt. klachten weer te geven. Deze 

formulieren vormen een belangrijke bron wat betreft de kwaliteitsbewaking. 

6.3 Archivering van gegevens 

Alle documentatie betreffende de deelnemers wordt in het kantoor van Kennis van Pompen 

bewaard en is niet vrij toegankelijk voor derden.  

 

Les Lesstof 
Tijd 

Total 
 

Hoofdstuk 
theorie praktijk 

09:00 Kennis van Pompen     

12 

Mechanische & bouwkundige 

componenten in gemaal, opbouw, 

gebruikte materialen 1:30  1:00 

 

13 Aandachtspunten bij ontwerp 0:30   1:30  

14 Algemeen vragenuurtje 1:00   2:00  

 Examenvragen 0:15  3:00  

12:00 

LUNCH 

    

 

13:00 RUBO Bodegraven     

12-1 Opbouwen en assemblage rioolgemaal   1:30 4:30 N.v.t. 

 

Praktijkexamen (afstellen waaier & 

snijmes, montage ster-

driehoekschakeling, aansluiten 

niveausensor e.d.)  1:00 5:30 
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6.4 Klachtenregeling 

Als het onverhoopt gebeurt dat men voortijdig klachten heeft over de opleiding, dan kunnen deze 

gemeld worden aan: 

Greetje Kralt, greetje@kennisvanpompen.nl 

Klachten worden zo spoedig mogelijk opgelost en/of besproken. 

 

mailto:greetje@kennisvanpompen.nl

