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WELKOM 

DERC Advies is een volwaardig opleidingsinstituut met 
honderden deelnemers per jaar. De theoretische opleidingen 
worden gegeven in ons opleidingscentrum te Oud-Beijerland. 
De praktijktrainingen geven wij op het speciaal daartoe  
ingerichte buitenterrein, waar we beschikken over zeer uit-
gebreide oefenfaciliteiten. Onze docenten weten deelnemers 
van elk niveau optimaal voor te bereiden op de praktijk. 

In dit cursusoverzicht vindt u de cursus en examendatums voor  
het eerste half jaar van 2019. De vermelde datums zijn onder  
voorbehoud van wijzigingen. Op onze website www.derc.nl vindt  
u altijd alle actuele data. 

OPLEIDINGEN OP MAAT 

In deze brochure treft u onze standaardcursussen op het 
gebied van industriële reiniging. Naast ons standaardpro-
gramma aan cursussen, verzorgt DERC Advies ook andere 
kwalitatief hoogwaardige opleidingen die veilig werken 
centraal stellen.

U kunt DERC Advies ook benaderen als deskundig adviseur, inter
mediair of voor de ontwikkeling of de verzorging van opleidingen. 
Trainingen en cursussen kunnen hiervoor op maat worden ont
wikkeld en indien gewenst op locatie ‘in company’ worden gegeven, 
zowel in het binnen als buitenland. 

Naast cursussen in het Nederlands bieden wij onze cursussen ook 
in andere talen aan. 

VEILIGHEIDS-, INSTRUCTIE- EN TRAININGSPROGRAMMA’S 

+ Hoge druk en industriële reiniging
+ SIR erkend opleidingscentrum
+ Eigen cursuslocatie en/of training op andere gewenste locaties
+ Meertalige opleidingsmogelijkheden
+  Meer dan twintig jaar praktische ervaring in binnen en  

buitenland
+  Consultancy bij vraagstukken op het gebied van industriële 

reiniging

CURSUSOVERZICHT 

+  HOGE DRUK

+  DRUK VACUÜM

+  CHEMISCH TECHNISCH

+  ADEMBESCHERMING

+  SIR EXAMENS



SAFETY FIRST

KWALITEITSOPLEIDINGEN

DERC Advies verzorgt nationaal en internationaal kwaliteits
opleidingen en professionele cursussen op het vakgebied van  
de industriële reiniging. Op het eigen terrein in OudBeijerland  
en op locatie bij de klant verzorgt DERC Advies trainingen en  
cursussen over hoge druk reiniging, druk vacuüm reiniging,  
chemischtechnische reiniging en adembescherming.

De SIRrichtlijnen zijn leidend bij het bepalen van de inhoud van de 
trainingen. Als de manier van werken verandert, dan veranderen ook 
de richtlijnen. Ons trainingsaanbod passen we daarop aan, zodat we 
altijd actueel blijven.  
 
Innovatieve, meer geautomatiseerde producten vragen om nieuwe 
trainingen. Wat echter nooit verandert is de rol van de mens; die 
is uiteindelijk verantwoordelijk en het veiligheidsbesef dat daarbij 
nodig is. Dit is een vast onderdeel in de trainingen.

KENNIS, KWALITEIT EN VEILIGHEID

We streven naar het bevorderen van kennis en het verhogen van  
de kwaliteit en het veiligheidsniveau binnen ons gehele vakgebied. 
Dat doen we door mensen bewust te maken van de risico’s.  
Tijdens de trainingen geven we de cursisten inzicht in het waarom 
van veilig werken. 

Het kennen van de regels is in onze ogen niet voldoende, een 
medewerker moet na een opleiding in staat zijn om risico’s te 
herkennen, zodat hij of zij vervolgens in de praktijk bewust aan de 
slag gaat. Wanneer je aan het werk bent, dan ben je namelijk niet 
alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, maar ook voor die 
van je collega’s. Dat moet als een 100% vanzelfsprekendheid in je 
systeem zitten.



De Hoge Druk Spuiter is op de hoogte van de algemene 
werking van een hoge druk installatie, enige natuurkundige be
grippen, gevaren en veiligheid, diverse reinigingstechnieken en 
het werken met hoge druk reinigingsapparatuur in de praktijk.

HOGE DRUK SPUITER - HDS 

Tijdens deze eendaagse cursus wordt uw kennis opgefrist. Na het 
volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de 
actuele SIR eisen en de laatste wijzigingen in de relevante wet en 
regelgeving. Deze cursus is geschikt voor Hoge Druk Machinist, 
Toezichthouder Hoge Druk en Hoge Druk Keurmeester.

VERLENGCURSUSSEN HOGE DRUK

De Hoge Druk Machinist is naast de kennis van de hoge druk 
spuiter ook op de hoogte van nozzle selectie, reactiekrachten 
en slangdrukverliezen. Na afloop van de cursus heeft u kennis 
van het juiste gebruik van de HD apparatuur.

HOGE DRUK MACHINIST - HDM 

De Toezichthouder Hoge Duk is betrokken bij de wissel
werking tussen opdrachtgever en aannemer rondom 
reinigings apparatuur, toebehoren en methodieken.

TOEZICHTHOUDER HOGE DRUK - THD 

De Hoge Druk Keurmeester is de verantwoordelijke voor de  
keuring en certificering van de apparatuur en toebehoren. Na af
loop van de cursus bent u op de hoogte van de actuele SIR regel
geving ten aanzien van het veilig werken met deze apparatuur.

HOGE DRUK KEURMEESTER - HDK 

Tijdens deze eendaagse theoretische cursus wordt uw  
kennis opgefrist. Na het volgen van deze cursus bent u weer 
volledig op de hoogte van de actuele SIR eisen en de laatste 
wijzigingen in de relevante wet en regelgeving.

VERLENGCURSUS HOGE DRUK SPUITER - HDSv 

Hoge druk

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI wo 9 en do 10 januari vr 11 januari

FEBRUARI wo 6, en do 7 februari vr 8 februari

MAART wo 13 en do 14 maart vr 15 maart

APRIL wo 10 en do 11 april vr 12 april

MEI ma 20 en di 21 mei wo 22 mei

JUNI wo 26 en do 27 juni vr 28 juni

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI ma 14 en di 15 januari wo 16 januari

FEBRUARI ma 11 en di 12 februari wo 13 februari

MAART ma 18 en di 19 maart wo 20 maart

APRIL ma 15 en di 16 april wo 17 april

MEI ma 27 en di 28 mei wo 29 mei

JULI ma 1 en di 2 juli wo 3 juli

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI wo 9 en do 10 januari vr 11 januari

FEBRUARI do 7 februari vr 8 februari

MAART do 14 maart vr 15 maart

APRIL do 11 april vr 12 april

MEI di 21 mei wo 22 mei

JUNI do 27 juni vr 28 juni

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI ma 14 en di 15 januari wo 16 januari

FEBRUARI ma 11 en di 12 februari wo 13 februari

MAART ma 18 en di 19 maart wo 20 maart

APRIL ma 15 en di 16 april wo 17 april

MEI ma 27 en di 28 mei wo 29 mei

JULI ma 1 en di 2 juli wo 3 juli

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI ma 14 en di 15 januari wo 16 januari

FEBRUARI ma 11 en di 12 februari wo 13 februari

MAART ma 18 en di 19 maart wo 20 maart

APRIL ma 15 en di 16 april wo 17 april

MEI ma 27 en di 28 mei wo 29 mei

JULI ma 1 en di 2 juli wo 3 juli

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI ma 14 en di 15 januari wo 16 januari

FEBRUARI di 12 februari wo 13 februari

MAART di 19 maart wo 20 maart

APRIL di 16 april wo 17 april

MEI di 28 mei wo 29 mei

JULI di 2 juli wo 3 juli



De Druk Vacuüm Machinist weet om te gaan met taken, ver
antwoordelijkheden en werking van de druk vacuümwagens 
en de daarbij behorende risico’s, zoals werken met stikstof en 
diverse zuigmethoden. Het praktijkonderdeel is voorbereiding 
op het praktische deel van het SIR examen.

DRUK VACUÜM MACHINIST - DVM

Tijdens deze eendaagse cursus wordt uw kennis opgefrist. 
Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de 
hoogte van de actuele SIR eisen en de laatste wijzigingen in de 
relevante wet en regelgeving. Deze cursus is geschikt voor: 
Druk Vacuüm Machinist, Druk Vacuüm Keurmeester, Zuiggraaf 
machinist en Toezichthouder Druk Vacuüm.

VERLENGCURSUS DRUK VACUÜM 

De Druk Vacuüm Keurmeester is verantwoordelijk voor de 
keuring en certificering van de apparatuur en toebehoren. Na 
afloop van de cursus bent u op de hoogte van de SIR regel
geving ten aanzien van het veilig werken met deze apparatuur.

DRUK VACUÜM KEURMEESTER - DVK

De Zuiggraaf Machinist weet om te gaan met taken en verant
woordelijkheden rondom de werking van de zuiggraaf machine. 
Na afloop van de cursus weet u hoe u de risico’s van de  
machine en de stoffen waarmee gewerkt wordt kunt beheersen.

ZUIGGRAAF MACHINIST - ZGM

De Toezichthouder Druk Vacuüm is betrokken in de wissel
werking tussen opdrachtgever en aannemer bij werkzaam
heden met druk vacuümwagens in de (petrochemische) 
industrie. Na afloop van de cursus heeft u kennis van de 
reinigingsapparatuur, toebehoren en methodieken.

TOEZICHTHOUDER DRUK VACUÜM - TDV

Druk vacuüm

BIJ DEZE CURSUSSEN IS HET MOGELIJK 
OM PUNTEN VOOR CODE 95 TE BEHALEN.

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI wo 23 en do 24 januari vr 25 januari

FEBRUARI wo 27 en do 28 februari vr 1 maart

MAART wo 27 en do 28 maart vr 29 maart

MEI wo 8 en do 9 mei vr 10 mei

JUNI wo 19 en do 20 juni vr 21 juni

JULI ma 15 en di 16 juli wo 17 juli

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI wo 23 en do 24 januari vr 25 januari

FEBRUARI wo 27 en do 28 februari vr 1 maart

MAART wo 27 en do 28 maart vr 29 maart

MEI wo 8 en do 9 mei vr 10 mei

JUNI wo 19 en do 20 juni vr 21 juni

JULI ma 15 en di 16 juli wo 17 juli

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI wo 23 en do 24 januari vr 25 januari

FEBRUARI wo 27 en do 28 februari vr 1 maart

MAART wo 27 en do 28 maart vr 29 maart

MEI wo 8 en do 9 mei vr 10 mei

JUNI wo 19 en do 20 juni vr 21 juni

JULI ma 15 en di 16 juli wo 17 juli

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI wo 23 januari vr 25 januari

FEBRUARI wo 27 februari vr 1 maart

MAART wo 27 maart vr 29 maart

MEI wo 8 mei vr 10 mei

JUNI wo 19 juni vr 21 juni

JULI ma 15 juli wo 17 juli

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI wo 23 en do 24 januari vr 25 januari

FEBRUARI wo 27 en do 28 februari vr 1 maart

MAART wo 27 en do 28 maart vr 29 maart

MEI wo 8 en do 9 mei vr 10 mei

JUNI wo 19 en do 20 juni vr 21 juni

JULI ma 15 en di 16 juli wo 17 juli



SIR examen zonder cursusChemisch technisch reinigen

Adembescherming

De Chemisch Technisch Operator heeft een basis kennis 
van natuur en scheikunde en is op de hoogte van risico’s 
en beheersmaatregelen. Daarnaast is er aandacht voor het 
inrichten van de werkplek, opstellen van de reinigingsinstallatie 
en aansluiten op de te reinigen installatie.

CHEMISCH TECHNISCH OPERATOR - CTO 

De Chemisch Technisch Keurmeester is verantwoordelijk voor 
de inzetbaarheid van de apparatuur, de uitgevoerde  
testen en voor uitgifte van keuringscertificaten. Na afloop 
van de cursus heeft u kennis van de reinigingsapparatuur, 
toebehoren en methodieken.

CHEMISCH TECHNISCH KEURMEESTER - CTK

De Toezichthouder Chemisch Technisch is betrokken in de 
wisselwerking tussen opdrachtgever en aannemer rondom de 
regelgeving en veiligheid tijdens werkzaamheden chemisch 
reinigen. Na afloop van de cursus heeft u kennis van de  
reinigingsapparatuur, toebehoren en methodieken.

TOEZICHTHOUDER CHEMISCH TECHNISCH - TCT

Tijdens deze eendaagse cursus wordt uw kennis opgefrist. 
Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de 
hoogte van de actuele SIR eisen en de laatste wijzigingen in 
de relevante wet en regelgeving. Deze cursus is geschikt 
voor Chemisch Technisch Operator, Chemisch Technisch 
Keurmeester, Toezichthouder Chemisch Technisch.

VERLENGCURSUS CHEMISCH TECHNISCH 

De cursus Adembescherming B behandelt de werking van het 
ademluchttoestel, de lifesupport unit en hoe hiermee veilig 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Na afloop van de 
cursus weet u welke beschermende middelen nodig zijn en 
kent u de beperkingen van de menselijke ademhaling.

De Toezichthouder Adembescherming waarborgt een veilige 
gang van zaken. Tevens kan de Toezichthouder de juiste 
adembeschermingsmiddelen selecteren. 

ADEMBESCHERMING - ABB TOEZICHTHOUDER ADEMBESCHERMING - TAB

CURSUSDATA SIR EXAMEN

FEBRUARI wo 20 en do 21 februari vr 22 februari

APRIL wo 3 en do 4 april vr 5 april

JUNI ma 3 en di 4 juni wo 5 juni

JULI wo 10 en do 11 juli vr 12 juli

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI do 31 januari en vr 1 februari vr 1 februari

MEI do 23 en vr 24 mei vr 24 mei

CURSUSDATA SIR EXAMEN

FEBRUARI wo 20 en do 21 februari vr 22 februari

APRIL wo 3 en do 4 april vr 5 april

JUNI ma 3 en di 4 juni wo 5 juni

JULI wo 10 en do 11 juli vr 12 juli

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI do 31 januari en vr 1 februari vr 1 februari

MEI do 23 en vr 24 mei vr 24 mei

CURSUSDATA SIR EXAMEN

JANUARI do 31 januari en vr 1 februari vr 1 februari

MEI do 23 en vr 24 mei vr 24 mei

CURSUSDATA SIR EXAMEN

FEBRUARI vr 1 februari vr 1 februari

MEI vr 24 mei vr 24 mei



SIR examen zonder cursus

DERC Advies biedt u tevens de mogelijkheid om SIR examen 
te doen, zonder cursus, voor alle SIR certificaten. Hieronder 
vindt u de examenmomenten voor de certificaten:

+ Hoge Druk Machinist (HDM) en verlengen (HDMv)
+ Hoge Druk Keurmeester (HDK) en verlengen (HDKv)
+ Toezichthouder Hoge Druk (THD) en verlengen (THDv)
+  Chemisch Technisch Operator (CTO) en verlengen (CTOv)
+  Chemisch Technisch Keurmeester (CTK) en verlengen (CTKv)
+  Toezichthouder Chemisch Technisch (TCT) en verlengen (TCTv)
+ Druk Vacuüm Machinist (DVM) en verlengen (DVMv)
+ Zuiggraaf Machinist (ZGM) en verlengen (ZGMv)
+ Druk Vacuüm Keurmeester (DVK) en verlengen (DVKv)
+ Toezichthouder Druk Vacuüm (TDV) en verlengen (TDVv)
+ Adembescherming (ABB)
+ Toezichthouder Adembescherming (TAB)

SIR THEORIE EXAMENS BASIS EN VERLENGEN

DERC Advies biedt u de mogelijkheid om direct theorie en 
praktijkexamen te doen voor het SIR certificaat Hoge Druk 
Spuiter basis en verlengen en Hoge Druk Machinist basis. 
Hieronder vindt u de examenmomenten.

SIR EXAMENS HOGE DRUK

DERC Advies biedt u de mogelijkheid om direct theorie en 
praktijkexamen te doen voor het SIR certificaat Druk Vacuüm 
Machinist basis. Hieronder vindt u de examenmomenten.

SIR EXAMENS DRUK VACUÜM

Industriële reiniging is een dynamisch vakgebied. De SIR 
houdt hierin continu de vinger aan de pols. Regelmatig past 
de SIR haar richtlijnen en examens aan de laatste stand van 
zaken aan. 

DIGITAAL EXAMINEREN
Alle SIR theorieexamens worden digitaal afgenomen, waarbij u 
gebruik maakt van de DERC Advies notebooks. Wanneer u gebruikt 
maakt van het digitale voorlees examen dan verzorgen wij ook een 
koptelefoon.

AANMELDEN VOOR EXAMEN
Wanneer u zich bij DERC Advies inschrijft voor een cursus dan  
verzorgen wij uw aanmelding als kandidaat voor het SIR examen.

THEORIE

MAAND SIR EXAMEN

JANUARI vr 11, wo 16 en vr 25 januari

FEBRUARI vr 1, vr 8, wo 13 en vr 22 februari

MAART vr 1, vr 15, wo 20 en vr. 29 maart

APRIL vr 5, vr 12 en wo 17 april

MEI vr 10, wo 22, vr 24 en wo 29 mei

JUNI wo 5, vr 21 en vr 28 juni

JULI wo 3, vr 12 en wo 17 juli

MAAND SIR EXAMEN

JANUARI vr 11 en wo 16 januari

FEBRUARI vr 8 en wo 13 februari

MAART vr 15 en wo 20 maart

APRIL vr 12 en wo 17 april

MEI wo 22 en wo 29 mei

JUNI vr 28 juni

JULI wo 3 juli

MAAND SIR EXAMEN

JANUARI vr 25 januari

MAART vr 1 en vr 29 maart

MEI vr 10 mei

JUNI vr 21 juni

JULI wo 17 juli

DERC Advies biedt u de mogelijkheid om direct theorie en 
praktijkexamen te doen voor het SIR certificaat Adembescher
ming en Toezichthouder Adembescherming. Hieronder vindt u 
de examenmomenten.

SIR EXAMENS ADEMBESCHERMING

MAAND SIR EXAMEN

FEBRUARI vr 22 februari

APRIL vr 5 april

JUNI wo 5 juni

JULI vr 12 juli

PRAKTIJK



DERC Adviesgroep B.V.
P.O. Box 1589 
3260 BB OudBeijerland
The Netherlands 
opleidingen@derc.nl

Jan van der Heijdenstraat 44
3261 LE OudBeijerland
The Netherlands 
T +31 (0)186 61 06 64 
www.derc.nl

GESPECIALISEERD IN VEILIGHEIDS-, INSTRUCTIE- EN TRAININGSPROGRAMMA’S VOOR 
HOGE DRUK EN INDUSTRIËLE REINIGINGSPROFESSIONALS 

+ Meer dan twintig jaar praktische ervaring in binnen en buitenland

+ Meertalige opleidingsmogelijkheden

+  Consultancy bij diverse vraagstukken op het gebied van industriële reiniging

+ Eigen cursuslocatie en/of training op andere gewenste locaties

+ SIR erkend opleidingscentrum

+ Lid WJA

+ Lid WJTA

+ DNVGL ISO 9001 gecertificeerd

INTERNATIONAAL
We gaan op verzoek naar de klant toe voor een ‘on the job’training, waarvoor we een cursus ontwikkelen die is toegespitst op de specifieke 
klantwensen. Bij internationale trainingen houden we de Europese en Amerikaanse veiligheidsrichtlijnen aan, zoals beschreven door SIR, WJA 
en WJTA.

DS1812


