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TVVL verzorgt al sinds 1990 de cursus 

Sanitaire Installaties in Gebouwen. Als 

een cursus al 29 jaar bestaat, zegt dat wel 

wat over de kwaliteit en populariteit. Natuur

lijk wordt de cursus regelmatig aangepast naar de 

laatste actualiteiten, wetgeving, normen, praktijkin

richtingen en stand van techniek. 

Cursus Sanitaire  
Installaties al  
29 jaar ‘HOT’ en 
‘COOL’

De lesstof werd toentertijd met grote inspanning onder 

leiding van ing. L.A. Huygen gerealiseerd. De cursus ging 

direct met twee groepen van start, terwijl er een wachtlijst 

bleef bestaan. Het Ministerie  van Economische Zaken 

heeft TVVL destijds gecomplimenteerd met de kwaliteit 

van de vervaardigde lesstof

Omdat het zo’n interessant vakgebied is, brengen wij graag 

onze populaire cursussen en workshops op het gebied van 

sanitaire technieken nog een keer onder de aandacht. De 

cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen is bedoeld voor 

startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectlei

ders werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, 

leverancier, opdrachtgever of overheid. De cursus is 

ingedeeld in 4 modulen; leidingwaterinstallaties, gebouw

riolering, gasinstallaties en brandblusvoorzieningen. De 

cursus is in zijn geheel te volgen (4 modulen met in totaal 

13 lesdagen en deelexamens) met als eindresultaat het TV

VLdiploma Sanitaire Installaties in Gebouwen. Maar het is 

ook mogelijk apart in te schrijven voor een enkele module 

en deze af te sluiten met een deelcertificaat. Hierdoor is 

het mogelijk specifieke kennis op te doen of de cursus over 

meerdere jaren uit te spreiden.

Buiten de 4 modulen en het examen om worden 4 work

shops aangeboden. Dit zijn:

• Zwembaden en Waterbehandeling;

• Technische en Medische gassen;

• Stoominstallaties;

• Legionellapreventie.

Startdata modulen
Maart 2020  

Module Brandblusvoorzieningen

September 2020 
Module Leidingwaterinstallaties

Startdata modulen
November 2019

Module Gasinstallaties

Januari 2020
Module Gebouwriolering

Deelnemers aan alle vier modulen van de cursus Sanitaire 

Installaties in Gebouwen kunnen kosteloos naar de eerste 

3 genoemde workshops. 

Heb je interesse in de cursus Sanitaire Installaties in Ge

bouwen, in 1 van de modulen of in een workshop, kijk dan 

op www.tvvl.nl/cursussen voor meer informatie.


