03.02
Brandwacht - basis (AV-011)
De nodige kennis en vaardigheden verwerven om de
functie van brandwacht tijdens werkzaamheden met

een verhoogd risico op brand of explosie te kunnen
uitoefenen.

PROGRAMMA
PRAKTIJK

THEORIE
• De veiligheidsfunctie
• De werkvergunning interpreteren en respecteren
• Het objectief en gebruik van een vuurvergunning, de
elementaire milieu- en veiligheidsvoorschriften
• Elementaire kennis: de vuurdriehoek, het ontstaan, de
ontwikkeling en de uitbreiding van een brand
• De verschillende soorten branden, hun oorzaken en
bestrijdingsmiddelen
• Werksituaties met een verhoogd risico op brand
herkennen en weten welke voorzorgsmaatregelen er
genomen moeten worden voor, tijdens en na de werken
• De werking en het inzetbereik van de verschillende
blusmiddelen kennen
• Wat zijn de verschillende persoonlijke
beschermingsmiddelen; hoe en wanneer ze correct te
gebruiken
• Hoe te handelen bij een brand, brandalarm,
evacuatiealarm
• De elementaire EH

• Het blussen van verschillende soorten branden met
behulp van de gepaste brandblussers
• Het gebruik van een blusdeken
• Het gebruik van de muurhaspel
• Aansluiting en gebruik van de brandslangen
• De essentiële elementen van een vuurvergunning
• Op efficiënte wijze alarm slaan

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Risicovolle Taken VCA
Brandbestrijding en eerste hulp
• Doelstellingen van de opleiding:
Het doel van deze opleiding is
theoretische kennis en praktische
vaardigheden verwerven,
basisnoties veiligheid begrijpen,
verantwoordelijkheidszin en de
aan de functie van brandwacht
inherente doeltreffendheid
verwerven.
• Doelgroep:
Iedere medewerker die zich
beroepshalve met brandpreventie
bezig houdt.
Iedere medewerker die als
veiligheidstoezichter optreedt bij

•

•

•
•

werkzaamheden met een verhoogd
risico op brand/explosie.
Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten die zowel voor
het theoretisch als het praktisch
examen slagen, ontvangen een
attest dat 3 jaar geldig is.
Basisvereisten en
toelatingsvoorwaarden:
• 18 jaar zijn
• In het bezit zijn van PBM’s voor
het praktijkgedeelte van de
opleiding.
Duur en schema:
1 dag, van 08:00 tot 16:00
Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.

• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 6
• Diverse:
Tijdens de middag wordt aan elke
kandidaat een broodje en een
frisdrank aangeboden (indien de
opleiding in één van de vestigingen
van ECS plaatsvindt).
• Contact en informatie:
03/360 29 11 of info@e-c-s.be
Onze opleidingen kunnen op
aanvraag in één van onze vestigingen
of bij de klant ingericht worden.
Het is tevens mogelijk onze
opleidingen aan te passen aan uw
specifieke noden of aan te vullen met
een audit, advies of coaching.

22 | ECS Your Safety, Our Skill

432601_ECS Training Academy NL 2015v3.indd 22

24/02/15 14:16

