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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Postgraduaat Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Algemene inhoud van de opleiding: 

1. Chemische aspecten en radioactiviteit 
- Beschrijvende chemie  
- Fysische chemie 
- Chemische en fysische gevaren 
- Explosieven 
- Radioactiviteit 
- Nucleaire urgenties 



2. Incidenten 
- Incidenten met gevaarlijke gassen van diverse aard 
- Incidenten met gevaarlijke vloeistoffen van diverse aard 
- Incidenten met gevaarlijke vaste stoffen van diverse aard 
- Bijzondere incidenten 
- Methodieken voor effectinschatting 
- Brandweermiddelen voor inzet met gevaarlijke stoffen  

3. Biomedische en farmaceutische aspecten 

- Giftige stoffen en toxicologie 
- Specifieke materialen 
- Biologische agentia 

4. Transport van gevaarlijke stoffen, meetnetten, modelleren en communicatietechnieken 
- Veiligheid bij transport van gevaarlijke stoffen via pijpleiding 
- Veiligheid bij transport van gevaarlijke stoffen via binnenvaart 
- Veiligheid bij transport van gevaarlijke stoffen via spoorvervoer 
- Veiligheid bij transport van gevaarlijke stoffen via wegvervoer en luchtvervoer 
- Atmosferische modellering  
- Dispersiemodellen 
- Communicatietechnieken en adviesvaardigheidstraining 

5. Evaluatie van brandweerincidenten 
 

Algemene pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

- Op wetenschappelijke basis het gevaar kunnen inschatten van chemische stoffen, 
biologische stoffen, radioactieve stoffen en explosieven in uiteenlopende situaties;  

- Het ontwikkelen van de capaciteiten van veiligheidsadviseur inzake de opslag, de 
behandeling of het vervoer van gevaarlijke producten;  

- Het aanleren van preventieve maatregelen om ongevallen te vermijden  
- Het verwerven van communicatietechnieken die nuttig zijn in crisissituaties;  
- Bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen op een snelle en gestructureerde wijze advies 

te verlenen aan het betrokken management (brandweeroversten en 
beleidsverantwoordelijken) 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 300u 

Theorie: 90u 

Koude praktijk: 210u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1  



Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
De cursisten moeten in het kader van deze postacademische vorming minimaal beschikken 

over een bachelor diploma, wetenschappelijk of toegepast wetenschappelijk. Indien men niet 

aan deze voorwaarden voldoet, is een oriënterende proef verplicht. 

 

Er worden ook andere kandidaten toegelaten in deze postgraduaatsopleiding. Voor deze 

kandidaten geschiedt geen subsidiëring. 

Decentralisatie mogelijk? 
Niet van toepassing, organisatie gebeurt door: 

- Campus Vesta (Antwerpen) met Universiteit Antwerpen 

- le centre de fomation de Jurbise (Henegouwen) met Universiteit Mons 

Evaluatie 
Elke module wordt geëvalueerd. De cursist moet in module 1 t/m 4 geslaagd zijn alvorens hij 

aan de evaluatie module 5 kan deelnemen. 

 

Tijdens de eindevaluatie wordt de kandidaat geconfronteerd met een volledige, 

gedetailleerde beschrijving van een incident. De reactie van de kandidaat wordt geëvalueerd 

op gebied van: 

- verificatie en inschatting van het gevaar 
- verwerking van de informatie en raadpleging van beschikbare gegevensbronnen 
- communicatie en geformuleerd advies naar verantwoordelijken van 

hulpdiensten/management 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 42 11 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE – Werkgroep ‘Asbestprocedure’ 

Titel opleiding 
Asbestprocedure bij brand 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

- De gevaren en risico’s van asbest kennen. 
- De mogelijke aanwezigheid van asbest op de plaats van tussenkomst inschatten. 
- De interventiestrategie kennen bij incidenten waarbij asbest kan vrijkomen 
- De actiekaarten ‘Asbestprocedure bij brand’ kunnen toepassen 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 6u (al dan niet opgesplitst in verschillende lesmomenten) 

Theorie: 3u 



Koude praktijk: 3u 

Warme praktijk:0u 

 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 8 

 Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke  kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk ? 
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

(Initiële goedkeuring: 05/06/2014) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 03 11 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Bestrijding aardgasbranden 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
Theorie 

Doceren van het theoretische gedeelte aan de hand van een PowerPointpresentatie 

Praktijk 

Het praktijkgedeelte speelt zich af in en rond een oefenobject dat 100mbar, 30mbar kan 

simuleren waardoor reële situaties ontstaan 

Afdichten van lekken en blussen van gasbranden 



Praktijkherhaling van kleine blusmiddelen 

Eindtermen 

De cursist is na de opleiding in staat om gasbranden te blussen op 100mbar en 25mbar. Hij 

heeft inzicht in de distributiewijze van gas, de werkwijze door de gasleveranciers bij 

interventies, de technieken die toegepast worden door de interventieploegen van de 

gasmaatschappijen om gaslekken te dichten. Hij is na de opleiding zeer bewust van de 

gevaren bij deze interventies. Hij kent de nodige begrippen zoals de vitale 5. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u (al dan niet opgesplitst in verschillende lesmomenten) 

Theorie: 2u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:4u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:6 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies (Initiële goedkeuring: 28/03/2012) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 27 11                                                                             Datum: 19/07/2016 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager:  
OCBB, PIVO, WOBRA, PLOT 

Titel opleiding:  
Bijscholing Instructeur CFBT 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
De doelstelling van de opleiding is het verhogen van de kennis en de vaardigheden van de 

deelnemers op vlak van brandgedrag en brandbestrijding. De wereld evolueert, brandgedrag 

evolueert en de brandweer dient mee te evolueren. In verschillende landen wordt onderzoek 

gedaan naar brandgedrag en nieuwe manieren om brand te bestrijden. Het is het einddoel 

van deze opleiding van de deelnemers onder te dompelen in nieuwe manieren van werken. 

De resultaten van de verschillende onderzoeken wereldwijd dienen te worden verwerkt in 

onze opleidingen. Het is niet mogelijk om voor deze fiche uiterst gedetailleerd te zijn. De 



stand van zaken van vandaag is namelijk niet dezelfde als de stand van zaken binnen twee 

jaar. De inhoud van deze cursus zal dus evolueren door de jaren heen. 

Om deze doelstellingen te bereiken wordt gewerkt met theorielessen waarbij internationale 

lesgevers hun licht werpen op brandgedrag en brandbestrijding. Case studies kunnen ook 

aan bod komen indien dit past in het kader dat voor de cursus geschapen is. 

In de praktijk wordt gewerkt met verschillende oefenobjecten. Deze oefenobjecten nemen 

verschillende vormen aan. Het basisobject bestaat uit één container terwijl er ook oefeningen 

georganiseerd worden in multi-container opstellingen. In een latere fase kunnen objecten 

met verschillende niveaus hun intrede doen.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 40 

Theorie: 16 

Koude praktijk: 0 

Warme praktijk: 24 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Het aantal instructeurs per groep varieert.  

Tijdens de theoriemomenten is er één instructeur per groep. 

Het aantal instructeurs per groep tijdens de warme praktijk bedraagt gemiddeld drie. In 

functie van de doelstellingen kunnen in het begin meer instructeurs voorzien worden en 

minder op het einde. Dit is trouwens ook het geval tijdens de basisopleiding “instructeur 

CFBT”. Het idee hierachter is dat ze in het begin beter omkaderd worden en naar het einde 

van de opleiding meer verantwoordelijkheid opnemen. 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘Instructeur CFBT’ (AT41 11) 

Decentralisatie mogelijk?  
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke weerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 



Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 32 11 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
OCBB 

Titel opleiding 
Brandweerman In Nood, module Fireground Survival 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
Theorie: 

 Inleiding 

 De Mayday.? 
o Een geslaagde Mayday. 
o Waarom, wanneer en hoe? 

 Localisatie en sectorisatie. 
o ABCD systeem 

 Langs binnen. 
 Gebruik hoeken en kwadranten. 
 Langs buiten, gebruik hoeken en sectoren. 



o Verticale indeling van een gebouw. 
 

Koude praktijk: 

Alle oefeningen gebeuren met branduitrusting en perslucht. 

1) Oefenen van passages en technieken op verschillende basismodules: 

o Basiskader (demo) 
o Kabelmodules 
o Hoog – laag passage 
o Laterale passage 

 

2) Toepassen en oefenen van geleerde technieken op het complete Fireground Survival 

parcours. 

3) Toepassen in de praktijk tijdens de passages van de Mayday, werken aan automatisatie. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 9u 

Theorie: 2u 

Koude praktijk: 7u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Een recent (<1 jaar oud) medisch attest dat stelt dat de kandidaat geschikt is voor het 

uitvoeren van zware arbeid met adembescherming. 

Delokalisatie mogelijk? 
Ja, mits voldaan aan onderstaande voorwaarden:  

Leslokalen (inrichting en uitrusting): 

 Verwarmd leslokaal met whiteboard, beamer en flipchart. 
 

Praktijkaccomodatie (terrein en uitrusting): 

 Overdekte ruimte voor het opbouwen van een BIN Fireground Survival parcours 
volgens de plannen van BIN. Per 8 deelnemers zijn er 10 modules nodig. Men 
moet hiervoor een 200m2 voorzien. 



 De modules en het parcours worden op voorhand geproduceerd en opgebouwd. 
Dit gebeurt niet tijdens de TTT opleiding. 

 Verwarmde kleedkamers en douches. 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke weerslag  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 47 12 

Datum: 01/09/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding  
Update 2016 van de opleiding ‘Beveiliging van interventies op de openbare weg (basis)’ 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
- Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk 
- KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
- KB van 27 april 2007 tot wijzing van het KB van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg 

- MO van 4 maart 2008 inzake de bevoegdheid van de brandweer tot het regelen van 
het wegverkeer bij een interventie op de openbare weg 

- KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 
hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

- KB van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de 
snelste adequate hulp en van de adequate middelen. 

- KB van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende 
persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de 
hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel 
personeel. 

- KB van 29 januari 2014 tot wijziging van het KB van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van 
het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het KB van 23 maart 
1988 betreffende het rijbewijs.  

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 



Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

- Kennis hebben van de aangepaste wetgeving betreffende de gordeldracht en het 
gebruik van de pechstrook door prioritaire voertuigen. 

- Sensibilisering voor het opstellen van fysieke bescherming adhv videomateriaal. 
- Opfrissen van de kennis over de invloed van felle lichten op de zichtbaarheid van 

personeel en voertuigen bij duisternis. 
- Aanleren van de aangepaste opstelling van de signalisatievoertuigen met minimale 

trappen en alles rond 100m. 
- Aanleren van de strenge interpretatie van de voorwaarden om een fuik op te stellen. 
- Aanleren om achter de vangrail op een bijkomend signalisatievoertuig te wachten 

wanneer meerdere rijstroken zijn versperd.  
- Herhaling van het verbod om zich op snelwegen en autowegen stroomopwaarts van 

het signalisatievoertuig te begeven en van daaruit instructies aan het verkeer te 
geven. 

- Praktijkoefening ifv de nieuwe tactische handelingen bij het verlaten van het voertuig 
en het opstellen van de verkeerskegels (sluiten deuren, positie t.o.v. elkaar, gebaren 
met de toortslamp,…) 

 

Per hoofdstuk worden de gebruikte opleidingsmethodieken voorzien: 

- Klassikaal in groep: Theorie 
- Verdeling in kleinere groepen: bij praktijk (2 lesgevers) 
- Studiebezoek op verplaatsing: Verplaatsing naar oefenlocatie wanneer het 

opleidingscentrum niet beschikt over terrein met wegmarkeringen “snelweg”. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u 

Theorie: 2u 

Koude praktijk: 1u (oefenterrein) 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 voor de theorie, 2 voor de praktijk 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over het ‘oude’ attest ‘Beveiliging van interventies op de openbare weg (basis) 

(AT 37 11)’ (afgeleverd voor 2016) 



Decentralisatie mogelijk?  
Ja, indien een oefenlocatie (terrein met wegmarkeringen “snelweg”) ter beschikking is.  

Evaluatie 
 

Schriftelijke evaluatie voor wat betreft de theorie: Jaarlijks wordt een schriftelijk examen met 

verplichte vragen (met antwoorden) en een lijst facultatieve vragen (met antwoorden) 

opgesteld door de federaal expert BIOW. De lesgever maakt verplicht gebruik van  dit 

examen om de kandidaten te evalueren. 

Permanente evaluatie voor wat betreft de praktijk (evaluatiecriteria en evaluatierooster 

bijgevoegd) 

Advies Hoge Raad 
Datum:  01/06/2016 

Positief advies 

(initieel advies: 18/02/2011) 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde  
Code opleiding: AT 37 13 

Datum: 01/09/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding  
Beveiliging van interventies op de openbare weg (basis) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

- kennis hebben van de uitrukprocedure voor het beveiligingsvoertuig 
- kennis hebben van het belang van de aangewezen signalisatiekledij 
- kennis hebben over de invloed van tegenlicht op de zichtbaarheid van personeel en 

voertuigen bij duisternis. 
- kennis hebben van de beschikbare uitrusting van het beveiligingsvoertuig en deze 

kunnen gebruiken 
- de procedure voor het opstellen van de voertuigen, het signaleren en het afbakenen 

van de interventiezone kennen en kunnen toepassen 



- in staat zijn de wettige verkeersbevelen te geven in afwachting van de komst van de 
politie 

- de gedragsregels bij interventies op de openbare weg kennen en kunnen toepassen 
- het begeleiden van het invoegen en uitvoegen van urgentievoertuigen op de plaats 

van interventie kennen en kunnen. 
 

Per hoofdstuk worden de gebruikte opleidingsmethodieken vermeld: 

- Klassikaal in groep: Theorie 
- Verdeling in kleinere groepen: bij praktijk (2 lesgevers) 
- Studiebezoek op verplaatsing: Verplaatsing naar oefenlocatie wanneer de school 

niet beschikt over terrein met wegmarkeringen “snelweg”. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 7u (al dan niet opgesplitst in verschillende lesmomenten) 

Theorie: 4u 

Koude praktijk: 3u (1u maquette en 2u oefenterrein) 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

 Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden ? 
Geen 

Decentralisatie mogelijk?  
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie voor wat betreft de theorie: Jaarlijks wordt een schriftelijk examen met 

verplichte vragen (met antwoorden) en een lijst facultatieve vragen (met antwoorden) 

opgesteld door de federaal expert BIOW. De lesgever maakt verplicht gebruik van  dit 

examen om de kandidaten te evalueren. 

 



Permanente evaluatie voor wat betreft de praktijk (evaluatiecriteria en evaluatierooster 

bijgevoegd) 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(initieel advies: 18/02/2011) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 37 11 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Beveiliging van interventies op de openbare weg (bevelvoering) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
  

Volgende doelstellingen van de basisopleiding blijven geldig en hierover dient de kandidaat 

te beschikken bij aanvang van de module bevelvoerder: 

- kennis hebben van de uitrukprocedure voor het beveiligingsvoertuig 
- kennis hebben van het belang van de aangewezen signalisatiekledij 
- kennis hebben over de invloed van tegenlicht op de zichtbaarheid van personeel en 

voertuigen bij duisternis. 
- kennis hebben van de beschikbare uitrusting van het beveiligingsvoertuig en deze 

kunnen gebruiken 



- de procedure voor het opstellen van de voertuigen, het signaleren en het afbakenen 
van de interventiezone kennen en kunnen toepassen 

- in staat zijn de wettige verkeersbevelen te geven in afwachting van de komst van de 
politie 

- de gedragsregels bij interventies op de openbare weg kennen en kunnen toepassen 
- het begeleiden van het invoegen en uitvoegen van urgentievoertuigen op de plaats 

van interventie kennen en kunnen. 
-  

Bovenstaande doelstelling worden opnieuw bevraagd bij de evaluatieproef bevelvoerder 

BIOW 

Deze worden aangevuld met de specifieke leerdoelen voor de module bevelvoerder: 

- uitgebreide kennis hebben van het wettelijke kader van de beveiliging van 
interventies op de openbare weg 

- toezicht kunnen houden op het veilig en correcte verloop van de 
signalisatieopdrachten 

- inzicht verwerven in verkeerssituaties en signalisatieprincipes en kunnen anticiperen 
op problemen door de signalisatie aan te passen of uit te breiden. 

- de rol van het commandovoertuig als aanvullend signalisatievoertuig kennen en 
kunnen toepassen 

- op een adequate manier kunnen communiceren met andere disciplines op het terrein 
ifv de beveiliging van de interventie op de openbare weg door verkeersregeling en 
signalisatie. 

 

Per hoofdstuk worden de gebruikte opleidingsmethodieken vermeld: 

- Klassikaal in groep: Theorie 
- Verdeling in kleinere groepen: niet van toepassing 
- Studiebezoek op verplaatsing: niet van toepassing 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 4u 

Theorie: 3u 

Koude praktijk: 1u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

 Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 1 



Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden 
1) Voor midden en hoger kader 
2) Beschikken over het attest ‘Beveiliging van interventies op de openbare weg (basis) (AT 

37 11)’ 

Decentralisatie mogelijk?  
Ja 

Evaluatie 
 

Schriftelijke evaluatie voor wat betreft de theorie: Jaarlijks wordt een schriftelijk examen met 

verplichte vragen (met antwoorden) en een lijst facultatieve vragen (met antwoorden) 

opgesteld door de federaal expert BIOW. De lesgever maakt verplicht gebruik van dit 

examen om de kandidaten te evalueren. 

Permanente evaluatie voor wat betreft de praktijk (evaluatiecriteria en evaluatierooster 

bijgevoegd) 

Van elke evaluatie moet een schriftelijke neerslag bestaan. 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(initieel advies: 18/02/2011) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 37 12 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence 

(IPFASSU) van de Provincie Luik – Ecole du Feu 

Titel opleiding 
Brancardage op moeilijk terrein 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Algemene pedagogische doelstelling 

Wanneer de kandidaat geconfronteerd wordt met een situatie waarin een persoon, op 

moeilijk terrein, op een brancard moet worden vervoerd, zal de kandidaat in staat zijn om het 

juiste materieel te selecteren en om het passende brancardmaneuver uit te voeren (in functie 

van de context) volgens de onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels.  

 



1. TOEPASSINGSGEBIEDEN & GRENZEN 
 

Pedagogische doelstellingen 

 De verschillende toepassingsgebieden van brancardage op gemakkelijk, chaotisch 
en moeilijk terrein opnoemen en uitleggen; 

 De toepassingsgrenzen bij de uitvoering van brancardmaneuvers op gemakkelijk, 
chaotisch en moeilijk terrein opnoemen en uitleggen 

 

Methodologie: interactieve uiteenzetting 

Organisatie: grote groep 

 

2. UITRUSTING & INTERVENTIEMATERIEEL 
 

Pedagogische doelstellingen 

 Het materieel/de uitrusting, noodzakelijk voor de uitvoering van een 
brancardinterventie op moeilijk terrein opsommen; 

 De kenmerken van elk element van het materieel/de uitrusting opsommen en 
uitleggen; 

 Het materieel/de uitrusting (textiel en metaal) onderhouden en opslaan, volgens de 
onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels.  

 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering 

Organisatie: grote groep 

 

3. DE KNOPEN 
 

Pedagogische doelstellingen 

 De acht knopen die onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van brancardmaneuvers op 
moeilijk terrein opsommen, benoemen en van elkaar onderscheiden; 

 Voor elke knoop de specifieke situaties waarin ze moeten worden gebruikt 
opsommen en uitleggen; 

 De acht knopen leggen volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels.  

 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: grote groep 

 



4. HET ANKERPUNT 
 

Pedagogische doelstellingen 

 Het concept/de techniek van een ankerpunt definiëren en uitleggen; 

 De drie mogelijke types ankerpunten benoemen en van elkaar onderscheiden. Van 
elk type concrete voorbeelden noemen; 

 De verschillende ankerpunt technieken die onontbeerlijk zijn voor 
brancardmaneuvers op moeilijk terrein noemen opnoemen, van elkaar onderscheiden 
en uitleggen. Voor elk van deze methodes het bijbehorend materieel opsommen; 

 Voor elk type ankerpunt waarop een verankering kan worden geplaatst de passende 
techniek(en) bepalen; 

 Wanneer men met een brancardsituatie op moeilijk terrein geconfronteerd wordt: het 
juiste materieel selecteren (in functie van de context) en van de passende ankerpunt 
techniek gebruik maken, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels. 
 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: grote groep 

 

5. DE VERANKERING 
 

Pedagogische doelstellingen: 

 Het concept/de techniek van een verankering definiëren en uitleggen; 

 De vier essentiële punten die een goede verankering garanderen opnoemen; 

 De verschillende verankeringstechnieken die onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van 
brancardmaneuvers op moeilijk terrein opnoemen, van elkaar onderscheiden en 
uitleggen. Voor elk van deze technieken het bijbehorend materieel opsommen; 

 Voor elk type ankerpunt de passende verankeringstechniek(en) bepalen; 

 Wanneer men met een brancardsituatie op moeilijk terrein geconfronteerd wordt: het 
juiste materieel selecteren (in functie van de context) en de noodzakelijke 
verankeringstechniek toepassen, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels. 
 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: subgroepen 

 

6. DE TOEGANG 
 

Pedagogische doelstellingen: 

 Het toegangsconcept/de toegangstechniek definiëren en uitleggen; 



 De 3 mogelijke materieelcombinaties die kunnen worden gebruikt om de 
toegangstechniek uit te voeren opnoemen; 

 Bij brancardering op chaotisch of moeilijk terrein: het juiste materieel selecteren en de 
juiste toegangstechniek toepassen, volgens de onderwezen procedures en de 
geldende veiligheidsregels.  
 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: subgroepen 

 

7. DE BERGING 
 

Pedagogische doelstellingen: 

 Het concept/de techniek berging definiëren en uitleggen; 

 Bij brancardering op gemakkelijk, moeilijk of chaotisch terrein: de bergingstechniek 
toepassen, volgens de onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels.  

 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: subgroepen 

 

8. DE BRANCARDAGE 
 

8.1. Op gemakkelijk terrein 
 

Pedagogische doelstellingen: 

 Het concept/de techniek van brancardage op gemakkelijk terrein definiëren en 
uitleggen; 

 Bij brancardering op gemakkelijk terrein: de techniek voor brancardering op 
gemakkelijk terrein toepassen, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels. 

 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: subgroepen 

8.2. Op chaotisch terrein 
 

Pedagogische doelstellingen: 



 Het concept/de techniek van brancardage op chaotisch terrein definiëren en 
uitleggen; 

 Bij brancardering op chaotisch terrein: de techniek voor brancardering op 
chaotisch terrein toepassen, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels. 
 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: subgroepen 

8.3. Op moeilijk terrein 

 Stijgend (van beneden naar boven) 

 Dalend (van boven naar beneden) 
 

Pedagogische doelstellingen 

 De twee technieken voor brancardering op moeilijk terrein opnoemen, van elkaar 
onderscheiden en uitleggen. Voor elk van deze technieken het bijbehorend materieel 
opsommen; 

 Bij brancardering op moeilijk terrein: het juiste materieel selecteren en de 
passende brancardtechniek toepassen, volgens de onderwezen procedures en 
de geldende veiligheidsregels. 

 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: subgroepen 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 12u 

Theorie: 3 u 30 

Koude praktijk: 7 u 

Beheer & voorbereiding van het materieel: 1 u 30 

 inventaris en controle 

 vervoer ter plekke 

 voorbereiding 

 klaarmaken voor hernieuwd gebruik (drogen en opbergen) 
Warme praktijk: geen 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:4 



Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Delokalisatie mogelijk? 
Opleidingscentrum van de Provincie Luik (Ecole du Feu), verplaatst naar de hulppost van 

Aywaille – opleidingscentrum GRIMP. 

Alle andere opleidingscentra kunnen dit soort opleiding eveneens organiseren, voor zover ze 

een beroep kunnen doen op gekwalificeerde instructeurs en ze over de infrastructuur en het 

materieel beschikken die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de opleiding. 

Mits beschikbaarheid van:  

Leslokalen voor de theorie (inrichting en uitrusting) 

 Videoprojector 

 Wit of groen bord 

 Markeerstiften of krijt 
Accommodatie voor de praktijk (terrein en uitrusting): 

 Passende sites: natuurlijk bebost terrein, met een niveauverschil van minder dan 55° 

 Lokaal/garage: ruimte die groot genoeg is en zich dicht genoeg bij het theorielokaal 
bevindt om praktische oefeningen uit te kunnen voeren 

 

Materieel 

Theoretisch gedeelte: 

 Een projector 

 Markeerstiften/krijt 

 Een bord 

 Een brancardmaterieelkit  

 Beschadigd demonstratiematerieel (de verschillende vormen van slijtage en 
beschadiging van het materieel tonen) 

 15 touwtjes van 10,5 mm (2,50 m) 

 12 HMS-musketons 

 15 hulptouwtjes van 7 mm (2,50 m) voor het leggen van de knopen 
 

Praktisch gedeelte: 

2 brancardkits die elk de volgende zaken bevatten: 

 1 kitzak 

 6 hulptouwtjes met een diameter van 7 mm 

 20 bandlussen (150 cm) 

 16 schroefmusketons (// & Am’D) 

 6 H.M.S. musketons (peer) 



 1 stalen schroefmusketon 

 2 grote katrollen: PO5 

 2 mantelvormige touwbeschermingen 

 2 touwen ½ stat. (diam. 10,5 mm) 5 m 

 2 touwen ½ stat. (diam. 10,5 mm) 10 m 

 2 touwen ½ stat. (diam. 10,5 mm) 50 m 

 1 dekzeil 

 1 inventaris (aan de zak bevestigd) 

 1 helm voor het slachtoffer 
 

Aanvullend materieel: 

 15 gordels voor werkplaatspositionering, met 1 statische leeflijn 

 1 bootbrancard (type Ferno) 

 3 reddingstouwen van het brandweertype 

 3 touwen (diam. 10,5 mm) 15 m 

 3 kitzakken voor de touwen 

 15 touwtjes (diam. 10,5 mm) 2,50 m 

 Reflectiefiches voor de opleiders 

 Transportvoertuig (materieel en opleiders) 

Evaluatie 
Uitvoering van een praktische oefening, bij wijze van synthese van de opleiding. 

Van elke evaluatie moet een schriftelijk verslag worden opgesteld1.                                

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 54 13 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zie bijgevoegde evaluatiefiche (bijlage 1) 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE en BPI (Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie brandpreventie) 

Titel opleiding 
Brandpreventieadviseur  

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse besluiten 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:   

Onderdeel 1: De functie brandpreventieadviseur – Wat doet de brandpreventieadviseur 

in de praktijk? 

Pedagogische doelstelling:  

-De cursist warm maken voor het uitdragen van brandveiligheid 

-De cursist kent de veiligheidsketen en kan voorbeelden geven van elke stap in de keten 



-De cursist begrijpt hoe brandpreventieadviseur en brandweer met elkaar verbonden zijn. 

-De cursist kent de opdrachten van de brandpreventieadviseur. 

-De cursist kent het gebruik van www.brandpreventieadviseur.be. De cursist weet welke de 

verschillende instrumenten zijn die door de Federale Overheidsdienst ter beschikking worden 

gesteld ter ondersteuning van de functie brandpreventieadviseur  

-     rookmeldershuis 

- CO-huis 
- Strip “De familie Burn-out bakt het bruin. 
- 3-luik - pancartes 
- Kennisdatabank Binnenlandse Zaken 
- Nieuwsbrief Binnenlandse Zaken 
- www.speelnietmetvuur.be 
- 14-daagse van de Veiligheid 

 

- De cursist begrijpt het belang van cijfers en statistiek om brandveiligheid te ondersteunen. 

- De cursist heeft notie van een aantal cijfers uit de brandpreventiemonitor en doden door 

woningbrand. 

 

Onderdeel 2: Rookmelders 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist is overtuigd van het belang van voldoende rookmelders.  

-De cursist kan de werking van een rookmelder, de plaatsing, de soorten batterijen,… vlot 

uitleggen. 

-De cursist weet waar men de wetgeving ivm rookmelders kan terug vinden.  

- De cursist kan de pancarte ‘waar rookmelders plaatsen’ vlot gebruiken om mensen te 

overtuigen van het belang van voldoende rookmelders 

 

Onderdeel 3: Vluchtplan 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist kan de pancarte ‘hoe tijdig je huis verlaten’ vlot gebruiken om mensen te 

overtuigen om een vluchtplan te bespreken en in te oefenen 

 

 

 

http://www.brandpreventieadviseur.be/


Onderdeel 4: Koolstofmonoxide 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist kan via het CO-huisje de mogelijke oorzaken van CO en de preventieve 

maatregelen toelichten op een verstaanbare manier aan een leek. 

-De cursist kent het standpunt van Binnenlandse Zaken rond CO-detectoren 

 

Onderdeel 5: Brandveiligheid in de keuken 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist kent het correct gebruik van een blusdeken. 

-De cursist kent het standpunt van Binnenlandse Zaken rond het blusdeken en de dweil. 

-De cursist kan verschillende brandrisico’s en de bijhorende preventieve maatregelen in een 

keuken opnoemen 

 

Onderdeel 6: Brandveiligheid per thema 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist kent de veilige voorbereiding, veilige aanmaaktips en het veilig opruimen van een 

BBQ. 

-De cursist kent de risico van elektrische toestellen en de bijhorende brandrisico’s. 

-De cursist kent het belang van zekeringen een elektriciteitskast. 

-De cursist kent het belang van een aardlekschakelaar. 

-De cursist kent de wetgeving rond controle en herkeuring van elektrische installaties. 

-De cursist kent de risico’s van kaarsen, lucifers, sigaretten en aanstekers voor brand. 

-De cursist kent de preventietips om schoorsteenbranden te voorkomen. 

-De cursist kent de algemene richtlijnen op het gebied van aardgas- en gasinstallaties en  

gasflessen 

-De cursist kent de algemene brandpreventierichtlijnen voor veilige feestdagen. 

 

 

 

 



Onderdeel 7: Brandwonden 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist kent de mogelijke oorzaken en graden van verbrandingen. Hij kan deze en EHBO 

vertellen aan een leek.  

- Hij heeft zicht op de brandwondencentra en organisaties die slachtoffers van brandwonden 

ondersteunen. 

 

Onderdeel 8: Draagbare brandblussers 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist kent de voor- en nadelen van elke type brandblusser. 

-De cursist kent de werking van de brandblussers. 

-De cursist zal steeds het belang van eigen veiligheid en onmiddellijke verwittiging van de 

brandweer voor de bluspoging onderstrepen in zijn verhaal. 

 

Onderdeel 9 Belastingvermindering en brandverzekering 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist is op de hoogte van de stand van zaken mbt belastingvermindering en het belang 

van een brandverzekering 

 

Onderdeel 10: Woningsprinkler 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist kent het bestaan van woningsprinklers 

 

Onderdeel 11: Wat te doen na brand? 

Pedagogische doelstelling: 

-De cursist kent de impact van brand op bewoners. 

-De cursist kent de mogelijkheid van infosessie “nazorg bij brand” 

 

 

 



Onderdeel 12: Communicatie 

Pedagogische doelstelling: 

-Begrijpen wat de basisprincipes van communiceren zijn. 

-In staat zijn een boodschap op een goede manier te kunnen overbrengen en dit naar 

specifieke doelgroepen toe.  

-Weten hoe men op een correcte manier kan reageren op bepaalde situaties. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 12u00  

 Theorie: 8u 

 Koude praktijk: 4u 

 Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Minimum aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden  
Bij voorkeur:  

3) Een uitgesproken interesse hebben voor alles wat te maken heeft met brandpreventie. 
4) Het vooropstellen van een deontologisch correcte houding, waaronder het zich houden 

aan de geheimhoudingsplicht t.a.v. de veiligheidstoestand van de betrokken burgers en 
t.a.v. de informatie die wordt ingewonnen bij de bezoeken aan privé-woningen. 

5) Beschikken over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden. 
6) Geen activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met de rol als brandpreventieadviseur voor 

woningen. 

Delokalisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie basisopleiding brandpreventieadviseur 

Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag  

 



Permanente bijscholing basisopleiding brandpreventieadviseur 
 

Er wordt geen verplichte bijscholing opgelegd, al wordt wel aangeraden om regelmatig 

bijscholingen te volgen. 

De bijscholingen die kunnen gevolgd worden zijn: 

- De facultatieve modules vermeld onder het luik “Inhoud van de opleiding”. 
(Deze modules worden georganiseerd door de provinciale opleidingscentra) 

- Colloquia die georganiseerd worden door de Algemene Directie Veiligheid en 
Preventie in het kader van brandpreventie. 

- Bijkomende facultatieve modules kunnen ontwikkeld worden onder leiding van de 
provinciale opleidingscentra na goedkeuring door de verantwoordelijken binnen de 
Algemene Directie Veiligheid en Preventie. 

Advies Hoge Raad   
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 25/04/2013) 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 40 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
CFBT (Hout-gestookt)  

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Brandverloop en Rapid Fire Progress 
- Straalpijptechnieken 
- Kunnen vorderen in een met rook gevulde ruimte 

 

 



Warme praktijk 

- Deelname aan brand-scenario’s 
 

Eindtermen 

- In zicht hebben in het verloop van een brand 
- Inzicht hebben in de fenomenen flash-over, backdraft, fire gas ignition 
- Notie hebben van verschillende straalpijp- en vorderingstechnieken 
- Signalen die een nakende flash-over of backdraft aankondigen, herkennen 

 
- Afhankelijk van de omstandigheden de correcte straalpijptechniek kunnen toepassen 

om een rookgaskoeling uit te voeren 
- Op een veilige manier een warme, met rook gevulde, ruimte kunnen betreden en 

vorderen binnen deze ruimte  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 9u 

Theorie: 3u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk: 6u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

 Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Delokalisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke weerslag  

 



Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 15 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Opleiding CPR/AED 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten 

Subsidietarieven 
KB van 18 november (art 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen 
(eindtermen) 
 

De cursisten kennen (kennis): 

 Het mechanisme van de ademhaling 

 De eerste maatregelen bij een slachtoffer in nood 

 De reanimatietechnieken voor volwassenen 

 De technieken om de ademhaling te ondersteunen 

 Het principe van een AED 
 



De cursisten kunnen (vaardigheden): 

 Correct een vrije luchtweg creëren en vrijwaren 

 Correct thoraxcompressies toedienen bij volwassen 

 Correct mond-op-mondbeademing toedienen bij volwassen 

 Correct de AED integreren in de reanimatie 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3 uur 

 Theorie: 1 uur 

 Koude praktijk: 2 uur 

 Warme praktijk: nihil 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 15 cursisten 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden?  
Meer dan 2 jaar geleden een opleiding CPR/AED volwassene hebben gevolgd, eventueel in 

het kader van een langere opleiding of geen opleiding in dit onderwerp gehad 

Decentralisatie mogelijk?  
Ja, mits beschikbaarheid didactisch voorbeeldmateriaal  

(o.a. 2 of meer AED-oefenapparaten per 15 deelnemers en 2 of meer CPR-poppen per 15 

deelnemer) 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie voor wat betreft de theorie 

Praktijk onder de vorm van permanente evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 53 11 

Datum: 01/09/2016 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Drager onafhankelijke adembescherming gesloten kringlooptoestel (BG4) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.  

Subsidietarieven 
KB van 18 november (art 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

*Toepassingsgebied  

*Werkingsprincipe  en opbouw  

*Bodyguard BG4  manometer  en  zijn interpretatie 



*Gevaren en  anticipatie  tijdens  het gebruik van  BG4: 

Hypoxie, zuurstoflek, fysiologische  belasting 

 

Praktijk 

*Op peil brengen vocht en suikerspiegel cursisten 

*Visuele  controle van het toestel 

*Klaarmaken voor  gebruik met HD test 

*Aanhangen en positionering  van het toestel 

*Ingebruikname  en maskertesten van het toestel 

*oefening  met volgende aandachtspunten: 

Dosering van arbeid  bij zware fysieke  inspanningen i.v.m. fysiologische  belasting 

Gebruik van de  bypassknop  

Ervaring  rond afmetingen en gewicht van het toestel 

Opmerken van zuurstoflekken, gevolgen en anticipatie daarop 

Afleggen en heraanhangen van het toestel tijdens gebruik 

*Afleggen na de  oefening en klaarmaken voor de adembeschermingskamer 

 
Eindtermen 

De cursist  kan zelfstandig  zijn toestel in gebruik nemen 

De cursist kan op een  veilige  manier werken onder  BG4 en kent de  bijkomende  gevaren 

tijdens  het gebruik van het  gesloten kringlooptoestel en kan daarop anticiperen. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u 

Theorie: 2 u 

Koude praktijk:4u 

Warme praktijk: 6u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 



Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden?  
Geslaagd in de module ‘Individuele bescherming’ van BO1 of geaccrediteerd persluchtdrager 

Decentralisatie mogelijk?  
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie voor theorie en permanente evaluatie voor praktijk  

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 52 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Brandweerschool van het Institut Provincial de Formation des Agents des Services de 

Sécurité et d’Urgence (IPFASSU) van de provincie Luik 

Titel opleiding 
Crisissituatiebeheer – simulatie - Emergo Train System (ETS) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52 ) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
In bijlage (bijlage 1), de algemene pedagogische doelstellingen van het ETS en de specifieke 

doelstellingen voor D1. Er is een voorbeeld van een rampscenario bijgevoegd. 

Er moet opgemerkt worden dat deze opleiding samen met de andere 

hulpverleningsdisciplines plaats vindt. (Betrokken pedagoog: Catherine GRIFNEE) 

De gebruikte methodologie is erkend en gevalideerd door het orgaan ETS (Zweden). Het 

gaat om een simulatie, gevolgd door intra- en interdisciplinaire debriefings. 



Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 4u 

Theorie: geen 

Koude praktijk: 4u 

Warme praktijk: geen 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 6 

Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 1 instructeur/6 kandidaten 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Voor midden en hoger kader 

Decentralisatie mogelijk? 
Maison de la Formation de la Province de Liège, rue Cockerill 101, Seraing, en elke 

opleidingsplaats die gekozen wordt door het IPFASSU 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(initiële goedkeuring: 11/09/2014)  

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 43 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 



 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
FIST Antenne (Basis) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52 ) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Deze opleiding verschaft een basiskennis met betrekking tot onmiddellijke, acute en 

uitgestelde opvang na traumatogene, depressogene of exhaustogene interventies bij 

brandweer-, ambulance-, of reddingsoperaties. 

Onmiddellijke opvang staat hier voor de Eerste Psychologische Hulp bij Ongevallen op de 

plaats van de interventie.  

Acute opvang staat voor de vroegere defusinggesprekken. 



Uitgestelde opvang staat voor het geheel van gesprekken en contacten in de dagen en 

weken volgend op de ingrijpende interventie; o.a. de vroegere psychologische debriefing of 

critical incident briefing. 

Eindtermen: 

De FIST Antennes kunnen: 

- de verschillende soorten slachtoffers betrokken bij een bepaalde ingrijpende 
interventie opdelen in primaire, secundaire en tertiaire slachtoffers in functie van de 
ondergane (potentieel traumatiserende) impact. 

- de verschillende tijdstippen van interventie benoemen en deze verschillende vormen 
van opvang inhoudelijk duiden. Ze kunnen hierbij, teruggrijpend naar de aangeleerde 
technieken voor psychologische defusing en debriefing, de kernelementen van elk 
soort interventie toelichten en de opportuniteit ervan naar een bepaalde categorie 
slachtoffers wikken en wegen.  

- chronologisch de verschillende opvangvormen noemen en uitleggen die in vroegere 
vormingen overeenstemden met one-on-one gesprekken, demobilisation, defusing en 
(critical incident stress) debriefing 

- de verschillen benoemen tussen depressogene (uiterst droevige), traumatogene 
(levensbedreigende) en exhaustogene (uitputtende, langdurige) interventies en 
uitleggen welke invloed er van deze verschillen uitgaat in de richting van de aan te 
bieden opvang. 

- chronologisch de verschillende stadia van een levensbedreigende situatie herkennen 
en het verband leggen met bijzondere fenomenen (afsplitsing van de werkelijkheid, 
tunnelervaring, werken op automatische piloot, black-out, etc.) die zich kunnen 
voordoen tijdens en kort na een traumatogene interventie 

- een post-interventie gesprek – recuperatie gesprek voeren aan de hand van vier à vijf 
basisvragen (cf. basisopleiding): Wat heb je tijdens de interventie gedaan (kunnen 
doen?) Hoe ging dat volgens jou? Met welke problemen werd je gedurende deze 
interventie geconfronteerd? Hoe gaat het nu met je? Vind je het nodig in de komende 
dagen nog eens op deze interventie terug te komen a.d.h.v. 1) een 
psychologische/emotionele debriefing en/of 2) een technisch-operationele debriefing 

- de interventies herkennen waarvoor ze beroep moeten doen op FIST voor 
bijkomende post-interventie steun en kunnen de verschillende stappen opnoemen in 
de contactname met FiSTen/of de planning van een steuninterventie 

 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 12u 

Theorie: 6u 

Koude praktijk: 6u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 



Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:8 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden?  
Neen 

Decentralisatie mogelijk?  
Ja 

Evaluatie 
Theorie: schriftelijke evaluatie 

Praktijk: permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 17 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE  

Titel opleiding 
FOROP-1 - Instructeur 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015(art 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

1° Communicatie en feedback: 

De instructeur heeft inzicht in de agogische acties die plaatsvinden tijdens het lesgeven. 

Vooral de beïnvloedingsprocessen waarbij instructeurs streven naar verbetering en 

verandering in de huidige situatie van de cursisten. 

- roos van Leary 
- verbale en non-verbale communicatie 
- geven en krijgen van feedback 



 

2° Pedagogische doelstellingen: 

De instructeur heeft inzicht in het belang van doelstellingen en het nut van het hanteren van 

doelstellingen om te komen tot efficiënt lesgeven. 

- werken met doelstellingen 
 

3° Volwassenenonderwijs en de verschillende leerstijlen: 

De instructeur heeft inzicht in de situatie van de volwassene als cursist, de leerstijlen en de 

didactische principes, zodat efficiënt kan ingespeeld worden op het leerproces in zijn 

totaliteit. 

- voorwaarden tot volwassenenonderwijs 
- de leerstijlen van Kolb 

 

4° Groepsdynamiek: 

De instructeur kan de eigenschappen en werking van een groep doorgronden met het oog 

op het bevorderen van een gestructureerd werkklimaat en een positief leefklimaat. 

- taakaspect en relatieaspect van een groep 
- fasen die een groep doormaakt 
- posities in een groep 
- storend gedrag 
- conflictbeheersing 

 

5° Pedagogische tools: 

De instructeur verwerft inzicht in de fasen en componenten van een lesvoorbereiding en –

uitvoering. 

De instructeur kan gebruik maken van ondersteunende documenten om een soepel en 

efficiënt les- en dagverloop te creëren vanuit het oogpunt van cursisten en instructeurs. 

- lesvoorbereidingen 
 

6° Didactische werkvormen: 

De instructeur is in de mogelijkheid verschillende didactische werkvormen te identificeren en 

toe te passen in een opleidingssituatie, rekening houdend met de te onderwijzen 

leerinhouden, de beginsituatie van de cursisten, de te bereiken doelstellingen en de totale 

context van het lesgebeuren. 

- verschillende soorten didactische werkvormen 
- didactische werkvormen selecteren 

 

 



7° Evaluatie: 

De instructeur heeft inzicht in het begrip evaluatie zodat proces-en productevaluatie kunnen 

uitgevoerd worden met het oog op het kunnen inbouwen van bijsturing, remediëring en/of  

differentiatie in de lessen. Hierbij is de instructeur zich bewust van de impact van 

subjectiviteit bij een evaluatie. 

- het begrip evaluatie 
- een evaluatie uitwerken 
- criteria voor een geslaagde evaluatie 
- verschillende evaluatievormen 

 

8° Didactische ondersteuningsmiddelen: 

De instructeur kent verschillende didactische ondersteuningsmiddelen en kan deze 

selecteren en efficiënt gebruiken om te komen tot een optimale realisatie van zijn les. 

- functies van didactische ondersteuningsmiddelen 
- didactische ondersteuningsmiddelen kiezen 
- gebruik van didactische ondersteuningsmiddelen 
- voor-en nadelen van didactische ondersteuningsmiddelen 

 

9° Oefenbeleid: 

De instructeur kent de principes en achterliggende denkkaders die tijdens een 

brandweeroefening gebruikt worden: 

- wat is oefenen? 
- wat is het beleidsproces van oefenen? 
- wat is oefenfilosofie? 
- wat is oefensystematiek? 
- de oefening 
- oefenkaarten 
- draaiboek 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 40u (al dan niet opgesplitst in verschillende lesmomenten) 

Theorie: 16 

Koude praktijk: 24 

Warme praktijk: nihil 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: niet bepaald 

Maximum aantal cursisten per groep:  



24 cursisten voor theorie / 8 cursisten voor koude praktijk 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
De evaluatie gebeurt door middel van een permanente evaluatie, eventueel aangevuld met 

een evaluatie van een eindopdracht voor de cursist. (Van elke evaluatie moet een 

schriftelijke neerslag bestaan) 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

(initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 45 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
G-RSTV (Lezen van brand) - theorie 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Herhaling fenomenen flashover en backdraft 
- Vraagstelling flashover en backdraft aan de hand van stellingen, waarmee de 

voorkennis nog eens wordt getoetst 
- 4 parameters van het G-RSTV model (gebouwen – Rook, Stroming, Temperatuur en 

Vlammen) 
- Geprojecteerde cases betreft het G-RSTV model als afsluiter om de gekregen 

leerstof te toetsen en toe te passen, dit aan de hand van foto’s 



Eindtermen 

De cursisten zullen 

- kennis hebben van het lezen van brand aan de hand van het G-RSTV model.  
- weet hebben met welke signalen ze de rook, stroming, temperatuur en vlammen 

kunnen lezen.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u  

Theorie: 3u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Delokalisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 19 11 

Datum: 19/07/2016 

 



 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
G-RSTV (Lezen van brand) – warme praktijk 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Aansluitend op de theorie, volgt de praktijk:  

- Herhalen toepassen van de 3D techniek 
- Toepassen van de theorie binnenbrandbestrijding scenario-based 
- Scenario’s 

 

 



Eindtermen 

De cursisten zullen 

- kennis hebben van het lezen van brand aan de hand van het G-RSTV model.  
- weet hebben met welke signalen ze de rook, stroming, temperatuur en vlammen 

kunnen lezen.  
- het G-RSTV model kunnen toepassen op een aantal foto’s 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u  

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 3u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:4 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘G-RSTV (Lezen van brand) – theorie (AT 19 11) 

Delokalisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke weerslag  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 19 12 

Datum: 19/07/2016 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Houthaktechnieken - onderhoud 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Eindtermen 

- De snijwerktuigen, het onderhoud en de veiligheidsmaatregelen beheersen 
- Monteren en demonteren van werktuigen 
- Vervangen en bijslijpen van kettingen van de verschillende werktuigen, en hun 

bijzonder karakter kennen 



Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u 

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 3u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘Houthaktechnieken – theorie (AT 31 11)’ 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Permanente evaluatie met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 31 12 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Houthaktechnieken - praktijk op het terrein : basistechniek 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Adequate houthaktechnieken (basis) kunnen toepassen in alle veiligheid voor de 

intervenanten en de onmiddellijke omgeving.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u 

Theorie: 0u 



Koude praktijk: 3u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over de attesten ‘Houthaktechnieken – theorie (AT 31 11)’ en 

‘Houthaktechnieken – onderhoud (AT 31 12)’ 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja, mits beschikbaarheid terrein voor praktijk 

Evaluatie 
Permanente evaluatie met schriftelijke weerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 31 13 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Houthaktechnieken - praktijk op het terrein : gespecialiseerde technieken 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Adequate gespecialiseerde haktechnieken kunnen toepassen in alle veiligheid voor de 

intervenanten en de onmiddellijke omgeving.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u 

Theorie: 0u 



Koude praktijk: 3u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over de  attesten ‘Houthaktechnieken –theorie (AT 31 11)’, ‘Houthaktechnieken  

- onderhoud (AT 31 12)’ en ‘Houthaktechnieken - praktijk terrein : basistechniek (AT 31 13)’ 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja, mits beschikbaarheid terrein voor praktijk 

Evaluatie 
Permanente evaluatie met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 31 14 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Houthaktechnieken  - theorie 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

- Anatomie van een boom 
- Zaag- en hakmateriaal en het onderhoud ervan 
- Veiligheidsuitrusting 
- Veiligheidsregels 
- Houthaktechnieken 
- Bijzondere houthakvormen 

 

 



Eindtermen 

- De verschillende delen van een boom benomen en de fotosynthese uitleggen 
- Het opsommen en onderscheiden van de verschillende werktuigen, en hun bijzonder 

karakter kennen 
 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u 

Theorie: 3u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 31 11 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
 HRM Opleiding 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52)  

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Gelet op het feit dat de soft-skills een belangrijk deel innemen van de opleidingen en vorming 

van het operationeel personeel van de HVZ, en gelet op het feit dat een bredere kijk en 

verschillende invalshoeken op het HRM gebeuren een meerwaarde kunnen betekenen. 

 



De inhoud van deze attestopleiding kan vrij gekozen worden volgens de zonale noodzaak 

maar dient steeds een duidelijke link te hebben met de eindtermen binnen onderstaande lijst 

van modules met brevetopleidingen.  

 BO2 - module 3: Coaching: omgaan met mensen 

 MO2 - module 1: Administratief beheer 

 OFF1- module 3: Coaching: mensen, team en groep. 

 Modulecertificaat EVAL 
 

Naast theorie, worden casestudies, rollenspellen, of andere interactieve lesvormen voorzien.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3h 

Theorie: 1h  

Koude praktijk: 2h 

Warme praktijk: 0h 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen, maar de doelgroep dient vooraf bepaald te worden.  

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 51 11 

Datum: 01/09/2016 



 

 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Hybride en elektrische voertuigen 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie: 

- Hoofstuk 1: introductie. 
- Hoofstuk 2: informatiebronnen 
- Hoofstuk 3: basisbegrippen elektriciteit 



- Hoofstuk 4: componenten bij hybride en elektrische voertuigen/randapparatuur 
- Hoofstuk 5: soorten hybride en elektrische voertuigen 
- Hoofstuk 6: risico’s voor de hulpverlener 
- Hoofstuk 7: basis uitrusting/PBM en ander materieel 
- Hoofstuk 8: standaard inzetregels voor veilig stellen hybride en elektrische voertuigen 
- Hoofstuk 9: standaard inzetregels voor andere situaties 
- Hoofstuk 10:vraagstelling en cases 

 
Praktijk: 

- Componenten bij elektrische en hybride voertuigen effectief in praktijk herkennen en 
begrijpen waarvoor ze dienen  

- Leren werken met Rescue sheets en Emergency Response Guides 
- Herkenning/benadering/veilig stellen van een elektrisch en/of hybride voertuig in een 

praktijk situatie uitvoeren  
- Oplossen vraagstellingen en uitwerken cases in kleine groepen 

 
Eindtermen: Na de cursus 

- De cursisten kennen en kunnen de verschillende hybride en elektrische voertuigen 
met hun respectievelijke eigenschappen en gevaren onderscheiden. 

- De cursisten weten wat een Rescue sheet is, weten welke info er op terug te vinden 
is en kunnen daar mee in praktijk werken. 

- De cursisten weten wat een Emergency Response Guides is en welke info er op 
terug te vinden is. 

- De cursisten weten welke basis uitrusting en andere PBM noodzakelijk zijn bij 
interventies met hybride en elektrische voertuigen. 

- De cursisten weten welk materieel er ter beschikking is. 
- De cursisten kunnen de noodzakelijke handelingen stellen om het voertuig veilig te 

stellen. 
- De cursisten kennen de inzetregels bij een technische interventie en/of brand bij deze 

voertuigen. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6 

Theorie: 3 h  

Koude praktijk: 3h  

Warme praktijk:0h 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 15 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 



Delokalisatie mogelijk? 
Ja, indien het nodige didactische materiaal voorhanden is: hybride en elektrische voertuigen, 

en componenten ervan.  

Evaluatie 
De schriftelijke evaluatie gebeurt op het einde van de opleiding door het beantwoorden van 

een 10 tal meerkeuzevragen. 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

(Initiële goedkeuring: 20/02/2014) 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 34 11 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Industriële brandbestrijding – basis industriële brandbestrijding - kleine industriebrand 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

1. Geïntegreerde inzetoefeningen kleine industriebrand (scenario’s in functie van 
oefencentrum)  
- Lange afstand koeling van wagon of ander object 
- Flensbrand met plasbrand en bedreiging object 
- Plasbranden in vatenopslag met slachtoffer 
- Algemene brand in procesinstallatie 

 



Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

1. Geïntegreerde inzetoefeningen kleine industriebrand 
- Koeltechniek en gebruik van poeder en schuim 
- Interactie koeling en blussing 
- Gebruik manscherm 
- Respect voor eigen veiligheid 
- Werken als team 
- Werken onder bevel van onderofficier 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u 

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk: 6u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 3 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘Industriële brandbestrijding – basis Industriële brandbestrijding – 

koeling’ (AT 39 16)  en ‘ Industriële brandbestrijding – basis Industriële brandbestrijding – 

schuim en poeder’ (AT 39 26) 

Decentralisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 36                                                                             Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Industriële brandbestrijding– basis industriële brandbestrijding - koeling 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

1. Koeling bij industriële brandbestrijding 
- Theorie 

o Reden en wijze van koeling  
o Koeling met bedrijfs- en brandweermiddelen  



o Positionering koeling: staand object, liggend object, vloeistoftanks, sferen, 
wagons, vrachtwagens, … 

o Benader technieken bij flensbrand  
o Verdunnen en neerslaan van gaswolken 

- Aangepaste inzetoefeningen 
o Gebruik monitoren 
o Afleg klaverblad en kooiladder 
o Koeling kolom middels monitoren 
o Koeling ketelwagen middels monitoren 
o Koeling liggende tank middels monitoren 
o Verdunning gaswolken 
o Benadering flensbrand  

 

Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

1. Koeling bij industriële brandbestrijding 
- Efficiënte/inefficiënte koeling kunnen herkennen 
- Juiste koelvolgorde kunnen aangeven 
- Gevaren/risico’s bij koeling kennen  
- Courante middelen kunnen gebruiken 
- Correcte opstelling voor koeling kunnen maken 
- Flensbrand kunnen benaderen onder bescherming 
- Gaswolken kunnen verdunnen en neerslaan 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u 

Theorie: 1u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk: 5u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 3 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Schriftelijke en permanente evaluatie 



Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 16 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Industriële brandbestrijding – basis industriële brandbestrijding - schuim en poeder 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

2. Schuim en poeder bij industriële brandbestrijding 
- Theorie  

o Basisprincipes brandbestrijding met schuim 
o Doel en soorten schuim 
o Bereiding en aanbrengwijze van schuim 
o Basisprincipes brandbestrijding met poeder  
o Doel en soorten poeder  



o Aanbrengwijze van poeder  
o Combinatie poeder-schuim 

- Aangepaste inzetoefeningen 
o Oefening middel, zwaar schuim, zeer zwaar schuim voor plasbrand met 

objecten – oefening aanbrengwijzen 
o Oefening handblussers in team L object met vaten, running fire, … 
o Bestrijding brand ketelwagen/ vrachtwagen 
o Brand in vloeistof opslagloods 
o Aanbrengen van schuim middels monitor voor plasbrand 
o Flensbrand met plasbrand 
o Demo poeder groot debiet en combi poederschuim 
o Demo lichtschuim en middelschuim pot 

 

Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

2. Schuim en poeder bij industriële brandbestrijding 
- Soorten/werking van schuim en poeder kennen 
- Blustechniek kunnen beschrijven en toepassen 
- Courante middelen kunnen beschrijven 
- Eenvoudige en complexe, branden met poeder en/of schuim kunnen blussen 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u 

Theorie: 1u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk: 5u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 3 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘Industriële brandbestrijding- basis industriële brandbestrijding – 

koeling’ (AT 39 16) 

Decentralisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Schriftelijke en permanente evaluatie 



Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 26 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Industriële brandbestrijding – hoge capaciteitsmiddelen voor industriële brandbestrijding 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Deze attestopleiding wordt NIET gesubsidieerd 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

1. Grootwatertransport 
- Materiaal voor grootwatertransport: dompel- en boosterpompen, slangencontainers 

en/of watertankwagens (eigenschappen en belading) 



- Praktijk - Opstellen grootwatertransport – voeding aan autopompen  & voeding groot 
debiet monitor – minimaal debiet 10000 lpm 

2. Industriële blusvoertuigen 
- Materiaal voor industriële blussing: industriële autopomp, hoogtewerker, 

schuimautopomp en poederblus(aanhang)wagens 
- Ondersteunende logistieke middelen: schuimcontainers, IBC-containers met  

schuim, … 
- Praktijk - opstelling voor schuimblussing met hoogtewerker 

3. Monitoren 
- Diverse types monitoren 
- Kennismaking en gebruik 

4. Specifieke middelen voor industriële brandbestrijding 
- Kennismaking en gebruik 
- Bv turbolosher, sleepboot, etc 

 

Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

1. Grootwatertransport 
- Kennis van de eigenschappen en de belading van de voertuigen en 

containersystemen ingezet voor grootwatertransport 
- Op bevel een complexe watervoorziening voor industriële brandbestrijding kunnen 

voorzien 
2. Industriële blusvoertuigen 

- Kennis van de eigenschappen en de belading van de voertuigen en 
containersystemen voor industriële brandbestrijding 

- Kennis van de logistieke middelen voor industriële brandbestrijding  
- Specifieke blusopstellingen kunnen afleggen 
- Veilige industriële brandbestrijding kunnen uitvoeren 

3. Monitoren 
- Kennis van de eigenschappen van de verschillende monitoren  
- Beschikbare monitoren kennen en kunnen gebruiken 

4. Specifieke middelen voor industriële brandbestrijding 
- Kennis van de mogelijkheden van sleepboten/turbolöscher/… 
- Specifieke opstelling kunnen afleggen 
- Veilig werken nabij specifieke middelen 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 12u 

Theorie: 2u 

Koude praktijk: 10u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 

1. Grootwatertransport: 2 instructeurs 



2. Industriële blusvoertuigen: 2 instructeurs 
3. Monitoren: 3 instructeurs 
4. Specifieke middelen voor industriële brandbestrijding: 3 instructeurs 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over de attesten ‘Industriële brandbestrijding – basis Industriële brandbestrijding 

– Koeling (AT 39 16), Schuim en poeder (AT 39 26) en Kleine industriebrand (AT 39 36) 

Decentralisatie mogelijk? 
Campus Vesta (Antwerpen) en l’Ecole du feu de Jurbise (Henegouwen) zullen fungeren als 

coördinerende opleidingscentra. 

Alle andere opleidingscentra kunnen de opleiding eveneens organiseren indien deze 

opleidingscentra beroep kunnen doen op gekwalificeerde onderrichters en  indien ze hiertoe 

hiervoor voldoende uitgerust zijn.  

Evaluatie 
Schriftelijke en permanente evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 18 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Industriële brandbestrijding – specifieke interventies in industriële omgeving 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Deze attestopleiding wordt NIET gesubsidieerd 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

1. Gevaren procesindustrie 
- Plas-, fakkel-, 3D-brand 
- BLEVE 
- Wolkbrand en explosie types (CVE/UCVE) 
- Kettingreacties (runaway) 



- Toxische emissie  
2. Oriëntatie procesindustrie 

- Kennismaken met industriële procesomgeving  
- Aanvoelen schaalgrootte van installaties en bedrijfsorganisatie 
- (Her)kennen van belangrijke bedrijfsonderdelen en hun functie – tanks, reactoren, 

koeling, beveiliging, controlekamers, laad- en loszones, waterzuivering, etc 
-  Praktijk – bezoek aan installatie 

3. Pijpleidingen (niveau brandweerman) 
- Producten in pijpleidingen 
- Pijpleidingen en aardgasaansluitingen herkennen 
- Algemeen handelen bij interventie 
- Aardgas en aardgasnet (LD/MD/HD) 
- Kennismaking actiekaart(en) en/of SOP’s 

4. Metaalbrand 
- Welke metalen branden en waar komt het voor 
- Aandachtspunten en PBM’s bij metaalbranden 
- Evaluatie klassieke en specifieke blusmiddelen 
- Keuze inzetstrategie 
- Praktijk oefening benaderen brand magnesium schavelingen 

5. Tankbrand – vloeistof & gastanks 
- Tankpark en tankopbouw 
- Veiligheden en aanwezige blussystemen 
- Specifieke gevaren  
- Basisprincipes voor koeling van tanks  
- Bestrijding incidenten (spill, gezonken dak, simseal, ademventielbrand, tankbrand, )  
- Praktijk – Bezoek aan en beperkte inzetoefening in een vloeistoftankopslag 

6. Magazijnbrand 
- Eigenschappen van magazijnen 
- Offensief vs defensief bestrijden van magazijnbranden 
- Gevaren bij magazijnbrandbestrijding 
- Beveiligingssystemen in relatie tot magazijnbranden 

7. Silobrand 
- Werking en onderdelen in een silo-installatie  
- Gevaren in silo’s 
- Stofexplosies 
- Broei 
- Silobrandbestrijding 
- Praktijk – Bezoek aan installatie 

 

Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

1. Gevaren procesindustrie 
- Industriële brand- en explosietypes kunnen benoemen, inschatten naar gevaar en 

omschrijven 
- Eigen handelen op de plaats van interventie afstemmen op aanwezige risico’s 
- Specifieke termen kunnen verklaren 

2. Oriëntatie procesindustrie 
- Gedragsregels in de procesindustrie kennen 
- Specifieke doch courante installaties herkennen en duiden 

3. Pijpleidingen 
- Pijpleidingen en pijpleidinglekkage herkennen  
- Basisprincipes bij pijpleidingincident kennen en kunnen toepassen 
- Noties hebben van de actiekaart pijpleidingen 
- Basisprincipes bij aardgaslek en effecten (LD/MD/HD) kennen en kunnen toepassen 



- Aardgasaansluitingen opmerken  
4. Metaalbrand 

- Gevaren van metaalbrand kennen 
- Aandachtspunten en PBM’s kunnen opsommen 
- Blusmethodes en blusmiddelen kennen 

5. Tankbrand 
- Samenstelling van een tankpark kennen 
- Types tanks kunnen herkennen en duiden 
- Aanwezige tankbeveiligingssystemen herkennen  
- Gevaren van een tankbrand kennen 
- Verschillende brandscenario’s bij tanks kunnen benoemen en omschrijven 
- Aandachtspunten bij tankbrandbestrijding kennen 
- Inzetmogelijkheden blusmaterieel kennen 

6. Magazijnbrand  
- Bestrijdingswijzen van een magazijnbrand kennen 
- Gevaren bij magazijnbrandbestrijding kunnen duiden 
- Gedrag van constructies kunnen voorspellen 
- Beveiligingen in het kader van magazijnen kennen 

7. Silobrand 
- Belangrijkste onderdelen van een silo herkennen 
- Gevaren bij incidenten in silo’s of stofrijke omgeving duiden 
- Maatregelen en beveiligingen in installaties kennen 
- Broei in relatie met silobrand kunnen omschrijven 
- Veiligheidsprincipes kunnen hanteren 
- Brandbestrijding bij silo’s en het verschil met klassieke brandbestrijding duiden 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 26u 

Theorie: 13u 

Koude praktijk: 13u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 

1. Gevaren procesindustrie: 1 instructeur 
2. Oriëntatie procesindustrie: 2 instructeurs 
3. Pijpleidingen: 1 instructeur 
4. Metaalbrand: 2 instructeurs 
5. Tankbrand: 4 instructeurs 
6. Magazijnbrand: 1 instructeur 
7. Silobrand: 2 instructeurs 



Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over de attesten ‘Industriële brandbestrijding – basis Industriële brandbestrijding 

– Koeling (AT 39 16), Schuim en poeder (AT 39 26) en Kleine industriebrand (AT 39 36)’  

Decentralisatie mogelijk? 
Campus Vesta (Antwerpen) en l’Ecole du feu de Jurbise (Henegouwen) zullen fungeren als 

coördinerende opleidingscentra. 

Alle andere opleidingscentra kunnen de opleiding eveneens organiseren indien deze 

opleidingscentra beroep kunnen doen op gekwalificeerde onderrichters en  indien ze hiertoe 

hiervoor voldoende uitgerust zijn.  

Evaluatie 
Schriftelijke en permante evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 17 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen - basis 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

1. Herkennen gevaargoed 
- gebruiksverpakking 
- transport van gevaargoed (weg, trein, scheepvaart, luchtvaart, pijpleidingen) 
- Installaties (tanks, installaties, leidingen), gasflessen, asbest en fumigatie 

2Persoonlijke beschermingsmiddelen voor inzet IGS 
- Soorten en eigenschappen van adembescherming (incl randapparatuur) en 

beschermkledij  



- Kledij bij chemische, biologische en radiologische inzet 
3. Basischemie-inzet met autopomp 

- Voorstelling van de SOP (KCCE) 
- Voorstelling materiaal autopomp en type-opdrachten 
- Oefening met basischemieset en autopomp 

 

Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

1. Herkennen gevaargoed 
- Herkennen van: 

- courante signalisatie mbt gevaarlijke goederen in diverse industriële 
installaties en bij transport via weg, water, spoor, lucht en per pijpleiding 

- gasflessen, gefumigeerde containers en asbest. 
- algemene pictogrammen en labeling gebruikt voor veilige omgang in de 

industrie.  
- SDS, vrachtbrief en het nut hiervan inschatten 

- Kunnen uitvoeren: 
- Gevaarsinschatting kunnen uitvoeren op basis van pictogrammie, cijfercodes, 

type transportmedium & type industriële opslaginstallatie 
- Volume-inschatting kunnen uitvoeren op basis van type transportmedium, 

object, omgeving, vrachtbrief, …  
2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

- Herkennen, benoemen en weten welke PBM’s wanneer gebruikt moet worden 
- Beperkingen van de PBM’s kunnen benoemen 
- Weten welk interventiemateriaal waar ter beschikking is 

3. Basischemie inzet autopomp 
- Basisprocedure gevaarlijke stoffen kennen en kunnen toepassen. 
- Weten welke middelen waar aanwezig zijn ifv de basisinzet 
- Taken en opdrachten van de eerste autopomp kennen 
- Structuur van het inzet terrein herkennen 
- Praktisch beheersen van elk aspect van basis chemie-inzet 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 16u 

Theorie: 7u 

Koude praktijk: 9u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 8 

Aantal instructeurs per groep: 

1. Herkennen van gevaargoed: 1 instructeur 
2. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor inzet IGS: 2 instructeurs 

3. Basischemie-inzet met autopomp: 3 instructeurs 
 



Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Campus Vesta (Antwerpen) en l’Ecole du feu de Jurbise (Henegouwen) zullen fungeren als 

coördinerende opleidingscentra. 

Alle andere opleidingscentra kunnen de opleiding eveneens organiseren indien deze 

opleidingscentra beroep kunnen doen op gekwalificeerde onderrichters en  indien ze hiertoe 

hiervoor voldoende uitgerust zijn.  

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 11 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen – geavanceerde metingen en meetploeginzet 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

1. Bijzondere meetinstrumenten 
- Herhaal- en/of uitbreidingsopleiding voor het gebruik van meetinstrumenten 
- Kennismaking met identificatietoestellen (Raman, IR, GC-MS) 
- Kennismaking met monstername (vast, vloeistof, gas) 
- Praktische meetopdrachten in kleine groep 

2. Geïntegreerde inzetoefeningen meetploegen 
- Veldontplooiing meetploeg in twee meetsessies met complexe meetopdrachten 



- Inoefening meten, communicatie, kaartlezen 
 

Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

1. Bijzondere meetinstrumenten 
- Beschikbare meetinstrumenten kennen 
- Meetinstrumenten correct kunnen gebruiken 

 

2. Geïntegreerde inzetoefeningen meetploegen 
- Een complexe opdracht in het kader van de meetploegwerking kunnen uitvoeren 
- Samenwerken kunnen bewerkstellingen tussen meetploeg, meetplanleider en AGS  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 12u 

Theorie: 2u 

Koude praktijk: 10u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 

1. Bijzondere meetinstrumenten: 3 instructeurs 
2. Geïntegreerde inzetoefeningen meetploegen: 5 instructeurs 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen – basis (AT 39 11)’  

Decentralisatie mogelijk? 
Campus Vesta (Antwerpen) en l’Ecole du feu de Jurbise (Henegouwen) zullen fungeren als 

coördinerende opleidingscentra. 

Alle andere opleidingscentra kunnen de opleiding eveneens organiseren indien deze 

opleidingscentra beroep kunnen doen op gekwalificeerde onderrichters en  indien ze hiertoe 

hiervoor voldoende uitgerust zijn.  

Evaluatie 
Schriftelijke en permanente evaluatie 



Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 15 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen - gevorderd 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Deze attestopleiding wordt NIET gesubsidieerd 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

1. Oriëntatie chemische gevaren 
- Bespreking chemische gevaren bij brandweerinzet adhv ADR klassen  

2. Blootstelling 
- Effecten tgv verbranding en explosie 
- Toxische effecten en grenswaarde 



- Kanker en allergie 
3. Specifieke gevaren asbest (niveau brandweerman) 

- Wat is asbest 
- Voorkomen 
- Gezondheidsrisico 
- Relevante items in relatie tot asbest 
- Inzetwijze 

4. Radiologische en nucleaire inzet/gevaren 
- Oorsprong ioniserende straling 
- Types ioniserende straling 
- Specifieke eenheden 
- Achtergrondstraling 
- Verschil bestraling en besmetting 
- Effecten van ioniserende straling op het lichaam 
- Gebruik van ioniserende straling  
- Inzetprincipes ifv bestraling en besmetting 
- Toepasselijke PBM’s 
- Kerncentrales  
- Jodiumtabletten 
- Transport en verpakkingen 
- Illustratie van meting, deco en organisatie van klein incident met open bron 

5. Biologisch gevaar 
- Ziekteverwekkers 
- Verschil biologische en chemisch gevaar 
- Gebruik biologische stoffen (labo, transport, dierziektes, mensen, terrorisme,…) 
- Specifieke inzetwijzen en materialen 
- Epidemie-pandemie 
- Diverse biologische ziektes en verwante zaken 
- Illustratie van deco en organisatie van klein incident met biologisch gevaar 

 

Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

1. Oriëntatie chemische gevaren 
- Voeling hebben met elke klasse van het ADR  
- Voorbeelden kunnen geven per ADR-klasse met nadruk op gevaren  
- Herkennen van specifieke tekens of objecten, zonder naslagwerken of getalwaarden 

2. Blootstelling 
- Kennis hebben van blootstellingswijzen 
- Kennis hebben van grenswaarden  
- Kennis hebben van effecten van gevaargoed op de mens en de eventuele 

behandeling 
- Inzien waarom correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen fundamenteel 

is 
3. Specifieke gevaren asbest (niveau brandweerman) 

- Gevaren en soorten asbest kennen 
- Herkennen van asbesthoudende producten 
- Inzetproblematiek voor asbest kunnen omschrijven  
- Veilige inzetwijze kunnen aangeven en staven 

4. Radiologische en nucleaire inzet/gevaren 
- Kennis van radiologische gevaren  
- Kennis van principes voor stralingsbescherming  
- Basisbegrippen van verpakkingen en kerncentrales duiden 
- Kennis van inzetmogelijkheden, technieken en beperkingen 

5. Biologisch gevaar 



- Basiskennis van biologische gevaren  
- Kaderen van biologische inzet naar de praktijk (labo’s, dierenkrengen) 
- Kennis van specifieke gevaren zoals antrax, botulisme, … 
- Kennis van specifieke inzetmaatregelen 
- Veilige praktijkinzet kunnen uitvoeren met aandacht voor PBM’s en decontaminatie 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 16u 

Theorie: 12u 

Koude praktijk: 4u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 8 

Aantal instructeurs per groep: 

1. Oriëntatie chemische gevaren: 1 instructeur 
2. Blootstelling aan gevaargoed: 1 instructeur 
3. Asbest inzet: 1 instructeur 
4. Radiologische en nucleaire inzet: 2 instructeurs 
5. Biologische inzet: 2 instructeurs 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over de attest ‘Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen – basis (AT 39 11)’ en 

‘Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen – middelinzet en decontaminatie (AT 39 12)’ 

mogelijk? 
Campus Vesta (Antwerpen) en l’Ecole du feu de Jurbise (Henegouwen) zullen fungeren als 

coördinerende opleidingscentra. 

Alle andere opleidingscentra kunnen de opleiding eveneens organiseren indien deze 

opleidingscentra beroep kunnen doen op gekwalificeerde onderrichters en  indien ze hiertoe 

hiervoor voldoende uitgerust zijn.  

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 



Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 11 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen – middelinzet en decontaminatie 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

1. Decontaminatie personeel en materieel 
- Middelen voor decontaminatie van radiologische, biologische en chemische inzet 
- Klein, middel en uitgebreide decontaminatie  
- Nooddecontaminatie 
- Inzethygiëne 



2. Middelchemie inzet met steunvoertuig IGS 
- Materiaal kennis steunvoertuig 
- Leren werken met chemiepak toestel binnen 
- Decontaminatie op middel niveau uitvoeren 

3. Decontaminatie slachtoffer 
- Aantonen van de noodzaak van slachtofferdecontaminatie  
- Uitvoering slachtofferdecontaminatie - Basisregels 
- Uitvoeren slachtofferdecontaminatie  

o met enkel autopomp 
o met steunvoertuig IGS 

- Zelfdecontaminatie 
- Massa decontaminatie 

 

Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

1. Decontaminatie personeel en materieel 
- Kennis van middelen en werkwijzes bij decontaminatie voor radiologische, 

biologische en chemische inzet 
- Kennis hebben van decontaminatie mogelijkheden bij en hun toepassingdomein 
- Juiste hygiënemaatregelen kennen en spontaan treffen tijdens en na inzet 
- Nooddecontaminatie vlot kunnen toepassen 
- Decontaminatieveld gefaseerd kunnen ontplooien 
- Praktische decontaminatie van personeel en materieel kunnen uitvoeren 

2. Middelchemie inzet met steunvoertuig IGS 
- Inzetmiddelen voor middelinzet kennen, lokaliseren en kunnen gebruiken 
- Taakverdeling middelinzet kennen 
- Werkveld kunnen opbouwen 
- Inschaling van middelinzet in basis en volledige ontplooien begrijpen 

3. Decontaminatie slachtoffer 
- Materiaal voor slachtofferdecontaminatie kennen en kunnen gebruiken 
- Opstellingswijzes kunnen schetsen 
- Slachtoffer kunnen decontamineren, met kennis van aandachtspunten 
- Principe en werkwijze zelfdecontaminatie kennen en kunnen toelichten 
- Methodes van massa deco kennen 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 16u 

Theorie: 3u 

Koude praktijk: 13u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 

1. Middelchemie-inzet met steunvoertuig IGS: 3 instructeurs 
2. Decontaminatie personeel en materieel: 3 instructeurs 



3. Decontaminatie slachtoffer: 3 instructeurs 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen – basis (AT 39 11)’ 

Decentralisatie mogelijk? 
Campus Vesta (Antwerpen) en l’Ecole du feu de Jurbise (Henegouwen) zullen fungeren als 

coördinerende opleidingscentra. 

Alle andere opleidingscentra kunnen de opleiding eveneens organiseren indien deze 

opleidingscentra beroep kunnen doen op gekwalificeerde onderrichters en  indien ze hiertoe 

hiervoor voldoende uitgerust zijn.  

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 12 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen – opvangen, afdichten en verpompen 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Deze attestopleiding wordt NIET gesubsidieerd 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud van de opleiding: 

1. Lekafdichting en –opvang 
- Het gebruik van volgende afdichtings- en opvangmaterialen kennen: 

o Afdichtingspasta’s, tape 
o Keggen, spieën  
o Buisklemmen  



o Opblaasbaar afdichtmateriaal 
o Opvangbassins 
o Kunststofzakken 
o Zeilen 
o Inox schalen en opvanggoot 
o Overmaatse vaten (kunststof, metaal, inox) 

- Specifieke inzetten ivm opvang en afdichting 
2. Verpompen van chemische stoffen 

- Het gebruik van volgende materialen kennen 
o Handmembraanpomp 
o Peristaltische pomp 
o Membraampomp 
o Vatenpomp 
o Dieselpomp 

- Types slangen en armaturen 
- Verpompen van lichtontvlambare producten - Aarding  
- Pratktische inzetten ivm verpompen 

 

Pedagogische doelstellingen (eindtermen): 

1. Lekafdichting en –opvang 
- Verschillende lekafdichtingsmaterialen kennen en kunnen gebruiken 
- Verschillende opvangmaterialen kennen en kunnen gebruiken 
- Kunnen evalueren welke afdicht/opvangwijze(n) mogelijk is (zijn) bij een lek  
- Veiligheden in acht nemen  

2. Verpompen van chemische stoffen 
- Diverse pompsystemen kennen en kunnen toepassen 
- De voor- en nadelen evenals de aandachtspunten van elk type pomp kennen 
- Eerste evaluatie kunnen maken over welke pompwijze(n) mogelijk is (zijn)  

Belang van aarding kunnen duiden en aarding correct kunnen uitvoeren 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 16u 

Theorie: 2u 

Koude praktijk: 14u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 

1. Lekafdichting en –opvang: 4 instructeurs 
2. Verpompen van chemische stoffen: 4 instructeurs 



Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over de attesten ‘Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen – basis (AT 39 11)’ en 

‘Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen – middelinzet en decontaminatie (AT 39 12)’ 

Decentralisatie mogelijk? 
Campus Vesta (Antwerpen) en l’Ecole du feu de Jurbise (Henegouwen) zullen fungeren als 

coördinerende opleidingscentra. 

Alle andere opleidingscentra kunnen de opleiding eveneens organiseren indien deze 

opleidingscentra beroep kunnen doen op gekwalificeerde onderrichters en  indien ze hiertoe 

hiervoor voldoende uitgerust zijn.  

Evaluatie 
Schriftelijke en permanente evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 10/10/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 39 14 

Datum: 19/07/2016 
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Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
Industriële brandbestrijding - basis 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Types van branden 
- Keuze van de juiste blusmiddelen 
- Blustechnieken en tactiek 
- Veiligheidsbriefing 
- Uiteenzetting over schuim en schuimvormende armaturen – schuim en 

vloeistofbranden 
 



Praktijk 

- Brand Klasse B: blussing en techniek bij gebruik van: 
o CO2 
o Poeder 
o Schuim 

- En op verschillende objecten: 
o Plasbrand 
o Uitstroom 
o Brand met objecten 

- Brand klasse C: hose-handling, koelen en basistechnieken 
- Scenario’s (oefening in koelen, oefening in gecombineerde schuim- en 

poederblussing, gecombineerde oefening) 
- Benaderings- en koeltechnieken 
- Toepassen van schuim 

 

Eindtermen 

- Kennis van types branden 
- Keuze van de juiste blusmiddelen 
- Blustechnieken en tactiek 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u 

Theorie: 1u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:5u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep:24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:6 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Neen 



Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 22 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
Industriële brandbestrijding - bevelvoering 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Herhaling chronologie 
- Opvolging incidenten 
- Industriële gevaren 
- Opbrengstdebiet van schuim 

 

Praktijk:  5 verschillende scenario’s 



Eindtermen 

- Kennis van types branden 
- Keuze van de juiste blusmiddelen 
- Blustechnieken en tactiek 
- Bevelvoeringstechnieken 
 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u 

Theorie: 1u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:5u  

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep:24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:6 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
7) Voor midden en hoger kader  
8) Beschikken over het attest ‘Industriële brandbestrijding – basis’ (AT 23De opleiding 

‘Industriële brandbestrijding (basis)’ gevolgd hebben 

Decentralisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 



Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 23 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
OCBB 

Titel opleiding 
Instructeur Brandweerman Nood, module Fireground Survival 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en 

tot wijziging van diverse koninklijke besluiten 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52)  (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie: 

 De Mayday. 
o Geautomatiseerde vaardigheden? 
o Een geslaagde Mayday. 
o Waarom, wanneer en hoe? 

 

 Localisatie en sectorisatie. 
o ABCD systeem 



 Langs binnen. 
 Gebruik hoeken en kwadranten. 
 Langs buiten, gebruik hoeken en sectoren. 

o Verticale indeling van een gebouw. 
o Omgevingsbewustzijn. 

 

 Spiegelrealiteit, werken met case studies. 
o Hoe een case study brengen en bespreken. 

 

 Aanpak praktijk Fireground Survival 
o De risico analyse 
o Attitude van de instructeur: coaching, mentorschap. 
o Veiligheid 

 Emotionele veiligheid. 
 Fysieke veiligheid. 
 Veiligheid in opbouw van het parcours. 

 

 Organisatie van 9u (dag)opleiding Fireground Survival. 
 

Koude praktijk. 

Alle oefeningen gebeuren met branduitrusting en perslucht. 

1) Oefenen van passages en technieken op verschillende basismodules: 

o Basiskader (demo) 
o Kabelmodules 
o Hoog – laag passage 
o Laterale passage 
o (kelder-)Venster 

 

2) Toepassen en oefenen van geleerde technieken op het complete Fireground Survival parcours. 

 

3) Toepassen in de praktijk tijdens de passages van de Mayday, werken aan automatisatie. 

 

4) De deelnemers werken steeds in duo. 1 actieve, 1 begeleidende. Na elke sessie zal de actieve aan 

de begeleidende feedback geven over zijn coaching. Zodanig leren de deelnemers deelnemergericht 

te begeleiden en op een constructieve manier te coachen. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

Theorie: 6u 

Koude praktijk: 12u 



Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: min 6 / max 8 

Aantal instructeurs per groep: 2 

Instructeurs – profiel en competenties 
De kandidaat instructeurs dienen voldoende ervaring te hebben met brandbestrijding en 

meer in het bijzonder gebruik van adembescherming.  

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over 

- Brevet BO1 of gelijkgesteld  
- Een recent (<1 jaar oud) medisch attest dat stelt dat de kandidaat geschikt is voor het 

uitvoeren van zware arbeid met adembescherming. 
- FOROP1 of gelijkgesteld 

 

Delokalisatie mogelijk? 
Ja, indien het volgende beschikbaar is:  

Leslokalen (inrichting en uitrusting): 

 Verwarmd leslokaal met whiteboard, beamer en flipchart. 
 

Praktijkaccomodatie (terrein en uitrusting): 

 Overdekte ruimte voor het opbouwen van een BIN Fireground Survival parcours 
volgens de plannen van BIN. Per 8 deelnemers zijn er 10 modules nodig. Men 
moet hiervoor een 200m2 voorzien. 

 De modules en het parcours worden op voorhand geproduceerd en opgebouwd. 
Dit gebeurd niet tijdens de TTT opleiding. 

 Verwarmde kleedkamers en douches. 

Cursus 
Al het lesmateriaal is ten allen tijde beschikbaar via het online webplatform 

www.brandweermaninnood.be 

Via het instructeursdeel “BINstructeur” kunnen de instructeurs daar steeds het laatste up to 

date materiaal vinden, bekijken en downloaden. 

 

Syllabus beschikbaar:  JA, via website. 

“Brandweerman In Nood, module Fireground Survival. Opleiding tot instructeur.” 

http://www.brandweermaninnood.be/


 

PPT-presentatie: JA. 

Online presentaties ten allen tijde beschikbaar voor de instructeurs via het webplatform: 

 BIN inleiding Fireground Survival. 

 BIN Mayday, mayday, mayday. 

 BIN Orientatie en lokalisatie. 

 BIN Tijd om te (over)-leven. 

 BIN Make it or brake it. 
 

Andere pedagogische ondersteuning: JA. 

Onderstaand materiaal zal ook ten allen tijde beschikbaar zijn via het webplatform. 

 Technischte tekeningen van alle modules. 

 Risico analyse. 

 Artikels en documentatie betreffende het onderwerp. 

Materieel  
 Iedere deelnemer moet in volledige branduitrusting deelnemen. 

 Iedere deelnemer heeft een persluchttoestel al dan niet voorzien door / gehuurd 
bij  de inrichtende organisatie. 

 Iedere deelnemer heeft per dag 3 volle persluchtflessen, al dan niet voorzien door 
/ gehuurd bij de inrichtende organisatie. 

 

Het is geweten dat een opleiding BIN Fireground survival ondanks alle voorzorgen zwaar is 

voor de adembescherming. We adviseren daarom ook te overwegen hiervoor een aantal 

oudere toestellen te voorzien.  

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag (evaluatiecriteria en evaluatierooster 

bijgevoegd) 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 47 11 

Datum: 01/09/2016 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Instructeur CFBT 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Fire Science o.a. brandverloop, Rapid Fire Progress (Flashover, Backdraft & Fire Gas 
Ignition), fysica van de brand, enz. 

- Straalpijptechnieken 
- Veiligheidsprocedures 
- Verschillende case studies 



Koude praktijk 

- Perfectioneren verschillende straalpijptechnieken 
- Deurprocedure 

 

Warme praktijk 

- Attack-cell als pedagogisch instrument 
- Straalpijptechnieken 
- Verschillende oefeningen (zoals voorzien in cursus brandweerman) 
- Zelfstandig twee oefeningen kunnen draaien 
-  

De CFBT-instructeur zal in staat zijn de lessen te geven die worden voorzien in de cursus 

brandweerman (theorie, koude en warme praktijk).  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 64u 

Theorie: 20u 

Koude praktijk: 4u 

Warme praktijk: 40u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

 Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep:  

- Koude praktijk: 2 
- Warme praktijk: graduele vermindering van het aantal instructeurs tijdens de 

oefeningen (van 3 naar 2 naar 1 instructeur) 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden? 
1. Beschikken over minimum FOROP1 of gelijkgesteld of bereid 

zijn dit aansluitend te volgen.  
2. Beschikken over brevet M01 

Decentralisatie mogelijk?  
Neen 



Evaluatie 
Permanente evaluatie met schriftelijke weerslag   

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 41 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Instructeur Technische hulpverlening wegverkeer Niveau 1A - personenwagens en kleine 

bestelwagens.  

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie: 

- Hoofdstuk 1: procedure 
 

- Hoofdstuk 2: kennis materieel. 
 

- Hoofdstuk 3: 
o Deel 1: gevaar o2 



o Deel 2: ontzetten van slachtoffers 
 

- Hoofdstuk 4: 
o Deel 1: glasmanagement. 
o Deel 2: stabilisatie 

 
- Hoofdstuk 5: bevrijdingstechnieken basis: theoretische voorstelling. 

 

- Hoofdstuk 6: bevrijdingstechnieken gevorderden: theoretische voorstelling. 
 

- Hoofdstuk 7: actieve en passieve veiligheidssystemen/nieuwe materialen. 
 

- Hoofdstuk 8: alternatieve energie. 
 

 

Praktijk: 

o Hoofdstuk 1: procedure 
o overlopen en toepassen in praktijk van de verschillende functies bij de 

inzetprocedure. 
 

o Hoofdstuk 2: kennis materieel 
o overlopen van het bevrijdingsmaterieel in een multifunctionele autopomp en/of 

materieelwagen. 
o specifiek materieel: bv: reciprozaag en slagmoersleutel… 
o inhoud THV tasje en uitleg waarvoor deze verschillende gereedschappen 

dienen. 
 

o Hoofdstuk 3: ontzetten van slachtoffers 
o aanbrengen van nekspalk. 
o aanbrengen van rugharnas. 
o ontzetten van slachtoffer met wervelplank en door middel van tilcommando’s. 
o notie van polytrauma’s, ongevalsmechanismen,… 

 
o Hoofdstuk 4: glasmanagement en stabilisatie 

o verschillend materieel en methoden voor stabilisatie toe te kunnen passen. 
o verschillend materieel en methoden voor glasmanagement toe te kunnen 

passen. 
 

o Hoofdstuk 5: bevrijdingstechnieken basis (enkele voorbeelden) 
o voorwaartse dakomslag. 
o zijwaartse dakomslag  (op kant). 
o volledige dak verwijdering. 
o dashroll (ram gebruiken). 
o dashlift (voetenluikje maken). 
o 3e deur maken. 
o … 

 

o Hoofdstuk 6: bevrijdingstechnieken gevorderden (enkele voorbeelden) 
o b-post rip off. 



o oestermethode. 
o tunneling. 
o cross ramming. 
o … 

 

Eindtermen: 

Deze inhoud van de opleiding wordt aangeboden aan het basiskader en in de voorgezette 

opleiding.   

De nadruk ligt meer hoe charismatisch aanbrengen van de leerstof, kennis van knelpunten 

hebben, behalen oefendoelen, hoe veilig te werken, tijdsmanagement, dit alles in functie van 

THV. 

Na de cursus: 

- kunnen de cursisten de opleiding THV op het niveau van het basiskader verzorgen 
- zijn de cursisten zijn goed op de hoogte van de verschillende onderdelen van de 

procedure en deze doceren. 
- kennen de cursisten  het verschillend materieel noodzakelijk voor technische 

hulpverlening en kunnen hierover uitgebreid instructie geven. 
- kennen de cursisten de verschillende facetten voor het ontzetten van slachtoffers en 

hebben kennis van een hoger niveau (polytrauma, ongevalsmechanismen) 
- kennen de cursisten de verschillende ontzettingstechnieken basis en gevorderden en 

kunnen deze verschillende technieken in praktijk doceren. 
- kunnen de cursisten de nodige uitleg verschaffen over de passieve en actieve 

veiligheidssystemen en gebruikte materialen in voertuigen. 
- kunnen de cursisten de nodige uitleg verschaffen over  de verschillende soorten 

alternatieve energie bronnen toegepast in voertuigen. 
- kunnen de cursisten een debriefing op het vlak van THV organiseren. 
- kunnen de cursisten een volledige THV scenario oefening uitwerken gebruik makend 

van een les fiche en de bestaande oefenkaarten. 
- Kunnen de cursisten een THV maquette training in elkaar steken en deze 

coördineren.   

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 40h  

Theorie:16h  

Koude praktijk: 24h 

Warme praktijk: 0h 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
 

Theorie: 

Maximum aantal cursisten per groep:12 



Aantal instructeurs per groep:1 

Praktijk: 

Groep wordt onderverdeeld in 2 kleinere groepen van 6 man 

(Waarom 6 man = volgens procedure 6 verschillende functies) 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden 
Vakbekwaamheid: technische bagage pluspunt 

Beschikken over FOROP1 of gelijkgesteld. 

Decentralisatie mogelijk?  
Ja, indien men kan beschikken over het nodige didactische materiaal: 

- 1 multifunctionele autopomp en/of materieelwagen met alle noodzakelijke materieel 
per groep van 6 man. (Deze wagens kunnen vervangen door los materieel.) 

- Hesjes conform aan de procedure. 
- Oefenwrakken; 12 stuks (1 per cursist) 

Evaluatie 
Permanente evaluatie: de cursist wordt permanent geëvalueerd tijdens de volledige opleiding 

op praktisch vlak (zie eindtermen), en dit met de evaluatiecriteria volgens de beschikbare 

oefenkaarten. 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 48 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Koelinstallaties 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.  

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Doelgebied van ammoniak 
- Wat is ammoniak 
- Inzetprocedure bij incident 

 

 



Praktijk 

- Demo 1: reactie van water in vloeibare ammoniak 
- Demo 2: reactie van ammoniak in water 
- Demo 3: pvc/buthyl handschoen indompelen in vloeibare ammoniak, resultaat 

bespreken 
- Geurherkenning beneden de grenswaarde 
- Bespreken van explosiegrenzen, verbrandingssnelheid, vlampunt, min. 

ontstekingsenergie en zelfontbrandingstemperatuur 
- Demo 4: opzoeken van explosiegrens in knalbox 
- Demo 5: neutraliseren van ammoniak met CO2 
- Verschillende betredingen in de ammoniak container bij bijv. 100ppm/500ppm 
- Herhaling aflegsysteem: klaverblad 
- Vorderen met slangen onder druk 
- Koelingsprincipe: 360° koeling 
- Aangestuurde demonstratie waterschilden 
- Benadering en koeling aangestraalde objecten 
- Werken met aanvals- en backupstraal 
 

Eindtermen 

Na de opleiding hebben de cursisten een duidelijk beeld van de gevaren bij het werken met 

ammoniak.  

Daarbij zijn ze ook op de hoogte van: 

- Inzet procedure gevaarlijke stoffen 
- Gevaren bij het werken in een gaspak bij hoge concentraties 

 

De cursisten kunnen na de opleiding op basis van een juist bevel een goede koelopstelling 

maken.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 6u 

Theorie: 1u + veiligheidsbriefing 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:5u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:8 

Aantal instructeurs per groep: 2 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 



Decentralisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie met schriftelijk neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 44 11  

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
Lanstechnieken – basis 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Theoretische uiteenzetting soorten lansen en lanstechnieken – efficiënt blussen en 
koelen van rook 

- Binnenbrandbestrijding:  
o Straalpijp correct kunnen instellen 
o Gaskoeling: korte en lange puls 
o Verschil tussen directe en indirecte aanval 
o Blustechnieken: pencilling, painting & volle straal 



o Vorderen en terugtrekken 
 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 3u 

Theorie: 1u  

Koude praktijk: 2u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie:  Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk:  Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 4 (1 per groep van 6) 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag voor de praktijk 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 07 11 

Datum: 19/07/2016 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
Lanstechnieken – koude praktijk 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
Uitvoeren van verschillende oefeningen, op basis van de aangeleerde theorie rond 

lanstechnieken. 

Praktijk 

o Gaskoeling: korte en lange puls 
o Verschil tussen directe en indirecte aanval 
o Blustechnieken: pencilling, painting & volle straal 
o Vorderen en terugtrekken 



o Nieuwe deurprocedure 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 3u 

Theorie: 0u  

Koude praktijk: 3u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 2 (1 per groep van 6) 

Voorafgaande kennis en vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘Lanstechnieken – basis’ (AT 07 11) 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke weerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 07 12 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 



 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
Lanstechnieken – warme praktijk 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
Uitvoeren van verschillende oefeningen, op basis van de aangeleerde theorie rond 

lanstechnieken 

Praktijk: 

o Straalpijp correct kunnen instellen 
o Gaskoeling: korte en lange puls 
o Vorderen en terugtrekken 
o Blustechnieken: pencilling 
o Deurprocedure 



Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 3u 

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:3u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 6 

Aantal instructeurs per groep: 3 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘Lanstechnieken – basis’ (AT 07 11) 

Decentralisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 07 13 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Lezen en interpreteren van ADR codes 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
Warme praktijk: 43 euro KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Vervoers- en keuringsdocumenten 
- Veiligheidskaarten 
- Signalisatie op houders en voertuigen 
- Gevaarkaarten 
- Interventies met gevaarlijke stoffen 

 



Eindtermen: 

- Het kennen van de boorddocumenten die bij ADR transport gebruikt worden 
- De boorddocumenten kunnen interpreteren 
- De verschillende houders en voertuigen voor opslag en transport van gevaarlijke 

stoffen kunnen onderscheiden 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u  (al dan niet opgesplitst in verschillende lesmomenten) 

Theorie: 6u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

 Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk?  
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 08 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
 Maquette training  

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en 

tot wijziging van diverse koninklijke besluiten 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52)  

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Praktisch georiënteerde inzettrainingen op basis van maquettemateriaal, eventueel aangevuld met 

bijvoorbeeld een interventiedossier, plattegronden, afbeeldingen of videofragmenten. 

 



Een continue informatiestroom leidt de cursist door een incident. Aan de hand van vragen en 

problemen die tijdens het incident naar boven rijzen wordt de cursist getriggerd en geëvalueerd. 

Daar waar bij trainingen voor het basiskader de klemtoon ligt op het uitvoerende aspect, moet het 

middel- en hoger kader daarnaast ook een doeltreffende bevelvoering integreren.  

Niet-limitatieve domeinen waar maquette training ingezet kan worden: 

- IGS 

- Brandbestrijding 

- THV 

- Signalisatie 
 

Doelgroepen: 

- Middenkader 

- Hoger kader 
 

Eindtermen: 

Na de opleiding: 

 Hebben de deelnemers kennis van operationele basisregels 

 Kunnen de deelnemers een inzetplan opstellen 

 Kunnen de deelnemers hun inzetplan aanpassen aan veranderende omstandigheden 

 Kunnen de deelnemers adequate beslissingen nemen 

 Kunnen de deelnemers situaties correct en realistisch inschatten 

 Hebben de deelnemers d.m.v. discussie en delen van ervaringen bijgeleerd op vlak van 

operationele kennis 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3h 

Theorie: 0h  

Koude praktijk: 3 h 

Warme praktijk: 0h 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 10 (naar gelang de pedagogische doelstellingen) 

Aantal instructeurs per groep:1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Voor midden en hoger kader. (Doelgroep dient op voorhand bepaald te worden.) 



Delokalisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke weerslag, op basis van de voorziene leerdoelen 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 49 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE  

Titel opleiding 
Meetploegen 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Basischemie en kaartlezen 
- Explosiemeter 
- Radioactiviteit 
- ADR wetgeving 
- Meetbuisje 
- Specifiek meetinstrument, gebruikt door de hulpverleningszone 

 



Praktijk: 

Dit betreft een geïntegreerde praktijkoefening, waarbij de cursist aan de hand van 

opdrachten van de meetplancoördinator wordt uitgestuurd naar verschillende meetpunten, 

waar een effectieve meting moet worden uitgevoerd en de meetresultaten moeten worden 

doorgegeven.  

Eindtermen: 

- Kennen van de werking van de bij de brandweer beschikbare meettoestellen 
- Metingen kunnen uitvoeren ter bepaling van de aanwezigheid van concentraties 

gevaarlijke stoffen.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 20u (al dan niet opgesplitst in verschillende lesmomenten) 

Theorie: 16u 

Koude praktijk: 4u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 8 

 Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke  kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk ? 
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie, voor wat betreft de theorie. 

Permanente evaluatie, voor wat betreft de praktijk (met schriftelijke neerslag) 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  



 

(Initiële goedkeuring: 05/06/2014) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 26 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Nieuwe huisdieren 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie: 

- Rechtvaardiging van de creatie van een NHD-team 
- Het ter beschikking van het NHD-team gestelde materieel: dozen, bakken, knijpers 

en haken, zakken, vangnetten, handschoenen en brillen, vanglasso, snelbinders en 
touwtjes 



- De inheemse en uitheemse soorten 
- Anatomie van de NHD 
- Effecten van gif 
- Voortekens van een aanval 
- Gedrag en houding ten opzicht van het dier 
- Vang- en neutralisatietechnieken 

o Omgangs- en vangtechnieken: slangen, spinnen, amfibieën, apen en 
hagedissen 

o Demonstratie door de opleider 
 

Prakijk: 

- Hanteren van het vang- en neutralisatiemateriaal 
- Vangen en neutraliseren door de kandidaten 
- In veiligheid brengen van het dier 
- Procedure bij beten, steken en schrammen: 

o Voorstelling en inhoud van de EHBO-koffer 
o Gedrag bij beten en vergiftiging 
o Te ondernemen actie bij een ongeval 
o Gespecialiseerde zorgen (tegengif) 

 
Eindtermen 

- De basiswetgeving kennen inzake het houden en verkopen van nieuwe huisdieren 
die wettelijk gehouden mogen worden 

- De inheemse van de uitheemse soorten onderscheiden 
- Het nodige materiaal voor de interventie kunnen opnoemen en onderscheiden 
- Zich beschermen tegen de gevaren van de nieuwe huisdieren (beten, steken, 

infecties door schrammen, ….) 
- Een situatie analyseren en het adequate middel kiezen 
- Het vang- en neutralisatiemateriaal correct hanteren zonder de dieren te verwonden 
- Veilig en in team interveniëren 
- De procedure naleven en indien nodig beroep doen op een expert voor de zorg van 

het dier 
- De nodige hulp verlenen bij beten, stekken of schrammen, gebruik makend van de 

EHBO-koffer 
- Beroep doen op gespecialiseerde zorgen in geval van vergiftiging.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 4u 

Theorie: 2u 

Koude praktijk: 2u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 8 

Aantal instructeurs per groep: 1  



Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 12 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Ontzetting geknelde personen (gevorderden) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie: 

- Standaard operatie procedure Ontzetting KCCE 
- Stappenplan en taakverdeling 
- Minimale PBM’s 
- Ontzettingsmaterieel 
- Benadering ongeval met beknelling 
- Risicobeheersing en stabilisatie 



- Invloed van voertuigontwikkeling op de hulpverlening 
- Toegang verschaffen 
- Assistentie en traumazorg 
- Ruimte creëren 
- Immobilisatie- en bevrijdingstechnieken 
- Multidisciplinaire samenwerking 

 

Prakijk: 

Oefenen van verschillende complexe situaties (o.a. zware voertuigen zoals vrachtwagens) 

Eindtermen 

- Kennis hebben van en kunnen toepassen van de SOP 
- Gebruik kunnen maken van het (specifiekere) ontzettingsmaterieel bij complexere 

realistische interventies 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 15u (al dan niet opgesplitst in verschillende lesmomenten) 

Theorie: 3u 

Koude praktijk: 12u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie 

Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Praktijk 

Maximum aantal cursisten per groep: 6 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Beschikken over het attest ‘Ontzetting geknelde personen (basis)’ of ‘Technische 

hulpverlening wegverkeer Niveau1 A’ 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 



Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 10 bis 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Bestrijding van incidenten met ondergrondse pijpleidingen – actiekaart aardgas 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
-  
- Inleiding 
- Pijpleidingen algemeen 
- Incidenten met pijpleidingen 
- Algemene actiekaart 
- Aardgaspijpleidingen in België 
- Specifieke actiekaart aardgas 
- Cartografie 
- Praktijkcases  
 



Eindtermen 

- Het kunnen gebruiken en toepassen van de actiekaart aardgas 
- De interventiestrategie kennen bij incidenten met ondergrondse pijpleidingen 

De duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 4u 

Theorie: 4u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Voor midden en hoger kader 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 02 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Recyclage FIST-Antenne - praktijk 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

• De FiST Antennes kunnen de verschillende soorten slachtoffers betrokken bij een 
bepaalde ingrijpende interventie opdelen in primaire, secundaire en tertiaire 
slachtoffers in functie van de ondergane impact. 

• De FiST Antennes kunnen de verschillende tijdstippen van steuninterventies 
benoemen en deze verschillende vormen van opvang inhoudelijk duiden.  



• De FiST Antennes kunnen chronologisch de vormen van opvang benoemen en 
uitleggen: one-on-one gesprekken, demobilisation, defusing en (critical incident 
stress) debriefing.  

• De FiST Antennes kunnen de verschillen benoemen tussen depressogene (uiterst 
droevige), traumatogene (levensbedreigende) en exhaustogene (uitputtende, 
langdurige) interventies en uitleggen welke invloed er van deze verschillen uitgaat in 
de richting van de aan te bieden opvang 

• De FiST Antennes kunnen verschillende stadia van een levensbedreigende situatie 
herkennen en het verband leggen met de fenomenen van “dissociatie” zoals die 
tijdens en kort na traumatogene interventies kunnen voorkomen: afsplitsing uit de 
werkelijkheid, verandering van tijdsverloop of –besef, tunnelervaringen, werken op 
automatische piloot, black out, etc.  

• Ze kunnen de principes van snelle stabilisatie volgens verschillende technieken 
uitleggen. 

• De FiST Antennes kunnen een post-interventie gesprek – recuperatiegesprek – 
voeren aan de hand van 5 basisvragen: 

• wat heb je tijdens de interventie gedaan (kunnen doen)?  
• hoe ging dat volgens jou (voor jou)?  
• met welke problemen werd je gedurende deze interventie geconfronteerd?  
• hoe gaat het nu met je?  
• vind je het nodig in de komende dagen nog eens op deze interventie terug te 

komen? 
• De FiST Antennes herkennen de interventies waarvoor ze beroep moeten doen op 

het FiST voor bijkomende post-interventie steun en kunnen ook de verschillende 
stappen opnoemen in de contactname met FiST en/of de planning van een 
steuninterventie. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen 

Theorie: 0 uur 

Koude praktijk: 3 uur 

Warme praktijk: 0 uur 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 15 cursisten 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden?  
Beschikken over het attest FIST-antenne (AT 17 11) 

Decentralisatie mogelijk?  
Ja  



Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke weerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Datum: 01/09/2016 

Code: AT 17 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Campus Vesta 

Titel opleiding 
Recyclage FIST-Antenne – theorie  

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

• De FiST Antennes kunnen de verschillende soorten slachtoffers betrokken bij een 
bepaalde ingrijpende interventie opdelen in primaire, secundaire en tertiaire 
slachtoffers in functie van de ondergane impact. 

• De FiST Antennes kunnen de verschillende tijdstippen van steuninterventies 
benoemen en deze verschillende vormen van opvang inhoudelijk duiden.  



• De FiST Antennes kunnen chronologisch de vormen van opvang benoemen en 
uitleggen: one-on-one gesprekken, demobilisation, defusing en (critical incident 
stress) debriefing.  

• De FiST Antennes kunnen de verschillen benoemen tussen depressogene (uiterst 
droevige), traumatogene (levensbedreigende) en exhaustogene (uitputtende, 
langdurige) interventies en uitleggen welke invloed er van deze verschillen uitgaat in 
de richting van de aan te bieden opvang 

• De FiST Antennes kunnen verschillende stadia van een levensbedreigende situatie 
herkennen en het verband leggen met de fenomenen van “dissociatie” zoals die 
tijdens en kort na traumatogene interventies kunnen voorkomen: afsplitsing uit de 
werkelijkheid, verandering van tijdsverloop of –besef, tunnelervaringen, werken op 
automatische piloot, black out, etc.  

• Ze kunnen de principes van snelle stabilisatie volgens verschillende technieken 
uitleggen. 

• De FiST Antennes kunnen een post-interventie gesprek – recuperatiegesprek – 
voeren aan de hand van 5 basisvragen: 

• wat heb je tijdens de interventie gedaan (kunnen doen)?  
• hoe ging dat volgens jou (voor jou)?  
• met welke problemen werd je gedurende deze interventie geconfronteerd?  
• hoe gaat het nu met je?  
• vind je het nodig in de komende dagen nog eens op deze interventie terug te 

komen? 
• De FiST Antennes herkennen de interventies waarvoor ze beroep moeten doen op 

het FiST voor bijkomende post-interventie steun en kunnen ook de verschillende 
stappen opnoemen in de contactname met FiST en/of de planning van een 
steuninterventie. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen 

Theorie: 3 uur 

Koude praktijk: 0 uur 

Warme praktijk: 0 uur 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 15 cursisten 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden?  
Beschikken over het attest FIST-antenne (AT 17 11) 

Decentralisatie mogelijk?  
Ja  



Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie 

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Datum: 01/06/2016 

Code: AT 17 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Wetenschappelijk-technische cel KCCE 

Titel opleiding 
Redden van dieren – Niveau 1: Omgaan met dieren in nood 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie  

• Basiskennis Standaard Operatie Procedure (SOP)  “Redden van dieren”;  

• Inschatten van risico’s: gedrag van dieren; 

• Minimale PBM’s noodzakelijk bij opstart of uitvoering   van de interventie; 

• Eerste hulp bij ongevallen:  



- Inhoud van de EHBO-koffer.  

- Gespecialiseerde zorgen bij beten en vergiftiging.  

Praktijk 

 Mogelijkheden beschikbare middelen in de eerste autopomp voor het redden van dieren; 

 Handelingen die het hulpverleningsteam kan uitvoeren in afwachting van de komst van 
een adviseur en/of gespecialiseerd reddingsteam red van dieren voor complexe 
interventies.   

 Kennismaking reddingstechnieken voor grote huisdieren 
 

Eindtermen 

 De basisbeginselen van de Standaard Operatie Procedure (SOP) “Redden van dieren” 
kennen; 

 Basiskennis bezitten over het gedrag van dieren; 

 Weten hoe zich te kunnen beschermen tegen de gevaren van bepaalde dieren; 

 Weten welke eerste hulp kan worden verleend gebruik makend van de EHBO-koffer; 

 Onderscheid kunnen maken tussen eenvoudige en complexe reddingen.  

 Weten in welke gevallen bijstand te kunnen vragen aan een adviseur en/of       
gespecialiseerd reddingsteam redden van dieren voor complexe interventies;   

 Het basis redgereedschap uit de eerste autopomp kunnen opnoemen, onderscheiden en 
effectief kunnen hanteren; 

 De handelingen kunnen uitvoeren in afwachting van de komst van een adviseur en/of 
gespecialiseerd reddingsteam redden van dieren bij complexe interventies;  

 Veilig en in team kunnen interveniëren (onder leiding van een adviseur redden van 
dieren.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 6u 

Theorie: 2u  

Koude praktijk: 4u  

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 8 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen  

Decentralisatie mogelijk?  
Neen 



Evaluatie 
Schriftelijk examen  

Examen praktijk onder de vorm van permanente evaluatie. 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 28/03/2012) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 33 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Wetenschappelijk-technische cel KCCE 

Titel opleiding 
Redden van dieren – Niveau 2: Specialist redden van dieren. 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie  

 Grondige kennis Standaard Operatie Procedure (SOP)“Redden van dieren”;  

 Risicobeheersing: gedrag en verdedigingsmechanismen van meest voorkomende 
(huis)diersoorten;  

 PBM’s specialist redden van dieren; 

 Grondige kennis reddingstechnieken en reddingsmaterieel; 

 Basiskennis gevolgen van sedatie en verdoving.  
 



Praktijk 

 Basis handelen met huisdieren (basishantering) 

 Inrichting werkveld; 

 Aanleren reddingstechnieken met specifiek reddingsmaterieel; 

 Bijwonen dissectie en sedatie (indien planning mogelijk); 

 Manipuleren van grote en nieuwe huisdieren. 
 

Eindtermen 

 Kennen en kunnen toepassen van Standaard Operatie Procedure (SOP) “Redden van 
dieren”;  

 Weten wat de rol van de dierenarts is binnen de standaard operatie procedure; 

 Grondige kennis bezitten over gedrag en de verdedigingsmechanismen van de meest 
      voorkomende inheemse en ingevoerde, uitheemse dieren;  

 Gedrag van dieren in nood kunnen observeren en weten hoe te anticiperen;  

 Weten wat gevolgen zijn van sedatie en verdoving; 

 Veilig en in team kunnen interveniëren (onder leiding van een adviseur redden van 
dieren; 

 Het specifiek reddingsmaterieel correct en veilig kunnen hanteren; 

 Reddingstechnieken zelfstandig kunnen toepassen, zonder de dieren bijkomend te 
verwonden. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal uren: 24u  (al dan niet verspreid over verschillende lesmomenten) 

Theorie: 12u 

Koude praktijk: 12u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 

Maximum aantal cursisten per groep: 8 

    Aantal instructeurs per groep: 1 

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over het attest ‘Redden van dieren – Niveau 1: Omgaan met dieren in nood (AT 

33 11’ 

Decentralisatie mogelijk?  
Neen 



Evaluatie 
Schriftelijk examen voor de theorie.  

Permanente evaluatie met schriftelijke neerslag voor de praktijk 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

Initiële goedkeuring: (20/02/2014) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 33 12 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence 

(IPFASSU) van de Provincie Luik – Ecole du Feu 

Titel opleiding 
Redder – Redding met touwen – IMP2 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

MODULE 1 –VORDEREN MET & OP TOUWEN (40 UUR) 

Algemene doelstellingen van de module 

 De algemene organisatie van het redden met touwen definiëren en uitleggen 

 Een harnas aantrekken en een wederzijdse controle uitvoeren 



 Een beveiligingslijn installeren 

 Installeren van een touw, naar boven, naar beneden, horizontaal en schuin volgens 
de geldende veiligheidsregels  

 Vorderen op een touw, naar boven, naar beneden, horizontaal en schuin volgens de 
geldende veiligheidsregels  

 Bevrijden van een teamlid geblokkeerd op touw 
 

 

1.1. De algemene organisatie 
 

Inhoud 

 Algemeen kader van het redden met touwen 

 Toepassingsgebied(en) 

 Minimale middelen 

 Terminologie 

 Functies en operationele organisatie van het team 

 Verloop van de operaties 

 De Redder « Redding met Touwen » 
 

Pedagogische doelstellingen 

 Het algemeen kader van het redden met touwen definiëren en uitleggen 

 De toepassingsgebieden van het redden met touwen opnoemen en uitleggen 

 De minimale middelen opnoemen en uitleggen 

 De volgende termen definiëren en uitleggen: handeling, systeem, opstelling 

 Alle graden en de daarbij horende functies/opdrachten binnen de specialisatie 
“Redding met Touwen” opnoemen en uitleggen 

 Het verloop van de operaties opsommen en uitleggen 

 De rol en de taken van de Redder « Redding met Touwen » opnoemen en uitleggen. 
Opsommen van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om operationeel te 
zijn 
 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + geleide discussie + demonstratie-uitvoering + 

praktische oefeningen 

 

1.2. Materialen van textiel 
 

Inhoud 

 De touwen 

 De hulptouwtjes 

 De linten, bandlussen, hijsbanden en rondstroppen van textiel 
 

Pedagogische doelstellingen 



 De eigenschappen/kenmerken van de touwen, hulptouwtjes, linten, bandlussen, 
hijsbanden en rondstroppen opnoemen en uitleggen 

 Het principe van de verzwakking/veroudering van de touwen uitleggen 

 In functie van de situatie waarmee men geconfronteerd wordt het juiste materiaal van 
textiel kiezen en gebruiken 

 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + geleide discussie + demonstratie-uitvoering + 

praktische oefeningen + case study 

 

1.3. Materialen van metaal 
 

Inhoud 

 Het materiaal voor ankerpunten en verankeringen  

 De connectors 

 De afdaaltoestellen 

 De katrollen 

 De touwklemmen 
Pedagogische doelstellingen 

 De eigenschappen/kenmerken van de materialen van metaal opnoemen en uitleggen 

 In functie van de situatie waarmee men geconfronteerd wordt de juiste materialen 
van metaal kiezen en gebruiken 
 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + geleide discussie + demonstratie-uitvoering + 

praktische oefeningen + case study 

 

1.4. De knopen 
 

Inhoud 

 Inleiding 

 Specifieke woordenschat met betrekking tot knopen 

 Bevestigingsknopen 

 Verbindingsknopen 

 Zekeringsknopen of remknopen 

 Zelfblokkerende knopen 

 Losbare knopen 

 Bijzondere knopen 

 Oprollen van de touwen 

 Knopen-codes voor de touwen 
 

Pedagogische doelstellingen 

 De volgende termen definiëren: vrij eind, werkend eind, staand eind, lus, bocht,  



 De verschillende knopen die onontbeerlijk zijn voor teams “Redding met Touwen” 
opsommen, benoemen en van elkaar onderscheiden 

 De functie van elke knoop uitleggen en de specifieke situaties waarin ze moeten 
worden gebruikt opnoemen 

 Opsommen van de voor- en nadelen van elke knoop 

 De verschillende knopen leggen volgens de onderwezen procedure  

 Een touw oprollen 

 De knopen-codes voor touwen herkennen en toepassen 
 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + demonstratie-uitvoering + praktische oefeningen  

 

1.5. Aspecten van de val 
 

Inhoud 

 Inleiding 

 Valfactor 

 Valimpact 
 

Pedagogische doelstellingen 

 Het concept van de valfactor definiëren en uitleggen 

 Alle elementen van de formule nodig om de valfactor te berekenen opsommen en 
uitleggen 

 De valfactor berekenen, gebruiken en toepassen in het kader van oefeningen  

 Het concept van de valimpact definiëren en uitleggen 

 De voorbeelden van de valimpactwaarden die tijdens de cursus voorgesteld worden 
opnoemen 

 Het niveau van de ernst van een val die door een touw wordt gestopt onderkennen 
 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + geleide discussie + case study  

 

1.6.Definities en bijbehorende fundamentele principes 

Inhoud 

 Algemeen 

 Begrip systeem 

 Begrip ankerpunt 

 Begrip verankering  

 Begrip opstelling 

 Begrip last 

 Begrip bediener 
 

Pedagogische doelstellingen 



 De volgende begrippen definiëren en uitleggen: systeem, ankerpunt, verankering, 
opstelling, last en bediener 

 De vier elementen van een opstelling opnoemen en uitleggen 

 De drie mogelijke types ankerpunten benoemen en van elkaar onderscheiden. Van 
elk type concrete voorbeelden noemen 

 De principes die bij het concept “ankerpunt” horen noemen en uitleggen 

 De principes die bij het concept “verankering” horen noemen en uitleggen 

 Tijdens een “Redding met Touwen”: het juiste materieel selecteren en de passende 
ankerpunt- en verankeringstechnieken toepassen, volgens de onderwezen 
procedures en de geldende veiligheidsregels  

 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + case study + demonstratie-uitvoering + 

praktische oefeningen 

 

1.7.Vorderen op touw 

Inhoud 

 De regels van het equiperen 

 (semi-) Horizontaal vorderen  

 Verticaal vorderen 

 Noodoplossingen 
 

Pedagogische doelstellingen 

 De equiperingsregels definiëren en uitleggen 

 Het (semi-) horizontaal vorderen 
o De procedure voor de installatie van een beveiligingslijn opnoemen en 

uitleggen 
o Beveiligingslijnen installeren 
o (semi-) Horizontaal vorderen op het touwparcours, volgens de onderwezen 

procedures en de geldende veiligheidsregels  

 Het verticaal vorderen: 
o Wanneer men met een bepaalde situatie geconfronteerd wordt, bepalen of 

men één of twee touwen gebruikt voor de progressie 
o De technische veiligheidsmaatregelen die voor het gebruik van een enkel 

touw moeten worden toegepast opnoemen en uitleggen 
o Elk van de volgende technieken en de te volgen procedures opnoemen en 

uitleggen: 
ankerpunt, hoofdverankering, fractie (niet-zelfblokkerend afdaaltoestel en 
zelfblokkerend afdaaltoestel), fractie passeren bij het afdalen, fractie passeren 
bij het naar boven klimmen, knooppassage bij het afdalen, knooppassage bij 
het naar boven klimmen, deviatiepassage/derivatiepassage bij het afdalen, 
deviatiepassage/derivatiepassage bij het naar boven klimmen 

o Verticaal vorderen op het touwparcours (voornoemde technieken), volgens de 
onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels  
 

 Equiperen van touwen voor individuele vordering 

 De verschillende noodoplossingen opnoemen, definiëren en uitleggen 
 



Methodologie:  interactieve uiteenzetting + geleide discussie + demonstratie-uitvoering + 

praktische oefeningen 

 

1.8.Klimmen 

Inhoud 

 Materiaal 

 Inbinden 

 Zekeren 

 Tussenzekeringen/vaste punten 

 Relais/standplaats 

 Aanpassingen 

 Afdalen/rappel 
 

Pedagogische doelstellingen 

 Opsommen van de kenmerken/eigenschappen van het materiaal dat wordt gebruikt 
bij het klimmen en de kenmerken/eigenschappen opnoemen en uitleggen 

 Dit materiaal gebruiken, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels  

 De techniek van het inbinden definiëren en uitleggen 

 Een inbinding uitvoeren, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels  

 De kenmerken van de kunst van het zekeren definiëren en uitleggen 

 Een zekering uitvoeren, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels  

 Het concept/begrip van tussenzekeringen/vaste punten definiëren en uitleggen. De 
basisregels opnoemen en uitleggen 

 Betrouwbare tussenzekeringen/vaste punten vinden en ze op optimale wijze 
gebruiken  

 Het concept/begrip van relais/standplaats definiëren en uitleggen  

 Een Relais/standplaats concipiëren en maken  

 Het concept/begrip van aanpassing voor het naklimmen van de teamleden definiëren 
en uitleggen 

 Voorklimmen en tussenzekeringen plaatsen  
 
 

1.9. Bevrijden van een teamlid geblokkeerd op touw 

Inhoud 

 Hangtrauma 

 Redding van onder naar onder 

 Redding van onder naar boven 

 Redding van boven naar onder 

 Redding van boven naar boven 
 

Pedagogische doelstellingen 



 Hangtrauma definiëren en uitleggen 

 Elk van de volgende technieken en de te volgen procedures opnoemen en uitleggen: 
redding van onder naar onder, redding van onder naar boven, redding van boven 
naar onder, redding van boven naar boven 

 Tijdens een “Redding met Touwen”: de passende techniek selecteren, de 
onderwezen procedure toepassen en de veiligheidsregels respecteren, om een 
geblokkeerd teamlid te bevrijden en hem naar de grond te brengen 

 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + geleide discussie + demonstratie-uitvoering + 

praktische oefeningen 

 

MODULE 2: REDDING MET TOUWEN (80 UUR) 

Algemene doelstelling van de module 

 In staat zijn om de technieken van een “Redding met Touwen” toe te passen, volgens 
de onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels  

 

2.1.Takelsystemen 

Inhoud 

 Enkele takel en dubbele takel 

 Toepassingen 
 

Pedagogische doelstellingen 

 De volgende tractieposten en hun kenmerken opnoemen, definiëren en uitleggen: 
enkele takel, dubbele takel 

 De techniek van de lastovername opnoemen en uitleggen 

 Een lastovername uitvoeren, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels  

 De volgende ombouwtechnieken en de te volgen procedures opnoemen en uitleggen: 
van het stijgen naar het dalen, van het dalen naar het stijgen, snel ombouwen 

 Deze ombouwtechnieken toepassen, volgens de onderwezen procedures en de 
geldende veiligheidsregels  

 Een tractiepost creëren 

 Een rempost creëren 

 De knooppassagetechnieken en de te volgen procedures opnoemen en uitleggen 

 Deze knooppassagetechnieken toepassen, volgens de onderwezen procedures en 
de geldende veiligheidsregels  
 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + demonstratie-uitvoering + geleide discussie + 

praktische oefeningen 

 

 



2.2. Algemeen verloop van de interventie 

Pedagogische doelstellingen 

 De elementen waarmee rekening moet worden gehouden, de basisregels en de te 
volgen procedure (8 fases) in het kader van een “Redding met Touwen” opnoemen 
en uitleggen (op chronologische wijze) 

 Tijdens een “Redding met Touwen”: de basisregels voor het algemeen verloop van 
de interventie toepassen, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels  

 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + demonstratie-uitvoering + geleide discussie + 

praktische oefeningen 

 

2.3.Redding langs wand 

Inhoud 

 Algemeen  

 Beschrijving 

 Brancards-fitting 
 

Pedagogische doelstellingen 

 De techniek voor redding langs wand definiëren en uitleggen 

 De kenmerken van de verplaatsingsopstellingen die moeten worden toegepast 
opnoemen en uitleggen 

 De te volgen procedure om een begeleider te koppelen aan het ophangsysteem van 
de brancard opnoemen en uitleggen 

 Een ophangsysteem met gekoppelde begeleider aan de brancard creëren 
o Een kunstmatig hoog punt creëren  
o Een brancard begeleiden tijdens het stijgen of het dalen 
o De opstellingen kunnen bedienen bij het passeren van de rand (aan de kop 

van het verticale)  
 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + demonstratie-uitvoering + geleide discussie + 

praktische oefeningen 

 

2.4.Touwen op spanning 

Inhoud 

 Algemeen  

 Horizontale tyrolienne 

 Schuine tyrolienne 
 

Pedagogische doelstellingen 



 Het concept/de technieken van gespannen touwen definiëren en uitleggen 

 De volgende begrippen definiëren en uitleggen: opspannen van touwen en krachten 

 Touwen opspannen, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels  

 De prioriteitskeuze maken aangaande het materiaal dat voor het opspannen van 
touwen moet worden gebruikt  

 De volgende concepten definiëren en uitleggen: horizontale tyrolienne en schuine 
tyrolienne 

 De te volgen procedures om een horizontale brancardfitting en een schuine 
brancardfitting te creëren opnoemen en uitleggen 

 Een brancardfitting voor een horizontale tyrolienne en een schuine tyrolienne creëren, 
volgens de onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels  
 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + demonstratie-uitvoering + geleide discussie + 

praktische oefeningen 

 

2.5.Brancards en toebehoren 

Inhoud 

 Algemeen  

 Uitrusting van de brancard 

 Types brancards 
 

Pedagogische doelstellingen 

 Het begrip brancard definiëren en uitleggen 

 Het begrip eindverankering definiëren en uitleggen 

 Het begrip/de techniek van het inclinatiesysteem STEF (Système Technique 
d’Equilibrage Facile) en de PERIGUEUX-variant definiëren en uitleggen 

 Een STEF en de PERIGUEUX-variant creëren, volgens de onderwezen procedures 
en de geldende veiligheidsregels  

 Het begrip katrol”trein” en de bijbehorende algemene principes definiëren en 
uitleggen 

 Een katrol”trein” creëren, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels  

 De rol en de taken van de brancardbegeleider en de context waarin hij tussenbeide 
komt definiëren en uitleggen 

 Een brancard begeleiden, volgens de onderwezen procedures en de geldende 
veiligheidsregels  

 Het concept van het dragen/vervoer per brancard definiëren en uitleggen 

 Een lijst opmaken van alle soorten brancards die tijdens de cursus voorgesteld 
worden en ze benoemen. De kenmerken van elke soort opnoemen en uitleggen 

 De verschillende tractie-, rem- en ophangingssystemen op de verschillende 
brancards toepassen 

 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + demonstratie-uitvoering + geleide discussie + 

praktische oefeningen 

 



2.6.Mobiel katrolsysteem (PRM) 

Inhoud 

 Algemeen  

 PRM op tyrolienne 

 PRM op vast punt 
 

Pedagogische doelstellingen 

 Het concept van het mobiel katrolsysteem definiëren en uitleggen 

 De PRM’s op de verschillende opstellingen (tyrolienne en vast punt) installeren, 
volgens de onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels  

 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + demonstratie-uitvoering + geleide discussie + 

praktische oefeningen 

 

2.7.Interventie hoge gebouwen 

Inhoud 

 Specificiteit van de materialen 

 Uitvoeringstechniek 
 

Pedagogische doelstellingen 

 De specificiteiten/specifieke kenmerken van het materiaal dat noodzakelijk is voor de 
toepassing van een interventie “hoge gebouwen”  opnoemen en uitleggen 

 De techniek voor een interventie “hoge gebouwen” toepassen, volgens de 
onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels  

 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + demonstratie-uitvoering + geleide discussie + 

praktische oefeningen 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 120u 

Theorie: 18 u 

 Koude praktijk: 102 u 

             Beheer van het materieel & voorbereiding van de koude praktijk2: 18 u 

             Inventaris en controle 

                                                           
2
 De koude praktijk wordt voorbereid terwijl de theoretische cursus wordt gegeven. 



             Vervoer ter plekke 

             Voorbereiding 

             Klaarmaken voor hernieuwd gebruik (drogen en opbergen) 

Warme praktijk: geen 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:4 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Delokalisatie mogelijk? 
Opleidingscentrum van de Provincie Luik (Ecole du Feu), verplaatst naar de hulppost van 

Aywaille – opleidingscentrum GRIMP. 

Alle andere opleidingscentra kunnen dit soort opleiding eveneens organiseren, voor zover ze 

een beroep kunnen doen op gekwalificeerde instructeurs en ze over de infrastructuur en het 

materieel beschikken die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de opleiding 

(competentiecentrum voor redding met touwen). 

Beschikbaarheid van:   

- Leslokalen voor de theorie (inrichting en uitrusting) 

 Videoprojector 

 Wit of groen bord 

 Markeerstiften of krijt 
 

- Accommodatie voor de praktijk (terrein en uitrusting): 

 Passende site:  oefenzones en ingerichte structuren (stellingen, reconstructie van 
balkons, daken, enz.) 

 Lokaal/garage: ruimte die groot genoeg is en zich dicht genoeg bij het theorielokaal 
bevindt om praktische oefeningen uit te kunnen voeren 

Evaluatie 
Op het einde van MODULE 1 

 Schriftelijke evaluatie (5 open vragen) – 1 u 



 Praktische evaluatie (equiperen van, en vorderen met en op touw + bevrijding 
teamlid) – 2 u 

 

Op het einde van MODULE 2 

 Schriftelijke evaluatie (5 open vragen) – 1 u 30 

 Praktische evaluatie (realiseren van een deel van een opstelling nodig voor een 
maneuver) – 2 u 

                    

               
NB: de uren die voorzien worden voor de evaluatie maken deel uit van de 120 uur die in 

totaal voorzien worden 

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 54 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Redder op touw - RED 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  

Wettelijke basis 
Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de 

openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015  (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Module 1: theoretische kennis en individuele technieken (40 u) 

Algemene doelstelling van module 1: 

o De definitie en uitleg over de werking van een team reddingen op touwen 
o De uitrusting van een redder kennen en gebruiken 
o Veiligheid van de redder en het team 
o Individueel vorderen op touw 



o Creëren van ankerpunten 
o Maken van knopen 

 

Beleid en regelgeving: 

o Wet en regelgeving 
o Competenties van de redder 
o Evacuatie van het slachtoffer 
o Algemene gevaren 
o Verloop van de operatie 
o S.M.E.A.C 

 

Materiaal: 

o CE markering en normering 
o Overzicht materiaal individueel en collectief 
o Materiaal in textiel 

o Touwen 
o Bandlussen 
o harnassen 

o Materiaal in metaal 
o Afdaalapparaten 
o Anti val aparaten 
o Karabiners 
o Katrollen 

  

o Overige materialen 
o SSSF 
o Gebruik onderhoud en keuring 

 

Knopen: 

o Knopen met lus 
o Verbindingsknopen 
o Stopknopen 
o Blokkering knopen 

 
Ankerpunten: 

o Algemeen 
o Enkelvoudig 
o Meervoudig 
o Voertuig als ankerpunt 

 
Persoonlijke vaardigheden: 

o Werkplaatsbeperking 
o Positionering 
o Valbeveiliging 
o Vangstoot en valfactor 

 
Bewegen op touw: 



o Stijgen op touw 
o Dalen op touw 
o Ombouwen van stijgen naar dalen 
o Ombouwen van dalen naar stijgen 
o Omleidingspunt passeren stijgen - dalen 
o Knoop passeren werklijn stijgen – dalen 
o Knoop passeren veiligheidslijn stijgen – dalen 
o Tussenanker passeren stijgen – dalen 
o Redding 1/1 uit borststijgklem op onafhankelijke touw set 

 

Module 2 Collectieve technieken (80) u 

Remposten 

Takels 

o Omleiding – mechanisch voordeel 
o Enkelvoudig 
o Meervoudig 
o Complex 
o Hoe kunnen we een takel ontleden 

Draagberries 

o Draagberrie voor langs de wand 
o Draagberrie voor besloten/nauwe ruimten 

Richtingsveranderingen en Multi poten 

Redding langs de wand 

Off sets 

o Soorten offsets 
o Tag line 
o Guiding line 
o Tracking line 
o State bloc / IGH 
o Deflected 
o Two rope 

High line 

o Draaglijnen 
o Opspannen van de draaglijnen 
o Verplaatsingslijnen 
o Takellijn 
o Soorten high line 
o Schuine high line 
o Noorse takel 
o Engelse takel 

 

Eindtermen. 

Na de opleiding: 

 



 Hebben de deelnemers kennis van beleid en regelgeving. 

 Kennen de deelnemers de algemene gevaren, het verloop van de operatie en de 
SMEAC. 

 Kennen de deelnemers de materialen. 

 Kunnen de deelnemers de materialen gebruiken, 

 Kunnen de deelnemers knopen  en ankerpunten maken. 

 Kunnen de deelnemers individueel bewegen op touw. 

 Kunnen de deelnemers remposten bouwen. 

 Kunnen de deelnemers een takels bouwen en ontleden. 

 Kennen de deelnemers soorten draagberries 

 Kunnen de deelnemers een draagberrie fitten. 

 Hebben de deelnemers kennis van krachten. 

 Kunnen de deelnemers een multi poot fitten en gebruiken (basis). 

 Kennen de deelnemers de verschillende facetten van redding langs de wand 

 Kunnen de deelnemers alle posten van redding langs de wand installeren en 
bedienen. 

 Kennen de deelnemers de verschillende off sets 

 Kunnen de deelnemers alle posten van de off sets installeren en bedienen. 

 Kennen de deelnemers de verschillende High lines 

 Kunnen de deelnemers alle posten van de high lines installeren en bedienen. 

 Hebben de deelnemers d.m.v. discussie en delen van ervaringen bijgeleerd op vlak 
van operationele kennis. 
 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
 

Aantal uren  voor de deelnemer (120 u) 

o theorie: 18u 
o praktijk: 102u 
o voorbereiding materiaal en trainingslocatie: 18 u (binnen praktijk) 

 inventarisatie en controle 
 verplaatsing naar de oefenlocatie 
 voorbereiding van de oefenlocatie 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal deelnemers per groep: 

o Theorie: 6 
o Praktijk: 4 

 
Maximum aantal deelnemers per groep 

o Theorie: 12 
o Praktijk: 12 

 
Aantal instructeurs 

o Theorie: 1 



o Praktijk: 1 instructeur per 4 deelnemers ( 2 instructeurs voor 5 tot 8 deelnemers, 3 
instructeurs voor 9 tot 12 deelnemers) 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden van de instructeur 

De opleiding staat onder toezicht van een Adviseur Techniek Redder op touw 

De instructeurs: 

Zijn houder van het brevet Teamchef redder op touw en Forop, extra vorming over het thema 

redding op touw is een meerwaarde. 

De instructeur moet in orde zijn met de jaarlijkse bijscholing en geslaagd zijn in de test, 

alsook operationeel zijn. 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden ? 

Neen 

Delokalisatie mogelijk?  

Ja, mits beschikbaarheid van: 

Locatie voor de theorie uitgerust met: 

o Beamer / smartboard 
o Whiteboard 

 

Locatie voor de praktijk: 

o Specifieke constructies (steigers, appartement, industriële constructie, enz) 
o Overdekte ruimte om kleine oefeningen toe doen zoals , knopen, multipoot, 

ankerpunten, takels, enz 
 

Evaluatie 

Permanente evaluatie: de cursist wordt permanent geëvalueerd tijdens de opleiding 

op praktisch vlak. 

Cursus 

Handboek Redder op touw 

PPT (theorie) 



Advies Hoge Raad 

Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 

Code opleiding: AT 55 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
1. Theorie rijbewijs C (ter voorbereiding van het theoretisch rijexamen C) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  

(attest N03 FODMOB noodzakelijk om door te stromen naar de praktijkopleiding rijbewijs C) 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
De cursist is na deze opleiding in staat om het examen af te leggen voor het behalen van het 

theoretisch onderdeel rijbewijs C. De principes van het prioritair rijden zijn geïntegreerd in 

deze opleiding. 

De volgende onderdelen uit het verkeersreglement in bijzonder wegcode C komen aan bod. 

 Begrippen uit het verkeersreglement 

 Toebehoren en documenten 

 De openbare weg 



 Verkeerstekens 

 Bevelen en overtredingen 

 Voorrang 

 Snelheid 

 Manoeuvres en bewegingen 

 Autosnel- en autoweg 

 Verlichting en signalisatie 

 Defensief rijden 

 Ongevallen en veiligheid 

 Rij- en rusttijden 

 Techniek 

 Algemene regels waaraan de bestuurder van een prioritair voertuig moet 
beantwoorden tijdens het rijden op de openbare weg  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

Theorie: 6u (of 2x3u) 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 8 

Maximum aantal cursisten per groep: 20 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur rijbewijs C 
 TTT  Lesgever Theorie rijbewijs C  

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over rijbewijs B  

Delokalisatie mogelijk 
Ja, mits beschikbaarheid van: 

 Leslokaal met beamer en internetaansluiting  



Cursus 
 E-learning platform + handboek 

Evaluatie 
Examen in een officieel examencentrum  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 50 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
2. Praktijk rijbewijs C (ter voorbereiding van het praktisch rijexamen C) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  (Rijbewijs C) 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015  

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Na de opleiding heeft de  cursist de nodige kennis om het praktijkexamen rijbewijs C af te 

leggen in een officieel examencentrum.  

Praktijk: 

 Voertuigverkenning (bedieningsorganen, bestuurderszetel en spiegels afstellen). 

 Voorafgaande controles 

 Terreinoefeningen (voorbereiding op examenmanoeuvres). 



 Rijden op de openbare weg (voorbereiding op het examen, voertuigbeheersing, 
defensief rijden)  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

 De praktijklessen + examen: 10uur  

 Bij het niet slagen kan slechts 1 remediërende praktijkles + examen (4u) op aanvraag 
georganiseerd worden. 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 1 

Maximum aantal cursisten per groep: 2 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur 
TTT  Lesgever Praktijk rijbewijs C  

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over rijbewijs B + attest N03 (slagen theorie-examen)  

Delokalisatie mogelijk?  
Neen, in het opleidingscentrum dat beschikt over: 

 Rijoefenterrein met opstelling van de examenmanoeuvres  

 Spiegelafstelplaats  

Cursus 
Reeds in bezit vanuit de theoriecursus rijbewijs C 

Document met de recente toelichtingen van het praktisch rijexamen (GOCA DOC 134) 

Materieel  
Examenvoertuig rijbewijs C  

Bakens, hekken en loskade voor de examenmanoeuvres 



Evaluatie 
Examen in een officieel examencentrum erkend door FOD MOBILITEIT of MOW 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code Opleiding: AT 50 12 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
3. Praktijk rijbewijs CE (ter voorbereiding van het praktisch rijexamen CE) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  (Rijbewijs CE) 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015  

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Na de opleiding heeft de  cursist de nodige kennis om het praktijkexamen rijbewijs C af te 

leggen in een officieel examencentrum.  

Praktijk: 

 Voertuigverkenning (bedieningsorganen, bestuurderszetel en spiegels afstellen). 

 Voorafgaande controles 

 Terreinoefeningen (voorbereiding op examenmanoeuvres + aan- en afkoppelen). 



 Rijden op de openbare weg (voorbereiding op het examen, voertuigbeheersing, 
defensief rijden)  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
.Aantal cursisturen: 

 De praktijklessen + examen:  15,5 uren  

 Bij het niet slagen kan slechts 1 remediërende praktijkles + examen (5u) op aanvraag 
georganiseerd worden. 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 1 

Maximum aantal cursisten per groep: 2 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur 
TTT  Lesgever Praktijk rijbewijs CE  

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over rijbewijs B + attest N03 (slagen theorie-examen) 

Delokalisatie mogelijk?  
Neen, in het opleidingscentrum dat beschikt over: 

 Rijoefenterrein met opstelling van de examenmanoeuvres  

 Spiegelafstelplaats 

Cursus 
Reeds in bezit vanuit de theoriecursus rijbewijs C 

Document met de recente toelichtingen van het praktisch rijexamen (GOCA DOC 137) 

Materieel  
Examenvoertuig rijbewijs CE  

Bakens, hekken en loskade voor de examenmanoeuvres 



Evaluatie 
Examen in een officieel examencentrum erkend door FOD MOBILITEIT of MOW 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 50 13 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
4. Heropfrissing wegcode rijbewijs B/C + regels bij het priorijden 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

De cursist is na deze opleiding in staat de regels van de wegcode rijbewijs C te interpreteren 

en deze ook op een correcte manier met de interventievoertuigen toe te passen.  De 

principes van het prioritair rijden zijn geïntegreerd in deze opleiding. 

De volgende onderdelen uit het verkeersreglement in bijzonder wegcode C komen aan bod. 

 Begrippen uit het verkeersreglement 

 De openbare weg 

 Verkeerstekens 



 Bevelen en overtredingen 

 Voorrang 

 Snelheid 

 Manoeuvres en bewegingen 

 Autosnel- en autoweg 

 Verlichting en signalisatie 

 Defensief rijden 

 Ongevallen en veiligheid 

 Algemene regels waaraan de bestuurder van een prioritair voertuig moet 
beantwoorden tijdens het rijden op de openbare weg  

 Verantwoordelijkheden 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

 Theorie: 3u 

 Koude praktijk: 0 

 Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 8 

Maximum aantal cursisten per groep: 20 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur rijbewijs C 
 TTT  Lesgever Theorie rijbewijs C 

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over rijbewijs B en/of C  

Delokalisatie mogelijk?  
Ja, mits beschikbaarheid van: 

 Leslokaal met beamer en internetaansluiting  

Cursus 
Samenvattend boekje met de regels voor chauffeurs 



Materieel  
Geen  

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag. 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 50 14 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
5. Rijvaardigheidstraining “schadepreventief rijden met een brandweer(vracht)wagen –

Praktijk terreinmanoeuvres” 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest   

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015  betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015  

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Na de opleiding kan de cursist met een brandweer(vracht)wagen schadepreventief en 

risicobewust rijden. Hij/zij vergroot zijn/haar verkeersinzicht en leert schade voorkomen. 

Hij/zij leert waar zijn/haar eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. 

Hij/zij kan door een betere beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen. 

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op: 



 Voertuigkennis. De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn : 
in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken, in het bijzonder aan de 
stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, 
reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, 
veiligheidsgordels en geluidstoestel;;  

 De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een 
vrachtwagen. 

 De draaicirkel, voor- en achterbouw en de beperkingen van het voertuig. 

 De gevaren bij het achteruitrijden. 

 Remsystemen, noodremmingen, remmen en uitwijken, rem/stopafstand, , 
voertuigbeheersing. 

 De gevaren bij te snel manoeuvreren . 

 Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 3u  

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 1 

Maximum aantal cursisten per groep: 2 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur 
TTT  Lesgever Praktijk rijbewijs C  

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over rijbewijs C (CE) 

Delokalisatie mogelijk?  
Neen, in het opleidingscentrum dat beschikt over: 

 Rijoefenterrein met opstelling van manoeuvres  

 Spiegelafstelplaats  



Cursus 
Samenvattend boekje met de regels voor vrachtwagenchauffeurs 

Materieel  
Voertuig rijbewijs C (CE) 

Bakens, hekken en/of kegels voor de manoeuvres 

Evaluatie 
 Permanente evaluatie met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 50 15 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
6. Rijvaardigheidstraining “schadepreventief rijden met een brandweer(vracht)wagen –

Praktijk openbare weg” 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest   

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015  

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Na de opleiding kan de cursist met een brandweer(vracht)wagen schadepreventief en 

risicobewust rijden. Hij/zij vergroot zijn/haar verkeersinzicht en leert schade en ongevallen 

voorkomen. Hij/zij leert waar zijn/haar eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het 

voertuig zijn. Hij/zij kan door een betere beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen. 

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op: 

 Voertuigkennis. 



 De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een 
vrachtwagen. 

 De draaicirkel, voor- en achterbouw en de beperkingen van het voertuig. 

 Remsystemen, noodremmingen, remmen en uitwijken, rem/stopafstand, , 
voertuigbeheersing. 

 verantwoord gebruik van de snelheidsregelaar 

 Belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte van andere 
weggebruikers 

 De gevaren bij te snel rijden. 

 Waarneming, beoordeling en reactie, met name reactietijd, en gedragsveranderingen 
bij de bestuurder ten gevolge van geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en 
vermoeidheid;  

 De belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, remafstand en wegligging 
van het voertuig in uiteenlopende weers- en wegomstandigheden 

 De invloed van de lading op het voertuig. 

 Kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende 
wettelijke voorschriften;  

 Specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van andere weggebruikers en in 
verband met de kwetsbaarste categorieën van weggebruikers, zoals kinderen, 
voetgangers, fietsers en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;  

 Gebruik van de veiligheidsgordels 

 Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten. 
 

Na de rit volgt een uitvoerige bespreking aan de hand van de registraties. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 6u  

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 2 

Maximum aantal cursisten per groep: 2 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur 
TTT  Lesgever Praktijk rijbewijs C  



Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over het geldig rijbewijs van het te besturen lesvoertuig.  

Delokalisatie mogelijk?  
Neen, in het opleidingscentrum dat beschikt over: 

 Spiegelafstelplaats  

Cursus 
Samenvattend boekje met de regels voor vrachtwagenchauffeurs 

Materieel  
Voertuig rijbewijs C  

Evaluatie 
 De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist. 

 Na elke rit volgt een uitvoerige bespreking aan de hand van de registraties. 

(permanente evaluatie met schriftelijke weerslag) 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 50 16 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
9. Risicoanalyse prioritair rijden met brandweervoertuigen 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest   

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015  

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Brandweermannen belast met prioritaire opdrachten. Ook de verantwoordelijken binnen de 

organisatie die instaan voor de opvolging van het rijgedrag van medewerkers en de 

appreciatie ervan bij onregelmatigheden 

 Wetgeving. 

 Bewust prioritair rijden. 

 Valkuilen prioritair rijden. 

 Voorbeeldfunctie interventie rijden met herkenbaar voertuig. 

 Snelheid, remweg en stopafstand. 



 Verantwoordelijkheden 
 

Je weet wat prioritair rijden inhoudt en welke de risico’s zijn. Je kan een inschatting maken 

van het beoogde doel en de noodzaak om dit middels prioritair rijgedrag te verwezenlijken. 

Je kent de wetgeving ter zake. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

 Theorie: 3u 

 Koude praktijk: 0u 

 Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 8 

Maximum aantal cursisten per groep: 20 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur 
TTT  Lesgever PRIO rijden  

Toelatingsvoorwaarden 
Geen 

Delokalisatie mogelijk?  
Ja, mits beschikbaarheid van : 

 Leslokaal met beamer en internetaansluiting  

Cursus 
Syllabus  

Materieel  
Geen 



Evaluatie 
Permanente evaluatie met schriftelijke weerslag (Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de 

opleiding) 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 50 19 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
10. Rijvaardigheidstraining “rijden met speciale brandweervoertuigen”. 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest   

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015  betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015  

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Na de opleiding kan de cursist met een speciaal brandweervoertuig met zijn specifieke 

gevaren schadepreventief en risicobewust rijden. (o.a. 4x4, hoogtewerkers, 

haakarmvoertuigen, voertuigen met meestuuras, kraanvoertuigen, 

spoorweginterventievoertuigen…)   

Hij/zij vergroot zijn/haar verkeersinzicht en leert schade voorkomen. Hij/zij leert waar 

zijn/haar eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. Hij/zij kent de 



specifieke gevaren van het voertuig en kent de oplossingen om schades te voorkomen. 

Hij/zij kan door een betere beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen. 

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op: 

 Voertuigkennis. De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn : 
in het bijzonder aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting 
en richtingaanwijzers, achteruitkijkspiegels, bediening van de versnellingen, 
differentieel,  uitzwenk van voor- en of achterbouw. 

 De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een 
vrachtwagen. 

 De draaicirkel, voor- en achterbouw en de beperkingen van het voertuig. 

 De gevaren bij het achteruitrijden. 

 De gevaren bij te snel manoeuvreren . 

 Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 4u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 1 

Maximum aantal cursisten per groep: 2 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur 

 TTT  Lesgever Praktijk rijbewijs C  

 Diepgaande kennis van het speciaal voertuig waar hij/zij instructie over 
geeft. 

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over rijbewijs C  

Delokalisatie mogelijk?   
Neen, in het opleidingscentrum dat beschikt over: 



 Rijoefenterrein met opstelling manoeuvres  

 Spiegelafstelplaats 

Cursus 
Geen 

Materieel  
Speciaal voertuig  

Kegels en/of hekken en bakens voor de manoeuvres 

Evaluatie 
Permanente evaluatie met schriftelijke weerslag; de docent beoordeelt de actieve deelname 

van de cursist 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 50 20 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
11. Rijvaardigheidstraining “rijden met een brandweervoertuig met aanhangwagen” 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Na de opleiding kan de cursist met een brandweervoertuig met aanhangwagen (of Trekker-

oplegger) schadepreventief en risicobewust rijden. Hij/zij vergroot zijn/haar verkeersinzicht 

en leert schade voorkomen. Hij/zij leert waar zijn/haar eigen grenzen liggen en wat de 

beperkingen van het voertuig zijn. Hij/zij kan door een betere beheersing moeilijke situaties 

veiliger oplossen. 

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op: 



 Voertuigkennis. De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn : 
in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken, in het bijzonder aan de 
stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, 
reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, veiligheidsgordels en 
geluidstoestel; Koppelsysteem 

 De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een 
vrachtwagen. 

 De draaicirkel, voor- en achterbouw en de beperkingen van het voertuig. 

 De gevaren bij het achteruitrijden. 

 Remsystemen, noodremmingen, remmen en uitwijken, rem/stopafstand, , 
voertuigbeheersing. 

 De gevaren bij te snel manoeuvreren . 

 Verschillende manoeuvres  

 Veilig en correct aan en afkoppelen van de oplegger of de aanhangwagen 

 Lastverdeling 

 Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 4u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 1 

Maximum aantal cursisten per groep: 2 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur rijbewijs CE 
TTT  Lesgever Praktijk rijbewijs CE  

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over rijbewijs CE 

Delokalisatie mogelijk?  
Neen, in het opleidingscentrum dat beschikt over: 



 Rijoefenterrein met opstelling van manoeuvres  

 Spiegelafstelplaats 

Cursus 
Geen 

Materieel  
Voertuig rijbewijs CE   (vrachtwagen met aanhangwagen of trekker oplegger) 

Bakens, hekken en/of kegels voor de manoeuvres 

Evaluatie 
Examen in een officieel examencentrum  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 50 21 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO (Vlaams –Brabant)  

Titel opleiding 
12. Train the instructor voor korpsbegeleiders bij begeleiding van kandidaten rijbewijs C (CE) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015  

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Opleiding specifiek voor de korpsbegeleiders die een cursist begeleiden om extra rijervaring 

met een vrachtwagen op te doen met eigen korpsvoertuigen wat resulteert tot meer 

slaagkansen voor de kandidaat voor zijn rijexamen of minder schades binnen het korps. 

 De korpsbegeleider krijgt een brede waaier van regels in een transparant en correct 

afsprakenkader. Theoretische intro: wegcode - methodische aanpak. Praktijk: voorafgaande 

controles van het voertuig - zit houding -spiegelgebruik - alle examenmanoeuvres worden 

uitvoerig stapsgewijze uitgelegd en gereden. Rit op de openbare weg met accenten op 

moeilijke situaties 



Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen:  

Theorie: 2u 

Koude praktijk: 4u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 1 

Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Instructeurs – profiel en competenties 
Graad: niet noodzakelijk  

Vakbekwaamheid:  

 minstens 5 jaar ervaring als chauffeur rijbewijs C (CE) 

 Lid zijn van het personeel van een openbare hulpdienst 

Toelatingsvoorwaarden 
Beschikken over rijbewijs C  

Delokalisatie mogelijk?  
Neen, in het opleidingscentrum, mits beschikbaarheid van 

 Leslokaal met beamer en internetaansluiting  
 Rijoefenterrein met opstelling van manoeuvres  
 Spiegelafstelplaats  

Cursus 
 Syllabus met  achtergrondinformatie  TTT 

Evaluatie 
De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist en beoordeelt de inzetbaarheid als 

korpsbegeleider. Permanente evaluatie met schriftelijke neerslag.  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 



Positief advies  

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 50 22 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
Binnenbrandbestrijding voor (onder)officieren  (Module 1 SAH) - praktijk 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Praktijk 

- Vernieuwde kijk op aflegsysteem (O-bundel) 
- Directe en indirecte blussing 
- Gecombineerde straalpijptechnieken 
- 3D rookgaskoeling 
- Straalpijptechnieken grote en brede ruimten 
- Blustechnieken FO 



- Vorderingstechnieken 
 

Eindtermen 

- Het kunnen lezen van een brand 
- Leiding geven en aansturen van een ploeg bij binnenbrandbestrijding 
- Gevaren van een brand kunnen inschatten 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Cursisturen: 6u  

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 1u 

Warme praktijk:5u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
9) Voor midden en hoger kader 
10) Beschikken over het attest ‘SAH Binnenbrandbestrijding – theorie’ (AT 25 11) 

Delokalisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 29/08/2011) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 25 21 

Datum: 19/07/2016 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
Binnenbrandbestrijding voor (onder)officieren  (Module 1 SAH) - theorie 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Inleiding  
- Realistisch brandverloop 
- Gevaarlijke brandfenomenen 
- Lezen van een brand 
- Straalpijptechnieken 



- Tactische ventilatie 
 

Eindtermen 

- De verschillende soorten blustactiek bij binnenbranden kennen 
- De verschillende brandfenomenen kennen 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Cursisturen: 12u  

Theorie: 12u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:0u  

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep:24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
11) Voor midden en hoger kader 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 29/08/2011) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 25 11 

Datum: 19/07/2016 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Gevaarlijke stoffen voor (onder)officieren  (Module 3 SAH) - praktijk 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Praktijk 

- Inleiding en herhaling basisprincipes 
- Herkennen van de gevaarlijke stoffen 
- Pijpleidingen (herhaling HD en introductie MD en LD) 
- Zuurstof- en explosiemeting 
- Andere meettoestellen 



- Radioactiviteit 
- Kaartlezen – gecombineerde kaarten 
- Procedure gevaarlijke stoffen 
- Zonaal meetplan en meetploegen 
- Eric-cards en andere hulpmiddelen 
- Toepassingsmogelijkheid van blusmiddelen in de praktijk 
- Cases 

 
Eindtermen 

Kunnen 

- Organiseren van metingen 
- Werkzaamheden uitvoeren in situaties met gevaarlijke stoffen 
- Begeleiden van de eenvoudige ontsmetting van personeel en materieel 

 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Cursisturen: 6u (al dan niet opgesplitst in verschillende lesmomenten) 

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 6u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 12 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Voor midden en hoger kader 
In het bezit zijn van het attest ‘SAH Gevaarlijke stoffen –theorie (AT 25 13)’ 

Delokalisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 



 

(Initiële goedkeuring: 29/08/2011) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 25 23 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Gevaarlijke stoffen voor (onder)officieren  (Module 3 SAH) - theorie 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie  

- Inleiding en herhaling basisprincipes 
- Herkennen van de gevaarlijke stoffen 
- Pijpleidingen (herhaling HD en introductie MD en LD) 
- Zuurstof- en explosiemeting 
- Andere meettoestellen 



- Radioactiviteit 
- Kaartlezen – gecombineerde kaarten 
- Procedure gevaarlijke stoffen 
- Zonaal meetplan en meetploegen 
- Eric-cards en andere hulpmiddelen 
- Toepassingsmogelijkheid van blusmiddelen in de praktijk 
- Cases 

 

Eindtermen 

- De verschillende natuurkundige basisprincipes kennen 
- Begrippen rond brand- en explosiegevaar, vergiftigingsgevaar en radioactiviteit 

kennen 
- De verschillende meettoestellen en procedures die gebruikt kunnen worden bij 

interventies met gevaarlijke stoffen kennen 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Cursisturen: 15u  

Theorie: 15u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep:24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden 
12) Voor midden en hoger kader 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

 



(Initiële goedkeuring: 29/08/2011) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 25 13 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

  

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Technische hulpverlening voor (onder)officieren  (Module 2 SAH) - praktijk 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.  

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Praktijk 

- Focus op technieken en standaard operatie procedure ‘Ontzetting’ KCCE 
- Uileg technologische evoluties en beveiligingen 
- Praktijk voertuigen (vooral focus op technieken) 

o Voertuig op vier wielen 
o Voertuig op zijkant tegen paal 
o Voertuig op dak 
o Voertuig onder trailer 

- Focus op bevelvoering 
o Voertuig op zijkant op vangrail 



o Voertuig op dak in gracht 
o Voertuig onder trein 
o Kettingbotsing autosnelweg 

 
Eindtermen 

- Op een gestructureerde manier leiding kunnen geven bij interventies technische 
hulpverlening, conform de SOP Ontzetting KCCE 

- Blustechnieken FO 
- Vorderingstechnieken  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Cursisturen: 12u  

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 12u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep: 6 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Voor midden en hoger kader 
In het bezit zijn van het attest ‘SAH Technische hulpverlening – theorie (AT 25 12) 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Permanente evaluatie (onderdeel praktijk, evaluatiecriteria en evaluatierooster bijgevoegd) 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 25/04/2013) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT2522     Datum: 19/07/2016 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Technische hulpverlening voor (onder)officieren  (Module 2 SAH) - theorie 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie 

- Standaard operatie procedure ‘Ontzetting’ KCCE 
- Stappenplan en taakverdeling 
- Minimale PBM’s 
- Wat is een ongeval 
- Mechanica van een ongeval 



- Patiëntgericht redden 
- Hoe redden 
- Medische stabilisatie slachtoffer 
- Bevelvoering aandachtspunten 
- Bevelvoering technieken 
- Bevelvoering strategie 
- Tips en trucs 
- Moeilijke gevallen  

 

Eindtermen 

- De laatste technieken en strategieën kennen m.b.t de technische hulpverlening bij 
ongevallen met geknelden en de bevelvoeringstrategieën in deze type situaties 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Cursisturen: 3u  

Theorie: 3u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk:0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep:24 

           Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Voor midden en hoger kader 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Schriftelijke evaluatie  

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 25/04/2013) 



Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 25 12 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
Scenariotraining brand – warme praktijk 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

- Verschillende brandscenario’s worden door instructeurs voorgesteld of geacteerd op 
telkens verschillende locaties 

- De inzetploeg moet onder leiding van bevelvoerder verkennen, reddingen uitvoeren, de 
brand controleren eventueel met overdrukventilator 

- Aantal scenario’s is afhankelijk van de duur van de scenario’s en van de snelheid van 
optreden  

- Na elk scenario wordt een debriefing gehouden over de inzetoefeningen, met inspraak 
van zowel deelnemers als instructeurs die de oefening nauwlettend opvolgen 
 



Eindtermen 

- Uitvoeren van deurprocedure 
- Aflegsysteem toepassen 
- Ademluchtprocedure correct uitvoeren 
- Blindlooptechnieken correct toepassen 
- Hittetraining 
- Methode van aanvallen: offensief of defensief 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u 

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk: 3u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 13 11 

Datum: 19/07/2016 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Scenariotraining nood- en interventieplanning 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Verschillende scenario’s worden door instructeurs voorgesteld of geacteerd op telkens 

verschillende locaties 

- Aantal scenario’s is afhankelijk van de duur van de scenario’s en van de snelheid van 
optreden  

- Na elk scenario wordt een debriefing gehouden over de oefeningen, met inspraak van 
zowel deelnemers als instructeurs die de oefening nauwlettend opvolgen 



 
 

Eindtermen 

- Kunnen inspelen op crisissituaties en de kennis van de nood- en interventieplanning op 
peil houden 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u 

Theorie: 0u 

Koude praktijk: 3u 

Warme praktijk: 0u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 29 11 

Datum: 19/07/2016 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Scenariotraining technische hulpverlening  

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest  

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie: theoretische uiteenzetting betreffende de facetten van technische hulpverlening. 

Dit behelst zowel ontzetting als alle andere vormen van technische hulpverlening. 

De theorie vormt de voorbereiding en ondersteuning van de daarop volgende praktijk. 

 



 

Praktijk: uitvoeren van praktische opdrachten in verband met technische hulpverlening.  

Eindtermen: 

Opmerking: De opleiding zal telkens een deelaspect in het totale opleidingspakket van 

technische hulpverlening bedragen. 

Na de opleiding: 

- kennen de cursisten de aangeleerde procedure en/of handelingen betreffende 
technische hulpverlening en kunnen deze toepassen in praktijk. 

- kennen de cursisten het verschillend aangeleerd materieel noodzakelijk voor 
technische hulpverleningen kunnen hiermee werken. 

- kennen de cursisten de nodige (specifieke) veiligheidsvoorschriften en kunnen deze 
dan ook toepassen in de praktijk.   

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 3u  

Theorie: 1u 

Koude praktijk:2u 

Warme praktijk:0h 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
 

Theorie en praktijk:  

Maximum aantal cursisten per groep: 6 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Ja, mits voldoende didactisch materiaal aanwezig is:  

- 1 multifunctionele autopomp en/of materieelwagen met alle noodzakelijke materieel 
per groep van 6 man. (Deze wagens kunnen vervangen door los materieel.) 

Evaluatie 
Permanente evaluatie: de cursist wordt permanent geëvalueerd tijdens de opleiding 



op praktisch vlak, en dit met evaluatiecriteria volgens de beschikbare oefenkaarten. 

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies  

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 56 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence 

(IPFASSU) van de Provincie Luik – Ecole du Feu 

Titel opleiding 
Teamchef  – Redding met touwen – IMP3 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Algemene pedagogische doelstellingen 

 De algemene organisatie van het redden met touwen uitleggen 

 Een harnas aantrekken en een wederzijdse controle uitvoeren 

 Een beveiligingslijn installeren 

 Installeren van een touw, naar boven, naar beneden, horizontaal en schuin, zonder 
veiligheidsfouten  



 Vorderen op een touw, naar boven, naar beneden, horizontaal en schuin, zonder 
veiligheidsfouten 

 In staat zijn de verschillende opstellingen voor “Redding met Touwen” te plaatsen en 
te gebruiken  

 Een teamlid geblokkeerd op touw bevrijden 

 Het toepassingskader van een team “Redding met Touwen” en de regels voor het 
gebruik van het materiaal kennen 

 Een situatie evalueren en ideeën voor maneuvers uitwerken 

 Een team “Redding met Touwen” in het kader van een interventie, training of 
opleiding beheren en leiden 

 De LVO inlichten en adviseren 

 Door iedereen begrepen en gehoorzaamd worden, en de veiligheidsregels 
respecteren  

 De procedures respecteren 
 

1. De algemene organisatie 
 

Inhoud 

 Algemeen kader van het redden met touwen 

 Toepassingsgebied(en) 

 Minimale middelen 

 Terminologie 

 Functies en operationele organisatie van het team 

 Verloop van de operaties 

 De Teamchef « Redding met Touwen »  
 

Pedagogische doelstellingen 

 Het algemeen kader van het redden met touwen definiëren en uitleggen 

 Het administratief en reglementair kader van de specialiteit «Redding met Touwen »  
definiëren en uitleggen 

 De toepassingsgebieden van het redden met touwen opnoemen en uitleggen 

 De minimale middelen opnoemen en  uitleggen 

 De volgende termen definiëren en uitleggen: handeling, systeem, opstelling 

 Alle graden en de daarbij horende functies/opdrachten binnen de specialisatie 
“Redding met Touwen” opnoemen en uitleggen 

 Het verloop van de operaties opsommen en uitleggen 

 De rol en de activiteiten van de teamchef « Redding met Touwen » opnoemen en 
uitleggen. Opsommen van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om 
operationeel te zijn 

 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + geleide discussie + demonstratie-uitvoering + 

praktische oefeningen 

 

De hoofdstukken 2 tot 10 vormen een revisie van de leerstof Redder « Redding met 

Touwen » (IMP-2)” 

 



2. Materialen van textiel (Module 1.2. IMP-2) 
3. Materialen van metaal(Module 1.3 IMP-2) 
4. De knopen (Module 1.4 IMP-2) 
5. Aspecten van de val(Module 1.5 IMP-2) 
6. Definities en bijbehorende fundamentele principes (Module 1.6 IMP-2) 
7. Vorderen op touw (Module 1.7 IMP-2) 
8. Klimmen (Module 1.8 IMP-2) 
9. Bevrijden van een teamlid geblokkeerd op touw (Module 1.9 IMP-2) 
10. Takelsystemen (Module 2.1 IMP-2) 

 

 

11. Operationeel verloop en bevelvoering 
 

Inhoud 

Algemeen verloop van de interventie 

Bevelvoering 

 Samenstelling van een eenheid “Redding met Touwen” 

 De voorafgaande bevelen 

 Het uitvoeringsbevel (SOIEC) 

  
Pedagogische doelstellingen 

 De elementen waarmee rekening moet worden gehouden, de basisregels en de te 
volgen procedure (8 fases) in het kader een “Redding met Touwen” opnoemen en 
uitleggen (op chronologische wijze) 

 Tijdens een “Redding met Touwen”: de basisregels voor het algemeen verloop van 
de interventie toepassen, volgens de procedures (8 fases) en de geldende 
veiligheidsregels  

 De rol, de taken en de opdrachten van de teamchef « Redding met Touwen », 
wanneer hij een operatie leidt, opnoemen en uitleggen 

 Een team van 4 tot 8 redders per « Redding met Touwen »beheren en leiden 

 De operationele inzet wanneer men ter plaatse aankomt beschrijven, uitleggen en 
voorbereiden 

 Een uitvoeringsbevel (SOIEC) geven 
 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + geleide discussie + demonstratie-uitvoering + 

praktische oefeningen 

 

De hoofdstukken 12 tot 16 vormen een revisie van de leerstof Redder « Redding met 

Touwen » (IMP-2)” 

 

12. Redding langs wand (Module 2.3. IMP-2) 
13. Touwen op spanning (Module 2.4 IMP-2) 
14. Brancards en toebehoren (Module 2.5 IMP-2) 
15. Mobiel katrolsysteem (PRM) (Module 2.6 IMP-2) 



16. Interventie hoge gebouwen (Module 2.7 IMP-2) 
 

17. Interventie in vervuilde lucht  
 

Inhoud 

 Definitie van het risico 

 Interventie in verticale omstandigheden m.b.v. touwtechnieken  
 

Pedagogische doelstellingen 

 De risico’s bij interventie in vervuilde lucht definiëren en uitleggen 

 De twee oorzaken van deze risico’s formuleren en uitleggen 

 De drie specifieke risico’s die verbonden zijn aan een “Redding met Touwen”, met 
behulp van ademluchtbescherming (hangtrauma, bewaking van de 
ademluchtautonomie en de oriëntatie) formuleren en uitleggen 

 De basisregels voor het vorderen met behulp van de specifieke touwtechnieken 
formuleren en uitleggen 

 De ademluchtbescherming uitrusten voor een verticale progressie, volgens de 
onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels 

 De ademluchtbescherming-drager verticaal verplaatsen, volgens de onderwezen 
procedures en de geldende veiligheidsregels 

 De verschillende veiligheidsregels formuleren en uitleggen 
 

Methodologie:  interactieve uiteenzetting + geleide discussie + demonstratie-uitvoering + 

praktische oefeningen 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 80u 

Theorie: 17 u 

            Koude praktijk: 63 u 

                      Beheer van het materieel & voorbereiding van de koude praktijk3: 17 u 

 inventaris en controle 

 vervoer ter plekke 

 voorbereiding 

 klaarmaken voor hernieuwd gebruik (drogen en opbergen) 
Warme praktijk: geen 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

                                                           
3
 De koude praktijk wordt voorbereid terwijl de theoretische cursus wordt gegeven. 



Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:4 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Delokalisatie mogelijk? 
Opleidingscentrum van de Provincie Luik (Ecole du Feu), verplaatst naar de hulppost van 

Aywaille – opleidingscentrum GRIMP. 

Met het oog op een uniformering van de procedures van het operationeel commando met 

betrekking tot het “redden met touwen” zou een enkel federaal centrum ideaal zijn: 

Franstalige, Duitstalige en Nederlandstalige opleiding in hetzelfde centrum. 

Evaluatie 
SCHRIFTELIJKE EVALUATIE 

 10 open vragen – 2 u 
 

PRAKTISCHE EVALUATIE – 8 u 

 Vorderen met en op touw en teamlid bevrijden (eliminatieproef) 

 Een maneuver leiden van een gemiddelde moeilijkheidsgraad 
                     Korte afstand overschrijden 

                     Gemiddeld moeilijke bereikbaarheid (voorbeeld: geen gebruik van een 

kunstmatig hoog punt) 

 Een maneuver leiden van een complex maneuver 
               Moeilijke bereikbaarheid 
               Communicatiemoeilijkheden 
               Complexiteit van de omgeving 
               Overbrengen van touwen 
               … 
 

Van elke evaluatie moet een schriftelijk verslag worden opgesteld4.                                   

NB: de uren die voorzien worden voor de evaluatie maken deel uit van de 80 uur die in totaal 

voorzien worden 

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

                                                           
4
 Zie bijgevoegde evaluatiefiche (bijlage 1) 



 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 54 12 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Technische hulpverlening wegverkeer Niveau 1A personenwagens en kleine bestelwagens.  

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie: 

- Hoofdstuk 1: procedure 
 

- Hoofdstuk 2: kennis materieel. 
 

- Hoofdstuk 3: 
o Deel 1: gevaar o2 
o Deel 2: ontzetten van slachtoffers 



 
- Hoofdstuk 4: 

o Deel 1: glasmanagement. 
o Deel 2: stabilisatie 

 
- Hoofdstuk 5: bevrijdingstechnieken basis: theoretische voorstelling. 

 

- Hoofdstuk 6: bevrijdingstechnieken gevorderden: theoretische voorstelling. 
 

- Hoofdstuk 7: actieve en passieve veiligheidssystemen/nieuwe materialen. 
 

- Hoofdstuk 8: alternatieve energie. 
 

 

Praktijk: 

o Hoofdstuk 1: procedure 
o overlopen en toepassen in praktijk van de verschillende functies bij de 

inzetprocedure. 
 

o Hoofdstuk 2: kennis materieel 
o overlopen van het bevrijdingsmaterieel in een multifunctionele autopomp en/of 

materieelwagen. 
o specifiek materieel: bv: reciprozaag en slagmoersleutel… 
o inhoud THV tasje en uitleg waarvoor deze verschillende gereedschappen 

dienen. 
 

o Hoofdstuk 3: ontzetten van slachtoffers 
o aanbrengen van nekspalk. 
o aanbrengen van rugharnas. 
o ontzetten van slachtoffer met wervelplank en door middel van tilcommando’s. 
o notie van polytrauma’s, ongevalsmechanismen,… 

 
o Hoofdstuk 4: glasmanagement en stabilisatie 

o verschillend materieel en methoden voor stabilisatie toe te kunnen passen. 
o verschillend materieel en methoden voor glasmanagement toe te kunnen 

passen. 
 

o Hoofdstuk 5: bevrijdingstechnieken basis (enkele voorbeelden) 
o voorwaartse dakomslag. 
o zijwaartse dakomslag  (op kant). 
o volledige dak verwijdering. 
o dashroll (ram gebruiken). 
o dashlift (voetenluikje maken). 
o 3e deur maken. 
o … 

 

o Hoofdstuk 6: bevrijdingstechnieken gevorderden (enkele voorbeelden) 
o b-post rip off. 
o oestermethode. 



o tunneling. 
o cross ramming. 
o … 

 

Eindtermen: Na de cursus: 

- kennen de cursisten de procedure ontzetting wegverkeer 1A  en kunnen deze 
toepassen in praktijk. 

- De cursisten kennen het verschillend materieel noodzakelijk voor technische 
hulpverleningen kunnen hiermee werken. 

- De cursisten kennen de verschillende facetten voor van het ontzetten van slachtoffers 
en kunnen deze toepassen in de praktijk. 

- De cursisten kennen de verschillende ontzettingstechnieken basis en gevorderden en 
kunnen deze toepassen in praktijk. 

- De cursisten kennen de passieve en actieve veiligheidssystemen en gebruikte 
materialen in voertuigen. 

- De cursisten kunnen de verschillende alternatieve energie bronnen toegepast in 
voertuigen onderscheiden en hebben een basis kennis over deze.  

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 16u 

Theorie:4u  

Koude praktijk: 12u 

Warme praktijk: 0h 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
 

Theorie: 

Maximum aantal cursisten per groep:12 

Aantal instructeurs per groep:1 

Praktijk: 

Groep wordt onderverdeeld in 2 kleinere groepen van 6 man 

(Waarom 6 man = volgens procedure 6 verschillende functies) 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden 
Geen 

Delokalisatie mogelijk? 
Ja, mits voldoende didactisch materiaal aanwezig is:  



- 1 multifunctionele autopomp en/of materieelwagen met alle noodzakelijke materieel 
per groep van 6 man. (Deze wagens kunnen vervangen  worden door los materieel.) 

- Hesjes conform aan de procedure. 
- Oefenwrakken: 6 stuks 

Evaluatie 
Permanente evaluatie: de cursist wordt permanent geëvalueerd tijdens de volledige opleiding 

op praktisch vlak (zie eindtermen), en dit met evaluatiecriteria volgens de beschikbare 

oefenkaarten. 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 35 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
KCCE 

Titel opleiding 
Testleider PPMO (Testen fysieke paraatheid) 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
De implementatie van de testen fysieke paraatheid (PPMO) behoeft zorgvuldigheid en 

kwaliteit. Bij afname van (fysieke) testen is eenduidige en eenvormige uitvoering van het 

testprotocol een strikte voorwaarde. 

De testen fysieke paraatheid mogen daarom alleen door een geattesteerd testleider worden 

afgenomen. Deze testleider wordt tijdens de testen ondersteund door een assistent. 



 De testleider is integer, werkt volgens vastgestelde protocollen, bewaakt de kwaliteit 

en is in staat bij tegengestelde belangen de juiste keuze(s) te maken. 

 De testleider heeft grondige kennis van en ervaring met brandweerprocedures en de 

technische uitvoering van fysieke protocollen. 

 De testleider is in staat om te beoordelen of de onderdelen van de 

brandbestrijdingstest en traplooptest technisch correct worden uitgevoerd. 

 De testleider is in staat om afwijkingen in de technisch correcte uitvoering te 

herkennen en te vertalen naar een (gestandaardiseerd) rapportageformulier. 

 De testleider geeft leiding aan de assistent. 

 

Zie ook: Ministeriële omzendbrief van 12 september 2014 aangaande de fysieke 

geschiktheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 18 uren 

Theorie: 6 uren  

Koude praktijk: 12 uren 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Minimum aantal cursisten per groep: 12 

Maximum aantal cursisten per groep: 12 

 

Aantal instructeurs per groep: 

 Theorie : 1 

 Praktijk : 2 

Voorafgaandelijke kennis en vaardigheden 
Minimaal beschikken over het brevet B01 of gelijkgesteld, met bij voorkeur een achtergrond 

in het ‘fysieke’ aspect van de brandweer. Beschikken over FOROP1 of gelijkgesteld.  

Delokalisatie mogelijk?  
Ja, mits voldaan aan volgende voorwaarden:  

- Leslokalen (inrichting en uitrusting): minimaal 1 lokaal 



- Voor de praktijkopleiding: een volledige testbaan en een ruimte die voldoet aan de 
eisen van PPMO. 

Evaluatie 
Schriftelijk examen 

Praktijk onder de vorm van een permanente evaluatie (evaluatiedocument ter beschikking) 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies: 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 46 11 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence 

(IPFASSU) van de Provincie Luik – Ecole du Feu 

Titel opleiding 
Valbeveiliging – het valbeveiligingsmaterieel  

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Algemene pedagogische doelstelling 

In een omgeving/situatie waar er risico bestaat dat men kan vallen, in staat zijn om zich 

samen met een andere persoon te verplaatsen en in staat zijn om zichzelf te redden (het 

individueel beschermingsmateriaal te gebruiken), volgens de onderwezen procedures en de 

geldende veiligheidsregels.  

. 



1. INLEIDING 
 

Methodologie: interactieve uiteenzetting 

Organisatie:  grote groep 

 

2. TOEPASSINGSGEBIEDEN & GRENZEN 
 

Pedagogische doelstellingen: 

De geldende reglementering inzake valbeveiliging opnoemen en uitleggen; 

De verschillende toepassingsgebieden van de valbeveiliging opnoemen en uitleggen; 

De gebruiksgrenzen van het valbeveiligingsmateriaal opnoemen en uitleggen. 

Methodologie: interactieve uiteenzetting 

Organisatie:  grote groep 

 

3. HET MATERIEEL 
 

Pedagogische doelstellingen: 

Het wettelijk kader voor het gebruik van de PBM’s voor valbeveiliging opnoemen en 

uitleggen; 

Opsommen van het materieel en de uitrusting die moeten worden gebruikt wanneer men 

geconfronteerd wordt met een situatie/omgeving waar het risico bestaat op vallen; 

De kenmerken en het gebruik/nut van elk element van het materieel/de uitrusting opnoemen 

en uitleggen; 

De slijtagefactoren/beschadigingsfactoren van het materieel opnoemen en uitleggen; 

Het materieel/de uitrusting (textiel en metaal) onderhouden en opslaan, volgens de 

onderwezen procedures; 

Een touw monteren in een zelfblokkerend afdaalapparaat; 

Een antivalharnas aantrekken; 

De leeflijn met val-absorber, voorzien van een musketon met dubbel beveiligde sluiting en 

grote opening aan het antivalharnas vastmaken; 

De regelbare leeflijn gebruiken; 

De toepassingsgrenzen van het gebruikte materieel opnoemen, uitleggen en begrijpen. 



 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: grote groep THEORIE/subgroepen PRAKTIJK 

 

4. DE VALFACTOR EN DE VALIMPACT 
 

Pedagogische doelstellingen: 

Het concept van de valfactor definiëren en uitleggen; 

Alle elementen van de formule voor het berekenen van de valfactor opsommen en uitleggen; 

De formule voor het berekenen van de valfactor, tijdens oefeningen, gebruiken en 

toepassen; 

Het concept van de valimpact definiëren en uitleggen; 

De voorbeelden van de valimpactwaarden die tijdens de cursus voorgesteld worden 

opnoemen; 

De voorbeelden van de sterkte eigenschappen van het materieel die tijdens de cursus 

voorgesteld worden opnoemen 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + praktische oefeningen 

Organisatie: grote groep 

 

5. DE KNOPEN 
 

Pedagogische doelstellingen: 

De vier knopen die onontbeerlijk zijn voor de valbeveiliging opsommen, benoemen en van 

elkaar onderscheiden; 

Voor elke knoop de specifieke situaties opsommen waarin ze moeten gebruikt worden en 

deze situaties uitleggen; 

De vier knopen leggen, volgens de onderwezen stappen en procedures . 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: grote groep THEORIE/subgroepen PRAKTIJK 

 



6. Het OPROLLEN/INKITTEN VAN EEN TOUW 
 

Pedagogische doelstellingen: 

Het touw correct in een kitzak steken, om het op het terrein te gebruiken (touw inkitten). 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: grote groep (12 kandidaten) THEORIE/subgroepen (2x6 kandidaten) 

PRAKTIJK 

 

7. HET ANKERPUNT & DE VERANKERING  
 

Pedagogische doelstellingen: 

Het concept/de techniek van een ankerpunt definiëren en uitleggen; 

De drie mogelijke types ankerpunten benoemen en van elkaar onderscheiden. Van elk type 

concrete voorbeelden noemen; 

De verschillende ankerpunt technieken die onontbeerlijk zijn voor de valbeveiliging 

opnoemen, van elkaar onderscheiden en uitleggen. Voor elk van deze methodes het 

bijbehorend materieel opsommen; 

Voor elk type ankerpunt waarop een verankering kan worden geplaatst de passende 

techniek(en) bepalen; 

Het concept/de techniek van een verankering definiëren en uitleggen; 

De vier essentiële punten die een goede verankering garanderen opnoemen; 

De verschillende verankeringstechnieken die onontbeerlijk zijn voor de valbeveiliging 

benoemen, van elkaar onderscheiden en uitleggen. Voor elk van deze technieken het 

bijbehorend materieel opsommen; 

Voor elk type ankerpunt de passende verankeringstechniek(en) bepalen; 

Een verankering op een natuurlijk, structureel of kunstmatig ankerpunt plaatsen, volgens de 

onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels.  

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: grote groep THEORIE/subgroepen PRAKTIJK 

 

 

 



8. HET ALGEMEEN VERLOOP VAN DE INTERVENTIES 
 

Pedagogische doelstellingen: 

De elementen waarmee rekening moet worden gehouden, de basisregels en de procedure 

die moet worden gevolgd in geval van interventie in een omgeving waar het risico op vallen 

bestaat, opnoemen (in chronologische volgorde) en uitleggen; 

Tijdens een situatie in een omgeving waar er risico bestaat op vallen, de basisregels voor het 

algemeen verloop van de interventie toepassen, volgens de onderwezen procedures en de 

geldende veiligheidsregels.  

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: grote groep THEORIE/subgroepen PRAKTIJK 

 

9. DE WEDERZIJDSE VALBEVEILIGING 
 

Pedagogische doelstellingen: 

Het (objectief) belang van de wederzijdse valbeveiliging uitleggen; 

De begrenzing van de wederzijdse valbeveiliging opnoemen en uitleggen; 

De voorzorgen die in het kader van de wederzijdse valbeveiliging moeten genomen worden 

opnoemen en uitleggen; 

De stappen die voor, tijdens en na de interventie moeten worden ondernomen, opnoemen en 

uitleggen. Voor elk van deze stappen de rol(len) van iedereen die meewerkt bepalen; 

In een omgeving waar er een risico bestaat op vallen, in staat zijn om zich als duo te 

verplaatsen, volgens de onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels.  

Zich schuin of horizontaal voortbewegen op een beveiligingslijn, inbegrepen het passeren 

van fracties; 

De vordering (stijgen en dalen) van een ploeglid op een helling van niet meer dan 55° 

verzekeren; 

In het kader van het duo: 

op duidelijke en precieze wijze communiceren en daarbij de passende woordenschat 

gebruiken (zonder te roepen); 

de situatie analyseren en het uit te voeren maneuver bepalen; 

de taken verdelen. 

 



Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: grote groep THEORIE/subgroepen PRAKTIJK 

 

10. NOODOPLOSSINGEN, ZELFREDDING 
 

Pedagogische doelstellingen: 

De twee noodevacuatietechnieken die in de cursus voorgesteld worden definiëren en 

uitleggen; 

Tijdens een situatie in een omgeving waar er risico bestaat op vallen, in staat zijn om zichzelf 

te redden (het individueel beschermingsmaterieel gebruiken), volgens de onderwezen 

procedures en de geldende veiligheidsregels;  

Zelfredding met behulp van “rijke” middelen (een zelfblokkerend afdaalapparaat), met als 

vertrekpunt een gevel, een venster, een balkon; 

Zelfredding met behulp van “arme” middelen (een “peervormige”, vergrendelde musketon 

met ½ mastworp), met als vertrekpunt een gevel, een venster, een balkon. 

Methodologie: interactieve uiteenzetting + demonstratie + uitvoering + praktische 

oefeningen 

Organisatie: grote groep THEORIE/subgroepen PRAKTIJK 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 8u 

Theorie: 1u 

Koude praktijk: 6u 

Beheer & voorbereiding van het materieel: 1u 

Warme praktijk: geen 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:4 

Aantal instructeurs per groep: 1 



Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Delokalisatie mogelijk? 
Opleidingscentrum van de Provincie Luik (Ecole du Feu), verplaatst naar de hulppost van 

Aywaille – opleidingscentrum GRIMP. 

Alle andere opleidingscentra kunnen dit soort opleiding eveneens organiseren, voor zover ze 

een beroep kunnen doen op gekwalificeerde instructeurs en ze over de infrastructuur en het 

materieel beschikken die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de opleiding. 

Beschikbaarheid van: 

Leslokalen voor de theorie (inrichting en uitrusting) 

 Videoprojector 

 Wit of groen bord 

 Markeerstiften of krijt 
 

Accommodatie voor de praktijk (terrein en uitrusting): 

 Passende site:  oefenzones en ingerichte structuren (stellingen, reconstructie van 
balkons, daken, enz.) 

 Lokaal/garage: ruimte die groot genoeg is en zich dicht genoeg bij het theorielokaal 
bevindt om praktische oefeningen uit te kunnen voeren 

 

Materieel: 

Theoretisch gedeelte: 

 Een projector 

 Markeerstiften/krijt 

 Een bord 
 

Praktisch gedeelte 

2 volledige kits “valbeveiligingsmaterieel”, voor alle workshops samen 

1 monteerkit workshop + beveiliging (musketons, katrollen, bandlussen, touwbescherming, 

touwen, zelfblokkerende afdaalapparaten) 

1 “valbeveiligingsmaterieel”-kit omvat: 

 1 transportzak van 45 liter, felle kleur 

 2 antivalharnassen (CE EN 361) 

 2 Y-vormige leeflijnen met energie-absorber, met op het einde 2 musketons met grote 
opening (MGO) 

 2 halvemaanvormige sluithaken (verbindingen tussen de leeflijnen en het harnas) 

 1 regelbare leeflijn van 3 meter 



 10 parallelle musketons met automatische vergrendeling 

 4 musketons van het HMS-type (peervormig), met automatische vergrendeling 

 6 bandlussen van 80 cm 

 4 bandlussen van 150 cm 

 1 semi-statisch touw van 30 meter (type A), met een diameter van 11,5 mm, met 
genaaide uiteinden 

 2 touwbeschermers 

 1 zelfblokkerend afdaalapparaat 

Evaluatie 
Permanente evaluatie met schriftelijke neerslag (praktische workshops).                     

Advies Hoge Raad 
Datum: 01/06/2016 

Positief advies 

Goedkeuring minister of zijn afgevaardigde 
Code opleiding: AT 54 14 

Datum: 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Titel opleiding 
Vuur- en hittegewenning 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Theorie: 

- Brandgedrag en gevaren van brand 
- Brandgedrag met alle bijkomende fenomenen zoals rookontwikkeling, stoomvorming, 

temperatuuropbouw, … 
- Rook- en hitte opbouw bij binnenbrand 
- Individuele hittegewenning in een warme kamer 



- Blindlopen in rook en hitte 
- Energie- en rookopbouw in een ruimte 
- Langdurige hittegewenning 
 

Praktijk 

- Verschillende realistische scenario’s van binnenbranden met stijgende 
moeilijkheidsgraad  

 

Eindtermen: 

- Kennen van de mogelijkheden en beperkingen van de interventiekledij 
- Inzicht in de opbouw van rook en hitte in een compartiment 
- Gedragsregels tijdens vorderen in warmte en omstandigheden van slechte zichtbaarheid 
- Correct gebruikt van de persoonlijke beschermingsmiddelen (interventiekledij, 

ademluchtbescherming) 
- Inschatten van de omstandigheden in de ruimte die men betreedt (warmte, 

zichtbaarheid, …) 
- Adequaat reageren op de signalen die men waarneemt tijdens de acties (onderkennen 

van nakende doorslag kledij, hittestress, ademcrisis, …) 
- Basistechnieken voor het vorderen in en verkennen van ruimtes onder extreme condities 

(warmte, slechte zichtbaarheid) 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u 

Theorie: 1u 

Koude praktijk: 0u 

Warme praktijk: 5u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Maximum aantal cursisten per groep: 4 

Aantal instructeurs per groep: 1  

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Decentralisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 



Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 08/04/2010) 

Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 14 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

 

 

 

Aanvraagdossier opleiding 

Aanvrager 
PIVO 

Titel opleiding 
Warmtebeeldcamera 

Opleidingstype 
Opleiding tot het behalen van een attest 

Wettelijke basis 
KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 

hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

Subsidietarieven 
KB van 18 november 2015 (art. 52) (basistarieven, te indexeren) 

Theorie: 4 euro 

Koude praktijk: 21 euro 

Warme praktijk: 43 euro 

Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 
 

Inhoud 

- Bedienen van een warmtebeeldcamera 
- Analyseren van de resultaten van metingen 
- Meetstrategie en toepassen van verschillende meettechnieken 
- Gecombineerde oefeningen van verschillende scenario’s met stijgende 

moeilijkheidsgraad in een speciaal hiervoor uitgeruste oefeninfrastructuur 
- Warme oefeningen met warmtebeeldcamera 

 



Eindtermen 

- Doorgedreven kennis van de werking van een thermische camera, de verschillende 
toepassingsmogelijkheden en de hindernissen en valkuilen van het werken met een 
thermische camera 

- Correcte analyse van de resultaten van metingen 
- Maximale en correcte benutting van het instrument 
- Opsporen van slachtoffers en brandhaarden 

Duur van de opleiding (aantal uren) 
Aantal cursisturen: 6u (al dan niet opgesplitst in verschillende lesmomenten) 

Theorie: 2u 

Koude praktijk: 2u 

Warme praktijk:2u 

Samenstelling van de opleidingsgroep 
Theorie: Maximum aantal cursisten per groep: 24 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Praktijk: Maximum aantal cursisten per groep:6 

Aantal instructeurs per groep: 1 

Voorafgaandelijke kennis of vaardigheden 
Geen 

Delokalisatie mogelijk? 
Neen 

Evaluatie 
Permanente evaluatie, met schriftelijke neerslag 

Advies Hoge Raad 
Datum: 16/02/2016 

Positief advies 

(Initiële goedkeuring: 28/03/2012) 



Goedkeuring minister 
Code opleiding: AT 28 11 

Datum: 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


