ANDERE OPLEIDINGEN



DOELSTELLING
Na de opleiding bent u in staat om het
persluchttoestel correct te gebruiken en
om interventies met adembescherming
uit te voeren.

DOELGROEP EN VEREISTE
VOORKENNIS
De opleiding richt zich in eerste instantie
tot de leden van de interventieploeg die
werken met een persluchttoestel.

Opleiding evacuatie op basis van het
evacuatieplan van het bedrijf zelf.



Opleiding van specifieke doelgroepen of thema’s: vb. onthaalmedewerkers (alarmering), keukenpersoneel, labopersoneel, werken
met gevaarlijke stoffen,...

Naast een theoretische benadering
wordt vooral aandacht besteed aan
praktische toepassingen waarbij interventies met adembescherming centraal
staan.

- De opleiding wordt aangepast aan het
niveau van de deelnemers. De inhoud
van de opleiding kan ook aangepast
worden aan de specifieke wensen van
het bedrijf of de instelling.
- Er worden maximum 10 deelnemers
toegelaten.

PRIJS

6 uur

- Prijs op aanvraag.
- De prijs omvat de syllabus, koffie,
lunch en persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Persluchttoestellen kunnen gehuurd
worden.

THEORIE
- wetgeving;
- noodzaak van adembeschermingsmiddelen;
- werking en onderdelen van het persluchttoestel;
- technieken voor het omhangen van het
toestel, trappenlopen, afstellen van
het toestel en deurgebruik.

<<

Opleiding van de private brandweerploeg.



Assistentie bij en evaluatie van de
organisatie van evacuatieoefeningen en oefeningen in het kader
van het intern noodplan
(multidisciplinair).







DATA

Opstellen van een meerjarig
opleidingstraject voor het personeel
in functie van een doeltreffende
brandpreventie en -bestrijding.

Provinciaal opleidingscentrum
voor de brandweer
Poverstraat 75, 1731 Asse

Cel administratie:
Peggy Thomas - 02-456 89 47
Imelda Verhulst - 02-456 89 46
Lisette Van Humbeeck - 02-456 89 30
Jonas Rijckmans - 02-456 89 46

Het PIVO beschikt over praktijkgerichte docenten en een breed gamma didactisch en audioviseel materiaal. Een team van zeer ervaren lesgevers staat
klaar om de opleidingsopdrachten op de best mogelijke manier uit te voeren.
Zij beschikken naast een gedegen theoretische kennis ook over een zeer rijke
praktijkervaring.

Opleidingsdirecteur:

INFRASTRUCTUUR

Marc Barbé – 02-456 89 48

BEREIKBAARHEID
PIVO
e-mail: pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
PROVINCIAAL
VOOR VORMING EN OPLEIDING
fax: 02-456 INSTITUUT
89 21
Contact
Poverstraat 75 - 1731 Asse
tel. 02-456 89 20
www.pivo.be

www.pivo.be/brandweer
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De datum van de opleiding wordt in overleg
bepaald.
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Adviesverlening bij het opstellen van
evacuatieplannen.

U neemt afrit 10 op de ring rond Brussel (R0).
Volg de N9 richting Asse. Na een 700m neemt u
de eerste afrit rechts richting Relegem. Boven op
de brug gaat u naar rechts en volgt de hoofdweg
die een scherpe bocht naar links maakt. Dit is de
Relegemsestraat (die aan de ingang van het PIVO
overgaat in de Poverstraat) . Volg deze 200m, sla
dan links in en volg de wegwijzers "PIVO".
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Het opleidingscentrum voor de brandweer beschikt over een volledig nieuw
oefencentrum. De multifunctionele oefeninfrastructuur laat toe om situaties
waarmee de doelgroepen geconfronteerd kunnen worden te simuleren en de
gepaste bestrijdingsmiddelen aan te leren in realistische omstandigheden.

Het oefencentrum omvat o.a. een:


vuurhuis met drie verdiepingen dat multifunctioneel werd opgevat en
toelaat om binnenbranden te simuleren in reële omstandigheden;



oefengebouw bestaande uit een geheel van eengezinswoning, een
appartementsgebouw, een industrieel gebouw en een publiek toegankelijke ruimte. Deze ruimten kunnen gecontroleerd onder rook worden
gezet, wat toelaat om perslucht- en evacuatieoefeningen te organiseren;



kleine brandplaat met oefenobjecten voor trainingen met kleine
blusmiddelen;



grote brandplaat voor gevorderde en industriële brandbestrijding;



aantal oefencontainers voor binnenbrandbestrijding;



logistiek gebouw met overdekte oefenruimte en technische
werklokalen;



oefenobject aardgas om aardgasbranden te simuleren;



polyvalent plein voor rijvaardigheidstrainingen en de opleiding
beveiliging van interventies op de openbare weg;



duikvijver om duikoefeningen te organiseren;



ontzettingsvloer voor de simulatie van ongevallen met voertuigen.
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Vanuit Brussel-Noord neemt u de stopt rein
richting Dendermonde en stapt u af in het station
Zellik. Het station ligt op 500m van het PIVO.
Vanaf het station volgt u rechts de hoofdweg,
het PIVO ligt achter de bocht.
De uurregeling van deze verbinding kan u
raadplegen op de website van de NMBS:
www.nmbs.be of op de dienstregeling die de
NMBS verspreidt of bij alle Belgische treinstations.
Vanuit Brussel-Noord rijdt er een bus:
243 via Wemmel naar Zellik. Deze stopt aan
de ingang van het PIVO (halte kazerne).
213 Brussel via Asse-Ternat-Teralfene-Aalst met
stopplaats aan Zellik station. De stopplaats ligt
500m van het PIVO.
214 Brussel via Asse naar Aalst met stopplaats
aan Zellik station. De halte ligt 500m van het PIVO.
Vanuit Dilbeek rijdt er een bus 820 via JetteVilvoorde-Zaventem naar Zellik. Deze stopt aan de
ingang van het PIVO (halte kazerne).

Adviesverlening bij het opstellen van
een intern noodplan (ruimer dan de
brandveiligheid).
Adviesverlening bij het opstellen van
een interventieplan in samenwerking
met de brandweer.
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VAN BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN



Het PIVO werd opgericht om de nodige initiatieven te ontwikkelen voor de
opleiding, training en vorming van het overheidspersoneel, zoals personeel
van de provincies, de gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het politie-, brandweer- en ander veiligheidspersoneel en het
personeel dat instaat voor de dringende geneeskundige hulpverlening.
Het PIVO kan eveneens initiatieven ontwikkelen voor andere personen die
gelijkaardige vormingsbehoeften hebben, zoals bedrijven, scholen, verenigingen en andere belangstellenden.

Gustaaf Cools - 02-454 82 80
Luc Delombaerde - 02-454 82 92
Koen Hellinckx - 02-454 82 87
Steve Quintelier - 02-456 89 31
Bert Geysels - 02-454 82 96
Jimmy Jacques - 02-454 82 74

Studiedagen.

Adviesverlening en assistentie bij de
uitvoering van een risicoanalyse en
-evaluatie met betrekking tot brand.
Afhankelijk van de mogelijke risico’s
in overleg de preventieve maatregelen bepalen.

MISSIE VAN HET PIVO

DOCENTEN EN DIDACTIEK

Cel operaties:

Allerlei informatiesessies over
thema’s in het kader van welzijn
op het werk.

PREVENTIE EN BEGELEIDING



DUUR

INHOUD



Brandveiligheid
in bedrijven en
instellingen

PIVO

RELEGEM

METHODE EN LEERMIDDELEN

ORGANISATIE

Eerste interventieploegleider (3 dagen), hogere opleiding brandpreventie en brandbestrijding (6 dagen).



ADEMBESCHERMING VOOR INTERVENTIEPLOEGLEDEN
PRAKTIJK
Verschillende oefeningen worden in realistische omstandigheden uitgevoerd:
- opzoeken van slachtoffers bij slechte
zichtbaarheid;
- op- en afzetten van het toestel evenals
het concreet gebruik van het toestel;
- allerlei interventies in verschillende
omstandigheden (trappen, openen van
deuren, etc.).

Sensibiliseringssessie voor bepaalde
doelgroepen (directie, leidinggevenden, hiërarchische lijn, alle
personeelsleden).

Poverstraat



OPLEIDINGEN | TRAINING | ADVIES

CONTACT
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Asse-Zellik
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EVACUATIETECHNIEKEN

BRANDBESTRIJDING MET KLEINE BLUSMIDDELEN
DOELSTELLING
Na de opleiding bent u in staat om de
verschillende blusmiddelen te onderscheiden en te gebruiken om een beginnende brand te bestrijden.

DOELGROEP EN VEREISTE
VOORKENNIS
De opleiding richt zich tot al het personeel van bedrijven en instellingen: geen
voorkennis vereist.

METHODE EN LEERMIDDELEN
Naast een theoretische benadering wordt
vooral aandacht besteed aan praktische
toepassingen waarin het blussen van
verschillende typen van vuurhaarden aan
bod komt.

DUUR

PRAKTIJK
- het gebruik van kleine blusmiddelen bij
een beginnende brand;
- individuele oefeningen met de verschillende blusmiddelen (water, poeder,
CO2, schuim en blusdeken) op reële
brandhaarden (vaste stoffen- en vloeistofbranden).

ORGANISATIE
- De inhoud van de opleiding kan aangepast worden aan de specifieke wensen
van het bedrijf of de instelling.
- Er worden maximum 15 deelnemers
toegelaten.

PRIJS
- Prijs op aanvraag.
- De prijs omvat de syllabus, koffie en
persoonlijke beschermingsmiddelen.

3 uur

DATA

INHOUD

De datum van de opleiding wordt in
overleg bepaald.

THEORIE
- wat is brand?
- vuurdriehoek;
- de verschillende blusmiddelen;
- de gevaren van brand en
brandbestrijding.

DOELSTELLING
Na de opleiding bent u in staat om de
verschillende evacuatietechnieken in de
praktijk toe te passen.

DOELGROEP EN VEREISTE
VOORKENNIS
De opleiding richt zich tot al het personeel
van bedrijven en instellingen: geen voorkennis vereist.

METHODE EN LEERMIDDELEN
Naast een theoretische benadering wordt
vooral aandacht besteed aan de praktische
toepassingen waarbij de verschillende evacuatietechnieken worden gesimuleerd.
De praktijkoefeningen hebben betrekking op
het toepassen van deze technieken op gesimuleerde situaties waarbij het oefengebouw
onder rook wordt gezet.

DUUR
3 uur

PRAKTIJK
- het toepassen van de aangeleerde technieken in de praktijk;
-
individuele en groepsoefeningen met
betrekking tot de evacuatie van een gebouw (onder rook) en van gesimuleerde
slachtoffers in reële omstandigheden.

DOELSTELLING

ORGANISATIE

DOELGROEP EN VEREISTE
VOORKENNIS

- De inhoud van de opleiding kan aangepast worden aan de specifieke wensen
van het bedrijf of de instelling.
- Er worden maximum 12 deelnemers
toegelaten.

PRIJS
- Prijs op aanvraag.
- De prijs omvat de syllabus, koffie en
persoonlijke beschermingsmiddelen.

DATA
De datum van de opleiding wordt in overleg
bepaald.

De opleiding richt zich tot al het personeel
van bedrijven en instellingen:geen voorkennis vereist.

PRAKTIJK
- het gebruik van kleine blusmiddelen bij
een beginnende brand;
- individuele oefeningen met de verschillende blusmiddelen (water, poeder,
CO2, schuim en blusdeken) op reële
brandhaarden (vaste stoffen- en vloeistofbranden);
- het toepassen van de aangeleerde technieken in de praktijk;
-
individuele en groepsoefeningen met
betrekking tot de evacuatie van een gebouw (onder rook) en van gesimuleerde
slachtoffers in reële omstandigheden.

METHODE EN LEERMIDDELEN

ORGANISATIE

Naast een theoretische benadering wordt
vooral aandacht besteed aan de praktische
toepassingen waarbij het blussen van verschillende vuurhaarden wordt ingeoefend,
alsook de verschillende evacuatietechnieken worden geoefend.

- De inhoud van de opleiding kan aangepast worden aan de specifieke wensen
van het bedrijf of de instelling.
- Er worden maximum 15 deelnemers
toegelaten.

DUUR

- Prijs op aanvraag.
- De prijs omvat de syllabus, koffie, lunch
en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Na de opleiding bent u in staat om de verschillende blusmiddelen te onderscheiden en
te gebruiken om een beginnende brand te
bestrijden. U bent hierna ook in staat de verschillende evacuatietechnieken toe te passen
in de praktijk.

6 uur

INHOUD
THEORIE
- evacuatiewegen, veiligheidswetgeving,
signalisatie, evacuatieplan;
- de verschillende aan te wenden
evacuatietechnieken.

BRANDBESTRIJDING VOOR GEVORDERDEN

BASIS BRANDBESTRIJDING MET EVACUATIETECHNIEKEN

INHOUD
THEORIE
- wat is brand, vuurdriehoek en de
verschillende blusmiddelen;
- d e gevaren van brand en brandbestrijding;
- intern noodplan, veiligheidswetgeving,
signalisatie, evacuatieplan;
- brandpreventie en evacuatiewegen.

PRIJS

DATA
De datum van de opleiding wordt in overleg
bepaald.

DOELSTELLING
Na de opleiding bent u in staat om de
juiste prioriteiten te stellen tussen evacuatie en brandbestrijding en kan u de
gepaste brandpreventieve voorzieningen aanwenden.

DOELGROEP EN VEREISTE
VOORKENNIS
De opleiding richt zich tot de leden van
de interventieploeg en het personeel
van bedrijven en instellingen die voorafgaand de cursus “brandbestrijding
met kleine blusmiddelen” of de cursus
“brandbestrijding met evacuatie” hebben gevolgd.

METHODE EN LEERMIDDELEN
Naast een theoretische benadering wordt
vooral aandacht besteed aan praktische
toepassingen waarbij de aspecten brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie
met elkaar worden verweven.

DUUR
6 uur

INHOUD
THEORIE
De thema’s brandpreventie, brandbestrijding en branduitbreiding worden
verder uitgediept met de bijzondere
nadruk op de interactie tussen de 3
elementen. De theorie wordt afgesloten

met een praktijklabo waarbij de docent
de verschillende fasen van het brandverloop simuleert.
PRAKTIJK
De praktijk start met een demo waarbij
de verschillende explosiegrenzen worden
aangetoond. Verder omvat de praktijk
meerdere oefeningen waarbij de aspecten brandpreventie, brandbestrijding en
branduitbreiding worden geïntegreerd.
Individuele en groepsoefeningen met de
verschillende blusmiddelen maken ook
deel uit van deze opleiding. Hierbij worden verschillende types van vuurhaarden
gesimuleerd in een besloten ruimte.

ORGANISATIE
- De inhoud van de opleiding kan aangepast worden aan de specifieke wensen
van het bedrijf of de instelling.
- Er worden maximum 15 deelnemers
toegelaten.

PRIJS
- Prijs op aanvraag.
-
De prijs omvat de syllabus, koffie,
lunch en persoonlijke beschermingsmiddelen.

DATA
De datum van de opleiding wordt in overleg
bepaald.

