G

Woord vooraf
De uitdagingen voor de brandweerdiensten worden steeds groter. Niet alleen het in te zetten materieel, maar ook de te bestrijden branden worden steeds complexer en technologischer en vereisen
dus degelijk getrainde personeelsleden. Adequate hulpverlening impliceert dus meer dan ooit een adequate opleiding. De provincie Vlaams-Brabant heeft gedurende de voorbije jaren ontzettende
inspanningen geleverd om het brandweerpersoneel beter voor te bereiden op hun taken en heeft daarom zowel de infrastructuur als het materieel en de kwaliteit van de opleidingen zelf constant
uitgebouwd. Vaardigheden en reële ervaringen bij brandweerdiensten staan daarbij centraal. Praktijkopleidingen gebaseerd op realistische situaties zijn een onmisbare en zeer belangrijke schakel in
het opleidingstraject van een brandweerman. Een nieuw oefencentrum met praktische en realistische oefenmogelijkheden staat hiervoor ter beschikking van de brandweerkorpsen en -zones.
De brevetopleidingen brandweerman, korporaal, sergeant en adjudant worden jaarlijks georganiseerd. Volgens de behoeften kunnen ook hogere opleidingen worden gepland. Specialisatie en
bijscholing worden echter alsmaar belangrijker. Het opleidingscentrum zet zich constant in om de bestaande opleidingen verder te professionaliseren en om nieuwe oefenscenario's in realistische
omstandigheden uit te bouwen.
Wij hebben een interessant en uitgebreid aanbod uitgewerkt dat jou en jouw personeel in staat moet stellen om de nieuwe uitdagingen met kennis van zaken aan te pakken. Naast dit aanbod
kunnen bovendien opleidingen en trainingen op maat van het korps uitgewerkt worden. Maatwerk wordt een steeds belangrijkere pijler in de werking van het opleidingscentrum voor de brandweer.
Wij staan volledig ter beschikking om uw opleidingsvragen en -trajecten concreet uit te werken en te begeleiden.
Tom Dehaene
gedeputeerde
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Informatie
Inschrijvingen
De FOD Binnenlandse Zaken past sinds enige tijd de reglementering steeds strikter toe. Het opleidingscentrum voor de brandweer dient de reglementering zoals bepaald in het K.B. van 18 november
2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten dus zeer strikt na te leven. Wij willen speciaal wijzen op regels met betrekking tot de inschrijvingen:
om geldig te zijn, moet de inschrijving voor een opleiding of voor één of meerdere modules die een opleiding vormen, gericht zijn aan het provinciaal opleidingscentrum ten laatste op het einde van de
tweede maand die voorafgaat aan die gedurende welke de opleiding zal worden begonnen.
Gelieve de vermelde inschrijvingsdatum vermeld op elke opleidingsfiche dus nauwlettend toe te passen om problemen te vermijden.
Annulering van de inschrijving
Een inschrijving voor een opleiding kan zonder kosten geannuleerd worden (schriftelijk via e-mail, fax of brief) tot 14 dagen vóór de aanvang van de opleiding. Nadien blijft de volledige
inschrijvingsprijs verschuldigd.
Aanwezigheden cursisten
Aan het einde van elke opleidingsmodule moet de cursist minimaal 75% effectieve aanwezigheid kunnen voorleggen om toegelaten te worden tot het examen. Geen enkele afwezigheid om welke
reden dan ook (ziekte, interventie, werk- of gezinssituatie, …) komt in aanmerking om gelijkgesteld te worden met de effectieve aanwezigheid.
De kandidaat kan ervoor kiezen om het theoretisch gedeelte van een module niet bij te wonen. Hij deelt dit schriftelijk mee op datum van de inschrijving aan het opleidingscentrum.
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Informatie
INFO

Heb je vragen, bedenkingen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn graag bereid om uw voorstellen en opmerkingen te bespreken.
Algemeen telefoonnummer: 02-454 82 33
Cursist- en docentadministratie: pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Vragen over lesprogramma's en inhoud: bwoperaties@vlaamsbrabant.be

Peggy Thomas, tel. 02-456 89 47, peggy.thomas@vlaamsbrabant.be
Chris Brichau, tel. 02-454 82 89, chris.brichau@vlaamsbrabant.be
Valerie Collart, tel. 02-456 89 30, valerie.collart@vlaamsbrabant.be
Regine Stylemans, tel. 02-454 82 79, regine.stylemans@vlaamsbrabant.be

Jimmy Jacques, tel. 02-454 82 74, jimmy.jacques@vlaamsbrabant.be (expert brandweer)
Wim Van Vaerenberg, tel. 02-454 82 64, wim.vanvaerenberg@vlaamsbrabant.be (hoofddeskundige)
Sofie De Clerck, tel. 02 454 82 65, sofie.declerck@vlaamsbrabant.be (deskundige)
David Miers, tel. 02-456 89 32,david.miers@vlaamsbrabant.be (deskundige)
Nico Verstappen, tel. 02 454 82 35, nico.verstappen@vlaamsbrabant.be (deskundige

Opleidingsdirecteur
Sam Harnie, tel. 02-456 89 48, sam.harnie@vlaamsbrabant.be

HET ACTUELE AANBOD VI A WWW.PIVO.BE

Het huidige opleidingsaanbod is een momentopname. Wijzigende regelgeving, invalshoeken en topics doorkruisen de vaste programmering. Raadpleeg regelmatig onze website voor een actuele stand
van zaken. Op onze website kun je ook terecht voor het uitgebreide aanbod van de diverse opleidingscentra binnen het PIVO. Het betreft:
• De bestuursschool.
• De informatica academie.
• Het opleidingscentrum voor dringende en geneeskundige hulpverlening.
• Het opleidingscentrum voor de brandweer.
• Het trainings- en opleidingscentrum voor politie.
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Basiskader B01
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

In deze opleiding leer je de organisatie en de werking van de brandweer kennen. Je maakt kennis met het materieel en de communicatiemiddelen
bij de brandweer. Je krijgt inzicht in het verloop, de technieken en de tactiek bij verschillende brandweerinterventies en de specifieke gevaren die
ermee gepaard gaan. De opleiding leert je de begrippen van brand en hoe deze adequaat te bestrijden. Je leert de rechtsregels kennen die het
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen regelen. Je krijgt zicht op de verschillende soorten beschermingsmiddelen die de brandweer
gebruikt. Je krijgt de werking van het persluchttoestel in detail uitgelegd en leert de op- en afzetprocedure van het toestel. Door oordeelkundig
opgebouwde oefenscenario's raak je vertrouwd met het bewegen, oriënteren en communiceren met een persluchttoestel. Ook het basisonderhoud
van het toestel word je aangeleerd. Het redden en in veiligheid brengen van mensen is de eerste en belangrijkste taak van een brandweerman. Aan
het einde van deze opleiding kun je op een correcte manier de eerste levensreddende handelingen uitvoeren bij verkeersongevallen en ernstige
verwondingen zoals brandwonden, breuken, bloedingen, enz.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
er zullen week opleidingen en weekend
opleidingen georganiseerd worden

AANTAL UREN

264 uur

PRIJS
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Stage doende brandweerlui, stage doende beroepskorporaals, stage doende officieren.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is twaalf.

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN
METHODE EN LEERMIDDELEN

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. (syllabus, tal van PowerPointpresentaties en vooral
praktijkoefeningen). Toepassen en integreren van de aangeleerde procedures, gedragsregels en handelingen in reële praktijksituaties vormen de
kern bij de gehanteerde methode. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen de definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.
INHOUD

De inhoud van de opleiding is wettelijk bepaald en omvat o.a. volgende onderwerpen:
organisatie, brand en brandbestrijding, brandtypes, materieel, communicatie, gevaren bij interventies, verloop/techniek en tactiek, hulpverlening,
wettelijk kader, persoonlijke beschermingsmiddelen, adembeschermende middelen, de ademhaling, het gebruik van het persluchttoestel,
gedragsregels bij het werken met adembescherming, voortbewegen met een persluchttoestel, hulpmiddelen, persoonlijke ontsmetting, onderhoud
van het persluchttoestel, de bouw van het menselijk lichaam, de eerste minuten van de hulpverlening, reanimatietechnieken, hulp bij
ademhalingsproblemen, stelpen van ernstige bloedingen, wondafdekking, brandwonden, shock, botbreuken, vergiftiging, evacuatie van gewonden.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.
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Deltaopleiding voor toelating tot B02
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Opleiding bestemd voor de titularissen van het brevet brandweerman 130 uur, voorafgaande aan de toegang tot de opleiding tot het behalen van
het brevet B02. Deze module bevat een aantal hoofdstukken van de module “hulpverlening” van de opleiding B01.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
organisatie in overleg met
brandweerzones

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Houders van brevet brandweerman 130 uur die B02 willen volgen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is twaalf.

AANTAL UREN

61 uur
METHODE EN LEERMIDDELEN

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. (syllabus, tal van PowerPointpresentaties en vooral
praktijkoefeningen). Toepassen en integreren van de aangeleerde procedures, gedragsregels en handelingen in reële praktijksituaties vormen de
kern bij de gehanteerde methode. De deelnemers krijgen de definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INHOUD

De inhoud van de opleiding is wettelijk bepaald en omvat o.a. beveiligen incidenten openbare weg, technische hulpverlening.

INSCHRIJVEN

BEOORDELINGSWIJZE

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
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Basiskader B02
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Deze brevetopleiding heeft als leerdoelen bevelvoering, arbeidsveiligheid, en coaching “werken met mensen”.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet B02, de brandweermannen- en vrouwen van een hulpverleningszone die houder
zijn van het brevet B01 en de brandweerlui van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet van brandweerman en die geslaagd zijn in de
opleiding zoals bedoeld als bijlage 1 van het KB.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

AANTAL UREN

30 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Praktijkoefeningen en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INHOUD

De inhoud is wettelijk bepaald.

INSCHRIJVEN

BEOORDELINGSWIJZE

Via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
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Middenkader - M01
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Behalve de technische bagage die iedere brandweerman/vrouw zich eigen maakt, moet een sergeant over grote verantwoordelijkheidszin
beschikken. Je moet sociaal vaardig zijn om een hele ploeg te leiden, beslissingen te nemen en bevelen te geven tijdens interventies. Je krijgt de
bevelvoeringsprocedure aangeleerd, waarna je gefundeerd leiding kunt geven aan jouw manschappen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke en modulair

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De brandweermannen- en vrouwen en de korporaals van een hulpverleningszone, die houder zijn van het brevet B02.
Zij volgen deel 1 - generieke kennis en (als vrijwilliger) minstens één van de volgende modules uit deel 2, als beroeps moeten alle drie de delen
gevolgd worden: PREV-1, FOROP-1 of "Competentiemanagement en evaluatie".
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is vijftien.

AANTAL UREN

226 uur

PRIJS
METHODE EN LEERMIDDELEN

Zandbakoefeningen, XVR-scenario’s, praktijk plaatsbezoek en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het
doceren van de theorie en praktijk.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.
INHOUD

De inhoud is wettelijk bepaald en omvat volgende onderwerpen:
bevelvoeringsprocedure, het besluitvormingsproces, beeldvorming en beoordeling, de verantwoordelijkheid van de bevelvoerder, het scenario van
de interventie en de bevelvoering, het gemeentelijk rampenplan - structuur van de rampenplanning, ontplooiing van het gemeentelijk rampenplan,
de veiligheidsdiensten, groepen, teamontwikkeling, opvang van schokkende ervaringen, bestrijding van incidenten met ondergrondse pijpleidingen.
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.
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Middenkader - M01: Prev-1
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Module die inhoudelijk meer inzichten geeft in de preventietaken die de brandweer moet doen. De inhoud bestaat uit brandpreventievoorkoming en
brandpreventieadviseur.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift PREV-1 de operationele en de administratieve personeelsleden van de
hulpverleningszone, de leerlingen bedoeld in artikel 10, § 2, die het brevet OFF2 via aanwerving willen behalen en de personeelsleden van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is vijftien.

AANTAL UREN

40 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

PRIJS

Zandbakoefeningen en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

op aanvraag te bekomen

INHOUD

INSCHRIJVEN

De inhoud is wettelijk bepaald.
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
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Middenkader - M01: Eval
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Module die inhoudelijk meer inzichten geeft in de evaluatie en coaching van medewerkers.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift PREV-1 de operationele en de administratieve personeelsleden van de
hulpverleningszone, de leerlingen bedoeld in artikel 10, § 2, die het brevet OFF2 via aanwerving willen behalen en de personeelsleden van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is vijftien.

AANTAL UREN

28 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Praktijkoefeningen en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INHOUD

De inhoud is wettelijk bepaald.

INSCHRIJVEN

BEOORDELINGSWIJZE

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
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Deltaopleiding voor toelating tot M02: Gevaarlijke stoffen 1
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Module die inhoudelijk meer inzichten geeft in de gevaarlijke stoffen. Deze module is bedoeld voor houders brevet Sergeant, voorafgaande aan de
toegang tot het behalen van het brevet M02.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift gevaarlijkstoffen1 de operationele en de administratieve personeelsleden
van de hulpverleningszone, de leerlingen bedoeld in artikel 10, § 2, die het brevet OFF2 via aanwerving willen behalen en de personeelsleden van
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

AANTAL UREN

24 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

PRIJS

Praktijkoefeningen, XVR-scenario’s en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie
en praktijk. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

op aanvraag te bekomen

INHOUD

INSCHRIJVEN

De inhoud is wettelijk bepaald.
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

11

Deltaopleiding voor toelating tot M02: Gevaarlijke stoffen 2
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Module die inhoudelijk meer inzichten geeft in de gevaarlijke stoffen. Deze module is bedoeld voor houders brevet Sergeant, voorafgaande aan de
toegang tot het behalen van het brevet M02.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift gevaarlijkstoffen2 de operationele en de administratieve personeelsleden
van de hulpverleningszone, de leerlingen bedoeld in artikel 10, § 2, die het brevet OFF2 via aanwerving willen behalen en de personeelsleden van
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

AANTAL UREN

28 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

PRIJS

Praktijkoefeningen, XVR-scenario’s en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de
theorie. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

op aanvraag te bekomen

INHOUD

INSCHRIJVEN

De inhoud is wettelijk bepaald.
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

12

Middenkader M02
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Deze brevetopleiding heeft als leerdoelen Administratief beheer en arbeidsveiligheid.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet M02, de korporaals en sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn
van het brevet M01 en de korporaals en sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet van sergeant en die geslaagd zijn in
de opleiding zoals bedoeld als bijlage 1 KB opleidingen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

AANTAL UREN

40 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Praktijkoefeningen en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INHOUD

De inhoud is wettelijk bepaald.

INSCHRIJVEN

BEOORDELINGSWIJZE

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

13

Hoger kader OFF 1
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Deze brevetopleiding heeft als leerdoelen Operationele Benadering, Crisisbeheer 1 en Coaching ‘Omgaan met een groep’.
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF1, de sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet
M02 en adjudanten van een hulpverleningszone zoals bedoeld als bijlage 1 KB opleidingen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

AANTAL UREN

114 uur
METHODE EN LEERMIDDELEN

Praktijkoefeningen, cases met XVR en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de
theorie. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster aan de start van hun traject.

PRIJS

op aanvraag te bekomen
INHOUD

De inhoud is wettelijk bepaald.
INSCHRIJVEN
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide delen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

14

Hoger Kader OFF 2 via aanwerving
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Deze brevetopleiding heeft als leerdoelen:
Deel 1: operationele basiskennis.
Deel 2: grondige operationele kennis.
Deel 3: generieke kennis.
Deel 4: FOROP 1, FOROP 2, EVAL / PREV 1, PREV 2.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

1004 uur

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF2 via aanwerving, eenieder die het FGA Hoger Kader behaald heeft en
aangeworven is het statuut van stagiair kapitein bij een hulpverleningszone zoals bedoeld als bijlage 1 KB opleidingen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

PRIJS

op aanvraag te bekomen
METHODE EN LEERMIDDELEN

Praktijkoefeningen, cases met XVR en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de
theorie. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster aan de start van hun traject.
INHOUD

De inhoud is wettelijk bepaald.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide delen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

15

Hoger kader OFF 2 via PROMOTIE
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Deze brevetopleiding heeft als leerdoelen Operationele Benadering, Crisisbeheer - niveau 2, Administratief Management, FOROP 2 en
Brandpreventie in Gebouwen - niveau 2.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF2 via promotie, de adjudanten van een hulpverleningszone die houder zijn
van het brevet OFF1 en luitenants van een hulpverleningszone zoals bedoeld als bijlage 1 KB opleidingen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

AANTAL UREN

182 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Praktijkoefeningen, cases met XVR en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de
theorie. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster aan de start van hun traject.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INHOUD

De inhoud is wettelijk bepaald.

INSCHRIJVEN

BEOORDELINGSWIJZE

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide delen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

16

Crisisbeheer niveau 1 (OFF 1)
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na deze opleiding heb je de kennis verworven van het KB Noodplanning en kan je op een juiste manier als LVO (Leider van Operaties) een
crisissituatie inschatten. Je hebt geleerd op welke manier je je moet laten informeren door de ploegen ter plaatse en hoe je moet communiceren met
de dispatching. Je kan de 360° verkenning en je kan op de juiste manier een motorkapoverleg doen. Je kan de ploegen in de rode zone aansturen
en kan een situatierapport geven adhv het C.A.N.-report. Je weet welke gespreksgroepen je moet gebruiken en wanneer je moet opschalen. Je kent
het verschil tussen mono-en multidisciplinair en hebt de nodige kennis verworven van perimeters, SEVESO en evacuatie. Daarnaast kan je de Dir-BW
op de juiste manier briefen en ondersteunen d.m.v. het op de juiste manier invullen van het dashboard.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

AANTAL UREN

24 uur
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van de module crisisbeheer niveau 1, de sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn
van het brevet M02 en adjudanten, luitenants of kapiteins van een hulpverleningszone zoals bedoeld als bijlage 1 KB opleidingen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

METHODE EN LEERMIDDELEN

Praktijkoefeningen, cases met XVR en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de
theorie. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster aan de start van hun traject.
INHOUD

De inhoud is wettelijk bepaald.
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide delen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

17

Crisisbeheer niveau 2 (OFF 2)
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na deze opleiding heb je de uitgebreide kennis verworven van het KB Noodplanning en kan je op een juiste manier als Dir-BW een crisissituatie
leiden. Je hebt een uitgebreide kennis verworden van SEVESO, ICMS, ICS, radiocommunicatie en radioactiviteit. Je hebt geleerd op welke manier je
je moet laten informeren door de LVO ter plaatse en hoe je moet communiceren met de andere disciplines. Je weet welke gespreksgroepen je moet
gebruiken en hoe je de Dir-CP-OPS moet briefen. Daarnaast kan je de Dir-CP-OPS ook ondersteunen door op de juiste manier het dashboard in te
vullen en mee te waken over de informatiestroom naar de CP-OPS.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

40 uur

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van de module crisisbeheer niveau 2, de adjudanten van een hulpverleningszone die houder zijn
van het brevet OFF1 en luitenants en kapiteins van een hulpverleningszone zoals bedoeld als bijlage 1 KB opleidingen, mits houder van het
certificaat CRI 1. Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

PRIJS

op aanvraag te bekomen
METHODE EN LEERMIDDELEN

Praktijkoefeningen, cases met XVR en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de
theorie. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster aan de start van hun traject.
INHOUD

De inhoud is wettelijk bepaald.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide delen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

18

ICS
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na deze opleiding heb je inzicht in de theorie en de toepassing van span of control tijdens brandweerinterventies. Je kent het verschil tussen
“gold”, “silver” en “bronze” en je weet waar ze zich situeren in de commandostructuren. Je leert bij over sectorisatie en punt eerste bestemming.
Je leert operationeel schetsen zodat je aan de hand van een grafische kaart op een efficiente manier een beeld van het terrein kan delen met
collega’s. Na het volgen van de opleiding ben je thuis in het gebruik van de ASTRID-gespreksgroepen in het kader van specialistisch of grootschalig
optreden. Bovendien kan je dit radiogebruik linken aan het monodisciplinair noodplan van de brandweer.
Tot slot maak je kennis met een reeks tools, waaronder tal van statusborden en checklists die leidinggevenden ondersteunen bij hun specifieke
opdracht wanneer ze ingeschakeld worden bij opschaling.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale
opleidingsverantwoordelijke

AANTAL UREN

8 uur

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Officieren en onderofficieren.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

METHODE EN LEERMIDDELEN

Theoretische les begeleid met Powerpointpresentatie.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster aan de start van hun traject.
INHOUD











Span of control.
Opschalingsniveaus F1…F4.
Gold-Silver-Bronze.
Monodisciplinaire gespreksgroepen ikv opschaling.
Multidisciplinaire gesprekgsroepen ikv opschaling.
Grafische kaart.
Sectorisatie.
PEB.
Tools en statusborden.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

BEOORDELINGSWIJZE

Schriftelijke proef (bevraging) aan het einde van de les.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

19

Gaspakdrager
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je verwerft inzicht over de inzetprocedure bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Je leert de specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen
en werken in een gaspak. Gedurende het gehele verloop van de interventie leer je dat veilig werken steeds voorop staat.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden.
Persluchttoestel met volle persluchtfles zijn verplicht bij deze opleiding.
Voorwaarden: recent medisch attest arbeidsgeneesheer waaruit blijkt dat de cursist geschikt is voor deelname aan de opleiding.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op twaalf.

AANTAL UREN

30 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

PRIJS

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. Syllabus, tal van PowerPointpresentaties en vooral
praktijkoefeningen zorgen voor een gedegen training.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het lessenrooster op de eerste lesdag.

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN
INHOUD

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:
algemene interventieprocedure gevaarlijke stoffen, het gaspak als beschermingsmiddel, gedragsregels en communicatiemiddelen, aan- en
uitkleedprocedure, verkenning, ontsmettingsveld.
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

20

Recyclage gaspakdrager
DOELSTELLING

PLAATS EN DATUM

De voornaamste principes worden opgefrist: inzicht over de inzetprocedure bij incidenten met gevaarlijke stoffen, specifieke vaardigheden die nodig
zijn bij het bewegen en werken in een gaspak, veilig werken, ...

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden in het bezit van een getuigschrift gaspakdrager.
Persluchttoestel met volle persluchtfles zijn verplicht bij deze opleiding.
Voorwaarden: in het bezit zijn van een recent medisch attest afgeleverd door een arbeidsgeneesheer, overeenkomstig artikel 124 en volgende van
Titel II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Dit attest vermeldt dat de kandidaat geen enkele medische en meer in het
bijzonder hart-long contra-indicatie vertoont voor deelname aan fysiek zware oefeningen waarbij ademhalingstoestellen en gaspakken vereist zijn.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op twintig.

AANTAL UREN

6 uur

PRIJS

op aanvraag te bekomen
METHODE EN LEERMIDDELEN

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. Vooral praktijkoefeningen zorgen voor een gedegen
training.
INHOUD

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:
herhalen theorie algemene interventieprocedure gevaarlijke stoffen, het gaspak als beschermingsmiddel, retentiemateriaal, stopping- en
afdichtingsmateriaal, simulatieoefeningen met betrekking tot goederenopslag: weg-, rivier- en luchtvervoer, gedragsregels en
communicatiemiddelen, aan- en uitkleedprocedure, verkenning, ontsmettingsveld.
BEOORDELINGSWIJZE

Naast een permanente evaluatie word je ook beoordeeld op basis van een theoretisch examen. Voor beide onderdelen samen moet je minstens
50% van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

21

Drager onafhankelijke adembescherming
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

De kennis van de werking en het onderhoud van het persluchttoestel, de verschillende procedures bij interventies, de communicatie en bewaking
behoren tot de basisvaardigheden van de persluchtdrager. In deze opleiding leer je deze vaardigheden verder ontwikkelen naar een hogere
moeilijkheidsgraad. Je voert complexe interventies uit en je kunt je door middel van een loodslijn oriënteren in een grotere omgeving. Je kent de
verschillende technieken om gassen te meten. Je kunt de meetapparatuur bedienen en de resultaten van de meting analyseren.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

AANTAL UREN

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met brevet brandweerman.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle fles zijn vereist voor de praktijkoefeningen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is 8. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op 24.

30 uur

PRIJS
METHODE EN LEERMIDDELEN

Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van de syllabus. Tonen en demonstreren van apparatuur met echte en simulatie oefenobjecten.
Inoefenen van verschillende scenario's met stijgende moeilijkheidsgraad in het labyrint.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het lessenrooster op de eerste lesdag.
INHOUD

De syllabus omvat volgende items:
werking van de ademhaling, de verschillende soorten persluchttoestellen, werking en gebruik van het persluchttoestel, communicatie en
radioprocedure, meetstrategie en -technieken, gebruik van de bodyguard, werken met de loodslijn.

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

22

Redden van dieren
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Een dier in nood redt zichzelf, ook als er iemand in de weg staat. Een dier dat zich bedreigd voelt, vormt daardoor een gevaar voor zichzelf en zijn
omgeving. Want ook dieren hebben wapens. Bijvoorbeeld: geiten stoten, varkens en reptielen bijten, paarden en runderen stampen, stieren en
herten spiesen (hoorns of gewei), lama’s en gifslangen spuwen.
Om te vermijden dat de dieren in nood hun redders aanvallen of zelfs vertrappelen, moeten de hulpverleners weten hoe ze met dieren om moeten
gaan.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg op aanvraag te
bekomen

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

8 uur

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met brevet brandweerman.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle fles zijn vereist voor de praktijkoefeningen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is 8. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op 12.

PRIJS

op aanvraag te bekomen
METHODE EN LEERMIDDELEN

Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van de syllabus. Tonen en demonstreren van apparatuur met echte en simulatie oefenobjecten.
Inoefenen van verschillende handelingen met verschillende levende en niet levende dieren.
INHOUD

De syllabus omvat volgende items:
Het herkennen van dieren. Benaderen van dieren. Vervoeren van dieren. Kenmerken bij een ongeval. Gevaren.
BEOORDELINGSWIJZE

Permanente evaluatie.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

23

Drager onafhankelijke adembescherming
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

De kennis van de werking en het onderhoud van het persluchttoestel, de verschillende procedures bij interventies, de communicatie en bewaking
behoren tot de basisvaardigheden van de persluchtdrager. In deze opleiding leer je deze vaardigheden verder ontwikkelen naar een hogere
moeilijkheidsgraad. Je voert complexe interventies uit en je kunt je door middel van een loodslijn oriënteren in een grotere omgeving. Je kent de
verschillende technieken om gassen te meten. Je kunt de meetapparatuur bedienen en de resultaten van de meting analyseren.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

AANTAL UREN

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met brevet brandweerman.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle fles zijn vereist voor de praktijkoefeningen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is 8. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op 24.

30 uur

PRIJS
METHODE EN LEERMIDDELEN

Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van de syllabus. Tonen en demonstreren van apparatuur met echte en simulatie oefenobjecten.
Inoefenen van verschillende scenario's met stijgende moeilijkheidsgraad in het labyrint.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het lessenrooster op de eerste lesdag.
INHOUD

De syllabus omvat volgende items:
werking van de ademhaling, de verschillende soorten persluchttoestellen, werking en gebruik van het persluchttoestel, communicatie en
radioprocedure, meetstrategie en -technieken, gebruik van de bodyguard, werken met de loodslijn.

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

24

Ondergrondse pijpleidingen
DOELSTELLING

Na deze opleiding ben je in staat om de actiekaart aardgas correct te gebruiken en toe te passen in de praktijk. Op deze basis ken je de
interventiestrategie bij incidenten met ondergrondse pijpleidingen.
DOELGROEP EN VEREIST E VOORKENNIS

Leden van de openbare brandweerdienst, minimaal houder van het brevet sergeant.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is twaalf.

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
de opleiding kan ook op andere locaties
worden gegeven op vraag van een
hulpverleningszone en/of korps (min. 10
deelnemers)
in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

METHODE EN LEERMIDDE LEN

Zandbakoefeningen, casestudies en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie.
AANTAL UREN
INHOUD

4 uur

De inhoud is wettelijk bepaald en omvat volgende onderwerpen:
pijpleidingen algemeen, incidenten met pijpleidingen, algemene actiekaart, aardgaspijpleidingen in België, specifieke actiekaart aardgas,
cartografie, praktijkcases.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

BEOORDELINGSWIJZE

Schriftelijk examen. Je moet minstens 50% van de punten behalen.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

25

Brandweerman in nood - module fireground survival
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding kan je verschillende technieken toepassen om je eigen veiligheid tijdens een interventie te verhogen. Vaardigheden om zichzelf
beter te beheersen in gevaarlijke situaties worden aangeleerd evenals overlevingstechnieken in levensbedreigende situaties.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden - persluchtdragers. Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 10.
AANTAL UREN
METHODE EN LEERMIDDELEN

9 uur

Doceren van theorie aan de hand van PowerPointpresentatie. Praktijk aan de hand van demonstraties en het afleggen van een parcours.
INHOUD

PRIJS

Theorie:
 Hulpvragen concreet formuleren.
 Werking perslucht en effect op ademhaling.
 Verschillende cases.

op aanvraag te bekomen

Praktijk:
 Demonstraties van vaardigheden met behulp van oefenmodule.
 Praktijkoefeningen in speciaal uitgebouwd oefenparcours met stijgende moeilijkheidsgraad.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

CONTACT

Permanente evaluatie.

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

26

Werken op hoogte
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding kan je verschillende technieken toepassen om op een veilige manier kleine werken op hoogte uit te voeren.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Opleiding voor alle brandweerlieden - Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 12.
METHODE EN LEERMIDDELEN

AANTAL UREN

Doceren van theorie aan de hand van PowerPointpresentatie. Praktijk aan de hand van demonstraties en het toepassen van veiligheidsssytemen in
verschillende situaties.

8 uur

INHOUD

PRIJS

Theorie:
 Wetgeving.
 Materiaal.
 Knopen.
 Ankerpunten.
 Infitten.

op aanvraag te bekomen

Praktijk:
 Demonstraties van vaardigheden.
 Praktijkoefeningen in verschillende situaties.
BEOORDELINGSWIJZE

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Permanente evaluatie.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

27

Ontzetting geknelde personen - gevorderden
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

In deze opleiding wordt jouw opgedane kennis van de basisopleiding uitgebreid met meer complexe interventies.
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
data in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met attest "Ontzetting van geknelde personen - basis" of houder van het brevet korporaal met als
keuzemodule reddingstechnieken.
De training verloopt met 8 deelnemers.

AANTAL UREN

24 uur
METHODE EN LEERMIDDELEN

Na een korte opfrissing van de basisbegrippen vormt "inoefenen" het hoofdaspect van deze opleiding. Hiertoe zijn tal van realistische
oefenscenario's met stijgende moeilijkheidsgraad uitgewerkt. In de praktijk wordt de interventieprocedure en het gebruik van ontzettingsmateriaal
bij complexe realistische interventies toegepast.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INHOUD

De ontzettingsinterventie in al zijn facetten.

INSCHRIJVEN

BEOORDELINGSWIJZE

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

28

Technische hulpverlening wegverkeer niveau 1 A
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je kent na deze opleiding de basisbeginselen van een ontzetting. Je kent het verloop van de interventieprocedure en de taakverdeling. Je leert het
ontzettingsmaterieel gebruiken en beheerst de knip- en spreidtechnieken.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met brevet brandweerman.
De training verloopt met 8 deelnemers.
AANTAL UREN
METHODE EN LEERMIDDELEN

16 uur

Het doceren van de theorie gebeurt met behulp van een PowerPointpresentatie. Uiteraard ligt de klemtoon op het oefenen waarvoor tal van
realistische oefenscenario's zijn uitgewerkt.
PRIJS
INHOUD

De theorie omvat: de werkmethode, het ontzettingsmaterieel, de taakverdeling, de multidisciplinaire samenwerking, het chronologisch verloop van
de ontzettingsinterventie. In de praktijk wordt de interventieprocedure en het gebruik van ontzettingsmateriaal in realistische oefeningen toegepast.

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

29

Hybride en elektrische voertuigen - personenvoertuigen
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de werkingsprincipes van elektrische en hybride voertuigen, weet je ermee om te gaan en kun je dergelijk voertuig veilig
spanningsvrij maken tijdens een interventie.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding richt zich tot alle brandweerlieden, die de opleiding ontzetting hebben gevolgd.
METHODE EN LEERMIDDELEN

AANTAL UREN

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen.

6 uur

INHOUD






Herhaling van de basiskennis elektriciteit, energie en rendement.
Componenten van elektrische en hybride voertuigen.
Risico’s.
Interventieprocedure: uitrustingen en hulpmiddelen, gecontroleerde bevrijdingen van een slachtoffer uit elektrische en hybride voertuigen.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

30

CFBT: houtgestookte flash-over
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Jouw opgedane kennis uit de opleidingen "vuur- en hittegewenning" en "flash-over" dient als basis om realistische interventies in te oefenen.
Doelstellingen van deze opleiding zijn:
 Verschillende types van Rapid Fire Progress kennen en begrijpen.
 Het brandverloop begrijpen en bestuderen in de praktijk tot aan flash-over.
 Verschillende straalpijptechnieken beheersen.
 Het vorderen in een ruimte gevuld met warme rook en flash-over vermijden.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

AANTAL UREN
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

8 uur

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle fles zijn vereist. Kledij en persluchttoestel kunnen eveneens gehuurd worden bij het
opleidingscentrum.
Je hebt ervaring met het werken met een persluchttoestel (bij voorkeur houder van het brevet D.O.A.).
Het aantal deelnemers is vastgesteld op zes.

PRIJS

METHODE EN LEERMIDDELEN

INSCHRIJVEN

Het PIVO beschikt over houtgestookte containers waarin intensief geoefend kan worden. Hiertoe zijn meerdere scenario's uitgewerkt.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

INHOUD

op aanvraag te bekomen

Briefing, brandverloop en Rapid Fire Progress, straalpijptechnieken, deurprocedures, statische oefening en vorderingsoefening.
BEOORDELINGSWIJZE

CONTACT

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

31

Scenariotraining brand: CFBT binnenbrand in T-Cell
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de verschillende soorten brandfenomenen en blustactieken bij binnenbranden en kun je een brand lezen door toepassing van
GO-RSTV, leiding geven aan een ploeg en de gevaren van een brand inschatten.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding richt zich tot alle brandweerlieden, die de opleiding CFBT - attack hebben gevolgd.
De lessen worden in groep van maximaal 12 cursisten gegeven.
AANTAL UREN
METHODE EN LEERMIDDELEN

8 uur

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen.
INHOUD

PRIJS

Theorie:
realistisch brandverloop, gevaarlijke brandfenomenen, GO-RSTV, straalpijptechnieken, tactische ventilatie.

op aanvraag te bekomen

Praktijk:
realistische oefeningen in attack-container en T-Cell staan centraal. Ook het aflegsysteem met O-bundels, straalpijptechnieken, 3D-rookgaskoeling,
blustechnieken FO en vorderingstechnieken komen aan bod.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

32

Scenariotraining brand
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Jouw opgedane kennis uit de verschillende opleidingen dient als basis om realistische interventies in te oefenen. Aan de hand van een aantal
scenario's worden een aantal realistische interventies in het vuurhuis en containeropstellingen uitgevoerd. De inzetploeg onder leiding van een
bevelvoerder is in staat verkenningen en reddingen uit te voeren, de brand onder controle te krijgen, ...

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle fles zijn vereist. Kledij en persluchttoestel worden ter beschikking gesteld.
Je hebt ervaring in het werken met een persluchttoestel.
Het aantal deelnemers is vastgesteld op zes, maximaal twaalf deelnemers.

AANTAL UREN

6 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

PRIJS

Het PIVO beschikt over een vuurhuis en containers waarin intensief en realistisch geoefend kan worden. Hiertoe zijn meerdere scenario's
uitgewerkt. Na elk scenario wordt een debriefing gehouden.

op aanvraag te bekomen

INHOUD

INSCHRIJVEN

Volledige inzetoefeningen aan de hand van verscheidene vooraf bepaalde scenario's (in overleg met het korps) waarbij o.a. volgende items aan bod
komen: deurprocedure, aflegsystemen, ademluchtprocedures, blindlooptechnieken, hittetraining, aanvalsmethoden, brandverloop en Rapid Fire
Progress, straalpijptechnieken, deurprocedures, statische oefening en vorderingsoefening.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

33

Binnenbrandbestrijding (onder)officieren - theorie en praktijk
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de verschillende soorten brandfenomenen en blustactieken bij binnenbranden en kun je een brand lezen door toepassing van
GO-RSTV, leiding geven aan een ploeg en de gevaren van een brand inschatten.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding richt zich tot alle brandweerlieden, die houder zijn van de graad sergeant of korporaal met het brevet M01. De lessen worden in groep
van 6 en maximaal 12 cursisten gegeven.
AANTAL UREN
METHODE EN LEERMIDDELEN

18 uur

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen.
INHOUD

PRIJS

Theorie:
 Realistisch brandverloop, gevaarlijke brandfenomenen, GO-RSTV, straalpijptechnieken, tactische ventilatie.

op aanvraag te bekomen

Praktijk:
 Realistische oefeningen in attack-container en T-Cell.
 Het aflegsysteem met O-bundels, straalpijptechnieken, 3D-rookgaskoeling, blustechnieken FO en vorderingstechnieken komen aan bod.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

34

Technische hulpverlening voor (onder)officieren - theorie en praktijk
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na deze opleiding ken en kun je de laatste technieken en strategieën met betrekking tot technische hulpverlening en ben je in staat om op een
gestructureerde manier leiding te geven bij interventies technische hulpverlening, conform de SOP ontzetting.
DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden, houder van het brevet sergeant met attest "Ontzetting van geknelde personen - gevorderden" of
houder van het brevet korporaal met als keuzemodule reddingstechnieken.
Er worden maximaal 12 deelnemers toegelaten per opleiding.

AANTAL UREN

15 uur
METHODE EN LEERMIDDELEN

Na een korte opfrissing en uitdieping van de basisbegrippen vormt "inoefenen" het hoofdaspect van deze opleiding. Hiertoe zijn tal van realistische
oefenscenario's met stijgende moeilijkheidsgraad uitgewerkt.

PRIJS

op aanvraag te bekomen
INHOUD

Theorie:
 SOP ontzetting, stappenplan en taakverdeling, minimale PBM’s, wat is een ongeval?, patiëntgericht redden, medische stabilisatie slachtoffer,
aandachtspunten bevelvoering, bevelvoering technieken, bevelvoering strategie, moeilijke gevallen.
Praktijk:
 Scenariotraining, realistische praktijkstudies, zandbakoefeningen, probleem oplossend denken/handelen met klemtoon op bevelvoering.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

CONTACT

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

35

Gevaarlijke stoffen voor (onder)officieren: theorie en praktijk
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de verschillende natuurkundige basisprincipes, de begrippen rond brand- en explosiegevaar, vergiftigingsgevaar en
radioactiviteit, de verschillende meettoestellen en procedures die gebruikt kunnen worden bij interventies met gevaarlijke stoffen. Na de opleiding
kun je metingen organiseren, werkzaamheden uitvoeren in situaties met gevaarlijke stoffen, begeleiden van de eenvoudige ontsmetting van
personeel en materieel.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

AANTAL UREN

De opleiding richt zich tot alle brandweerlieden, die houder zijn van de graad sergeant of korporaal met het brevet M01. De lessen worden in groep
van maximaal 24 cursisten gegeven.

21 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

PRIJS

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen.

op aanvraag te bekomen

INHOUD

Basisprincipes, herkennen van gevaarlijke stoffen, pijpleidingen, zuurstof- en explosiemeting, andere meettoestellen, radioactiviteit, kaartlezen,
procedure gevaarlijke stoffen, zonaal meetplan en meetploegen, Eric-cards en andere hulpmiddelen, toepassingsmogelijkheden van de
blusmiddelen in de praktijk, cases.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk - casestudy) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen
samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

36

Lanstechnieken - koude en warme praktijk
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je leert alle soorten lansen en de bijhorende technieken kennen in het kader van binnenbrandbestrijding en benadering en koeling. Je leert een
binnenbrand efficiënt aanpakken evenals de juiste benadering- en koeltechnieken toepassen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle fles zijn vereist.
Je hebt ervaring in het werken met een persluchttoestel.
Het aantal deelnemers is vastgesteld op zes, maximaal twaalf deelnemers.

AANTAL UREN

6 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Het PIVO beschikt over een vuurhuis en containers waarin intensief en realistisch geoefend kan worden. Hiertoe zijn meerdere scenario's
uitgewerkt.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INHOUD

Theorie: soorten lansen en lanstechnieken - efficiënt blussen en koelen.
Praktische en realistische oefeningen binnenbrandbestrijding: deurprocedure, 3D-fog, pulsing en penciling, dive-or-die, ...
Praktische en realistische oefeningen: benaderings- en koeltechnieken.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Bestrijding van aardgasbranden
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

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

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding richt zich tot alle brandweerlieden.
De lessen worden in groep van maximaal 12 cursisten gegeven.

AANTAL UREN

6 uur
METHODE EN LEERMIDDELEN

Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van een PowerPointpresentatie en een syllabus. Het praktijkgedeelte gebeurt met speciaal
ontwikkelde oefenobjecten: realistische branden op aardgas, benaderingsoefeningen, ...

PRIJS

op aanvraag te bekomen
INHOUD










Theorie rond aardgas.
Aantonen explosiegrenzen in de praktijk.
Afdichtingsmiddelen aardgas.
Kleine blusmiddelen.
Blussen in de praktijk.
Vitale 5.
Benaderen gasbranden.
Samenwerken met interventieploegen gasleverancier.

BEOORDELINGSWIJZE

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Warmtebeeldcamera
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

De warmtebeeldcamera of thermische camera behoort vandaag de dag tot de standaarduitrusting van elk brandweerkorps.
Deze opleiding heeft tot doel om de kennis van de werking van een thermische camera, de verschillende toepassingsmogelijkheden en de
hindernissen en valkuilen van het werken met een thermische camera aan te leren en de brandweerlui zodoende toe te laten dit instrument
maximaal en correct te benutten.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met minimum brevet brandweerman.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle fles zijn vereist voor de praktijkoefeningen. Het minimum aantal deelnemers om de
opleiding te organiseren is acht.

AANTAL UREN

METHODE EN LEERMIDDELEN

PRIJS

Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van de syllabus en PowerPointpresentatie.
Tonen en demonstreren van apparatuur met echte en simulatie oefenobjecten in het praktijkgedeelte aan de hand van praktische oefeningen.

op aanvraag te bekomen

INHOUD

INSCHRIJVEN

De geïllustreerde syllabus omvat volgende items: oorsprong van de thermische beeldvorming, wat is thermische beeldvorming, hoe werkt een
thermische camera, wat zijn de hindernissen en valkuilen van thermische beeldvorming, toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten bij het
gebruik van de thermische camera.

6 uur

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Repressieve ventilatie
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

De cursist is na de opleiding in staat om in verschillende omstandigheden op een gestructureerde en veilige manier een overdrukventilator te
plaatsen om een binnenbrandbestrijding efficiënter te laten verlopen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
data in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met brevet brandweerman (behaald vanaf 2010) of korporaal.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle en reservefles zijn vereist voor de praktijkoefeningen.
Het aantal deelnemers per opleiding is beperkt tot 8.

AANTAL UREN

6 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van een PowerPointpresentatie.
De praktijkoefeningen in het vuurhuis bestaan uit scenario-oefeningen en demo's met warme rook waarbij het repressief ventileren wordt
aangeleerd in verschillende situaties, rekening houdende met de veiligheidsprincipes van de binnenbrandbestrijding.

PRIJS

INHOUD

INSCHRIJVEN

Na een theoretische inleiding wordt vooral aandacht besteed aan praktijkoefeningen. Deze bestaan uit een aantal demo's over rooktrajecten
evenals uit een aantal scenariotrainingen (keukenbrand, slaapkamerbrand, appartementsbrand, voertuigbrand in garage).

op aanvraag te bekomen

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

De docenten beoordelen via debriefings de actieve deelname van de cursist.
CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Houthaktechnieken - basis
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding is de cursist in staat:
 De verschillende basisonderdelen van een kettingzaag te benoemen en de werking ervan uit te leggen.
 De meest courante defecten te herkennen en eventueel zelf te herstellen.
 Het basisonderhoud uit te voeren en de kettingzaag bedrijfsklaar te maken.
 Alle relevante veiligheidsuitrustingen en PBM’s adequaat te gebruiken.
 De kettingzaag op een veilige manier te gebruiken bij het verwerken van liggend hout.
 Liggend hout onder spanning op een veilige manier te verwerken.

de opleiding kan op verschillende
locaties worden gegeven
data in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

AANTAL UREN

18 uur

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Alle personeelsleden van de openbare brandweerdiensten worden toegelaten. Er worden maximaal 6 cursisten per opleiding toegelaten.
Er is geen voorkennis vereist.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

METHODE EN LEERMIDDELEN

De opleiding is zeer praktijkgericht met specifieke oefeningen.
INSCHRIJVEN

Theorie (4u): anatomie van een boom, zaag- en hakmaterieel en het onderhoud, veiligheidsmaatregelen, werking, veiligheid en onderhoud
kettingzaag, houthaktechnieken, bijzondere houthakvormen.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Praktijk (14u): onderhoud kettingzaag, basis zaagtechnieken kettingzaag, oefeningen op de basistechnieken, toepassing van deze basistechnieken
bij het opruimen van bomen, liggend hout onder spanning en demontage.

CONTACT

INHOUD

BEOORDELINGSWIJZE

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte (theorie) en een praktijkgedeelte onder de vorm van permanente evaluatie. Om te slagen dient de
cursist minstens 50% van de punten te behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Houthaktechnieken - gevorderden
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding is de cursist in staat:
 De verschillende delen van een boom te benoemen en de fotosynthese uit te leggen.
 De basistechnieken voor het vellen van bomen uit te leggen.
 Een te vellen boom correct en volledig in te schatten.
 Alle veiligheidsprocedures bij het vellen na te leven.
 Een boom op een correcte en veilige manier te vellen.
 Een boom onder spanning in te schatten en correct en veilig te vellen.

de opleiding kan op verschillende
locaties worden gegeven
data in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

AANTAL UREN

18 uur

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Alle personeelsleden van de openbare brandweerdiensten worden toegelaten. Er worden maximaal 6 cursisten per opleiding toegelaten.
De cursist dient reeds over een basiskennis te beschikken: vroegere specialisatieopleiding PIVO boomzagen of een brevet korporaal - module
reddingstechnieken.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

METHODE EN LEERMIDDELEN

De opleiding is zeer praktijkgericht met specifieke en doorgedreven oefeningen in realistische omstandigheden.
INHOUD

Theorie (4u): anatomie van een boom, zaag- en hakmaterieel, veiligheidsuitrusting, werking, veiligheid en onderhoud kettingzaag,
houthaktechnieken, vellen van bomen, bijzondere houthakvormen.
Praktijk (14u): oefeningen (basis en doorgedreven) vellen van bomen, moeilijke vellingen, hout onder spanning.
BEOORDELINGSWIJZE

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte (theorie) en een praktijkgedeelte onder de vorm van permanente evaluatie. Om te slagen dient de
cursist minstens 50% van de punten te behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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FOROP 1
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding kun je:
 De begrippen communicatie, feedback, opleiden en leren uitdrukken.
 De didactiek van het leerproces begrijpen en de pedagogische concepten “actieve pedagogie” en preferentiële leerwijzen” toepassen.
 De verschillende rollen en facetten van een ideale opleider identificeren.
 De specifiteiten verbonden aan de animatie van een groep volwassenen en de houding van de opleider ten opzichte van “bijzondere
karakters” identificeren.
 De functies tijdens het animeren begrijpen en gebruiken.
 De filosofie en het gebruik van de oefenkaart, het pedagogisch scenario en de link tussen beide begrijpen.
 De algemene doelstelling van de specifieke/operationele doelstelling en hun verschillende niveaus onderscheiden.
 De pedagogische methodes begrijpen en adequaat gebruiken.
 De formatieve en certificatieve evaluatie onderscheiden en adequaat gebruiken.
 De pedagogische hulpmiddelen adequaat gebruiken.
 Een pedagogische sequentie/modelles geven op basis van een oefenkaart en van het bijhorende pedagogisch scenario.
 De sterke en de verbeterpunten tijdens een animatie naar voor brengen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse of op
andere locatie
In overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatie voor alle brandweerlieden. Er worden max. 10 deelnemers toegelaten.

AANTAL UREN

40 uur

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

METHODE EN LEERMIDDELEN

Aan de hand van de syllabus en PowerPointpresentatie.
INHOUD

Didactiek leerproces, pedagogische concepten en methodes, opmaak oefenkaarten, pedagogische hulpmiddelen, modelles, …

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (modelles). Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50%
van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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FIST Antenne - basis
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Je verwerft een basiskennis met betrekking tot onmiddellijke, acute en uitgestelde opvang van traumatogene, depressogene of exhaustogene
interventies bij brandweer, ambulance- of reddingsoperaties.

PIVO te Asse en/of Leuven
lesdata: data in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatieopleiding voor personeelsleden van een openbare hulpdienst, die in het bezit zijn van een brevet brandweerman en minstens 5 jaar
dienst hebben als brandweerman en/of ambulancier.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op vijftien.

AANTAL UREN

12 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. Syllabus, tal van PowerPointpresentaties en vooral
praktijkoefeningen zorgen voor een gedegen training.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INHOUD

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:
 Het opdelen van de verschillende soorten slachtoffers bij een ingrijpende interventie in primaire, secundaire en tertiaire slachtoffers.
 De verschillende tijdstippen van interventie en verschillende vormen van opvang.
 Verschillende vormen van opvang.
 Het herkennen van levensbedreigende situaties.
 Het voeren van een post-interventiegesprek en recuperatiegesprek.

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte onder de vorm van permanente evaluatie. Voor beide onderdelen samen
moet je minstens 50% van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
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Lezen en interpreteren van ADR-codes
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding weet je aan de hand van de boorddocumenten die het A.D.R. transport vergezellen:
 Welke informatie nuttig is voor hulpdiensten.
 Waar je deze informatie kunt vinden.
 De verschillende houders en voertuigen van gevaarlijke stoffen te onderscheiden.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse of op
andere locatie
lesdatum: in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Specialisatie voor alle brandweerlieden.

AANTAL UREN

6 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Verschillende studiecases en demonstratiemateriaal (vervoersdocumenten, soorten recipiënten, gevaarkaarten, ...).
PRIJS
INHOUD

op aanvraag te bekomen

Het vervoersdocument, vrijstellingen, veiligheidskaarten, keuringsdocument, signalisatie voertuigen, recipiënten, de interventie, informatie
verzamelen.
INSCHRIJVEN
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je
minstens 50% van de punten behalen.

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Rijbewijs C - Theorie
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

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.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse en/of
op andere locatie
lesdatum: in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Opleiding voor alle brandweerlieden.
De theorielessen worden in groep gegeven. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 10.
AANTAL UREN
METHODE EN LEERMIDDELEN

6 uur

Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van een syllabus.
De cursist ontvangt een login voor een oefenplatform met opvolging (e-learning).
PRIJS
INHOUD



Alle onderwerpen die nodig zijn om het examen te kunnen afleggen o.a.: wetgevende aspecten, verkeersrisico's, veiligheidseisen, vereiste
documenten, principes van constructie, onderhoud, lading tachograafgebruik, verantwoordelijkheden, ...
 Algemene regels waaraan de bestuurder van een prioritair voertuig moet beantwoorden tijdens het rijden op de openbare weg o.a.:
ongevallenpreventie, positie op de weg, rijden met zwaailicht, met geluidssignaal, dringende opdrachten, rechtspraak, ...
Een gedetailleerd programma kan op aanvraag bekomen worden.
BEOORDELINGSWIJZE

Het examen dient afgelegd te worden in een erkend examencentrum.

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN

Doorlopend. Via een volledig ingevuld
inschrijvingsformulier voorzien van ALLE
handtekeningen. Stuur het formulier
naar: PIVO - Opleidingscentrum voor de
brandweer - Poverstraat 75, 1731 Asse.

CONTACT

administratie:
Imelda Verhulst, tel. 02-454 82 81
inhoudelijk en organisatorisch:
Luc Delombaerde, tel. 02-454 82 92

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Rijbewijs C - Praktijk
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

De cursist is na deze opleiding in staat om het examen af te leggen voor het behalen van het praktisch rijbewijs C. De principes van het prioritair
rijden zijn geïntegreerd in deze opleiding.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Opleiding voor alle brandweerlieden, in het bezit van een voorlopig rijbewijs C.
De praktijklessen (12 uren) gebeuren met 2 cursisten per vrachtwagen. Via het korps kan de cursist verder begeleid worden om vaardigheden en
automatismen verder te ontwikkelen.
Een herhalingsles + het examen is individueel (4 uren).
Extra opleidingsdag(en) kan indien nodig op aanvraag georganiseerd worden.

AANTAL UREN

METHODE EN LEERMIDDELEN

PRIJS

De praktijklessen worden met een speciale uitgeruste opleidingsvrachtwagen uitgevoerd.

op aanvraag te bekomen

16 uur

INHOUD

Praktijk:
 Voertuigverkenning (bedieningsorganen, bestuurderszetel en spiegels afstellen).
 Terreinoefeningen (voorbereiding op examenmanoeuvres, voertuigbeheersing en voorafgaande controles).
 Rijden op de openbare weg (voorbereiding op het examen, voertuigbeheersing).
 Defensief rijden (rationeel prioritair rijden).
Een gedetailleerd programma kan op aanvraag bekomen worden.

INSCHRIJVEN

Doorlopend. Via een volledig ingevuld
inschrijvingsformulier voorzien van ALLE
handtekeningen. Stuur het formulier
naar: PIVO - Opleidingscentrum voor de
brandweer - Poverstraat 75, 1731 Asse.

BEOORDELINGSWIJZE

De examens dienen afgelegd te worden in een erkend examencentrum.

CONTACT

administratie:
Imelda Verhulst, tel. 02-454 82 81
inhoudelijk en organisatorisch:
Luc Delombaerde, tel. 02-454 82 92

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Rijvaardigheidstraining met brandweervrachtwagens
DOELSTELLING

Na de opleiding kun je met een prioritair voertuig (brandweervrachtwagen) anticiperend en risicobewust rijden. Je vergroot jouw verkeersinzicht en
leert schade en ongevallen voorkomen. Je leert waar je eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. Je kunt door een betere
beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen.

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
lesdata: in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding is bestemd voor bestuurders van brandweervrachtwagens die in het bezit zijn van het rijbewijs C. 2 deelnemers per voertuig (de cursist
voorziet zelf in het prioritair voertuig). Het PIVO kan desgewenst een voertuig ter beschikking stellen mits een meerprijs.
METHODE EN LEERMIDDELEN

Tijdens het interactief theoretisch gedeelte zal de cursist zich bewust worden van de gevaren die tijdens het prioritair rijden met een vrachtwagen
kunnen ontstaan. In het praktische gedeelte zal de cursist alle basismanoeuvers en risicobeheersingsoefeningen op een afgesloten
verkeersoefenterrein uitvoeren. Een goede kijktechniek is uiteraard onontbeerlijk en wordt stapsgewijs aangeleerd.
Tijdens de rit op de openbare weg zal de cursist vooral geïnstrueerd worden op het schade- en ongevalvrij rijden waarbij gestreefd wordt naar een
verbetering van het risicobewustzijn en het verkeersinzicht. De rit wordt opgenomen via een roadscan. De roadscan filmt constant alles wat zich in
het gezichtsveld van de camera bevindt. Elke interessante gebeurtenis kan door de instructeur vastgelegd worden. Simultaan zal ook de kijktechniek
en houding achter het stuur van de cursist opgenomen worden. De beelden worden na de rit samen met de cursist geanalyseerd en besproken. Dit
leidt tot bewustwording in het correct en doordacht rijgedrag.
INHOUD

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op:
 De straatcode en 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, beperkingen van het voertuig, voertuigbeheersing.
 De gevaren bij te snel rijden.
 De invloed van de lading op het voertuig.
 Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten.
 Prioritair rijden - gedrag bij andere weggebruikers en hoe hierop reageren.

AANTAL UREN

7 uur

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN

Doorlopend. Via een volledig ingevuld
inschrijvingsformulier voorzien van ALLE
handtekeningen. Stuur het formulier
naar: PIVO - Opleidingscentrum voor de
brandweer - Poverstraat 75, 1731 Asse.

CONTACT

administratie:
Imelda Verhulst, tel. 02-454 82 81
inhoudelijk en organisatorisch:
Luc Delombaerde, tel. 02-454 82 92

BEOORDELINGSWIJZE

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Schadepreventief rijden met een vrachtwagensimulator
DOELSTELLING

Na de opleiding kun je via gesimuleerde risicovolle rijsituaties bewuster rijden. Je vergroot jouw verkeersinzicht en leert schade en ongevallen
voorkomen. Je leert waar je eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. Je kunt door een betere beheersing moeilijke
rijsituaties veiliger oplossen. Na afloop zijn de deelnemers in staat om meer anticiperend te rijden.

PLAATS EN DATA

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding is bestemd voor bestuurders van brandweervrachtwagens. De training is geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs. De
opleiding wordt georganiseerd met 4 deelnemers.

AANTAL UREN

7 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Tijdens het interactief theoretisch gedeelte zal de cursist zich bewust worden van de gevaren die tijdens het rijden met een vrachtwagen kunnen
ontstaan. De meeste schades worden veroorzaakt bij het manoeuvreren. Deze vrachtwagensimulatietraining is geheel gericht op het optimaliseren
van de rijstijl bij het manoeuvreren en daarmee het verkleinen van schades en het vergroten van de veiligheid. De resultaten worden na de rit
(volledig opgenomen) samen met de cursist geanalyseerd en besproken. Dit leidt tot bewustwording in het correct en doordacht rijgedrag.
INHOUD

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op:
 Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten.
 De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een vrachtwagen, de draaicirkel, voor- en achterbouw en de
beperkingen van het voertuig.
 Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken, attitude en chauffeursgedrag.

Omgaan met lastige situaties.
BEOORDELINGSWIJZE

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN

Doorlopend. Via een volledig ingevuld
inschrijvingsformulier voorzien van ALLE
handtekeningen. Stuur het formulier
naar: PIVO - Opleidingscentrum voor de
brandweer - Poverstraat 75, 1731 Asse.

CONTACT

administratie:
Imelda Verhulst, tel. 02-454 82 81
inhoudelijk en organisatorisch:
Luc Delombaerde, tel. 02-454 82 92

49

Rijvaardigheidstraining met brandweervrachtwagens en aanhangwagen
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding kun je met een brandweerwagen + aanhangwagen anticiperend en risicobewust rijden. Je vergroot jouw verkeersinzicht en
vaardigheden bij achterwaartse manoeuvres en leert schade en ongevallen voorkomen. Je leert waar je eigen grenzen liggen en wat de beperkingen
van deze combinatie zijn. Je kunt door een betere beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding is bestemd voor bestuurders van brandweervrachtwagens + aanhangwagen.
2 deelnemers per voertuig (de cursist voorziet zelf in een voertuig met aanhangwagen).

AANTAL UREN

7 uur

METHODE EN LEERMIDDELEN

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen met eigen voertuigcombinatie.

PRIJS

op aanvraag te bekomen
INHOUD

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op:
 Zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond de sleep.
 Remsystemen, noodremmingen, remmen en uitwijken, rem/stopafstand, beperkingen van het voertuig, voertuigbeheersing.
 Veilig aan- en afkoppelen van de aanhangwagen.
 Gevaren bij te snel rijden met een vrachtwagen + aanhangwagen.
 De invloed van de lading op het voertuig.
 Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten.
 Manoeuvres op het terrein + rit op de openbare weg.
BEOORDELINGSWIJZE

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

INSCHRIJVEN

Doorlopend. Via een volledig ingevuld
inschrijvingsformulier voorzien van ALLE
handtekeningen. Stuur het formulier
naar: PIVO - Opleidingscentrum voor de
brandweer - Poverstraat 75, 1731 Asse.

CONTACT

administratie:
Imelda Verhulst, tel. 02-454 82 81
inhoudelijk en organisatorisch:
Luc Delombaerde, tel. 02-454 82 92
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Beveiliging van interventies op de openbare weg - basis
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

In het kader van arbeidsveiligheid en de aangepaste verkeerswetgeving brandweerdiensten wordt een gestandaardiseerde manier aangeleerd ter
beveiliging van de interventieplaats.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Brandweerlieden. Gezien de belangrijke samenwerking met politiediensten maken zij ook deel uit van de doelgroep.
METHODE EN LEERMIDDELEN

AANTAL UREN

Een theoretisch gedeelte van 2 uur om het basissysteem voor te stellen, gevolgd door cases.
4 uur praktijkoefeningen waarbij de beveiliging van incidenten deels virtueel en deels op de terreinen van het opleidingscentrum wordt ingeoefend.
De cursisten komen bij voorkeur naar een opleiding met één van volgende wagens: een ambulance, een commandovoertuig, een willekeurig
brandweervoertuig en een beveiligingsvoertuig.

7 uur

PRIJS

op aanvraag te bekomen
INHOUD

Startend vanuit een beperkte risicoanalyse wordt een gestandaardiseerd systeem ter beveiliging van hulpverleners, slachtoffers en weggebruikers
aangeleerd. Hierbij is er aandacht voor een multidisciplinaire samenwerking, het correcte gebruik van signalisatiemateriaal en het regelen van het
verkeer.
De opleiding werd gecreëerd door de brandweer in nauwe samenwerking met verkeersdeskundigen, de lokale en de federale politie. Het belang van
beveiliging, het te gebruiken materiaal, de afbakening, de verkeersregeling, de opstelling van de voertuigen, de standaard procedures op secundaire
wegen, de standaard procedures op snelwegen zijn de voornaamste onderdelen van de opleiding.
BEOORDELINGSWIJZE

De praktijkoefeningen worden in groep geëvalueerd.
De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Je moet minstens 50% van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
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Beveiliging van incidenten op de openbare weg - bevelvoering
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

In het kader van arbeidsveiligheid en de aangepaste verkeerswetgeving brandweerdiensten wordt een gestandaardiseerde manier aangeleerd ter
beveiliging van de interventieplaats.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

Bevelvoerders. Gezien de belangrijke samenwerking mt politiediensten maken zij ook deel uit van de doelgroep.
METHODE EN LEERMIDDELEN

AANTAL UREN

Een theoretisch gedeelte van 4 uur om het basissysteem voor te stellen, gevolgd door 3 uur casestudies waarbij de beveiliging van incidenten als
zandbakoefening wordt getraind. De cursisten hoeven geen specifieke brandweervoertuigen mee te brengen.

7 uur

INHOUD

PRIJS

Startend vanuit een beperkte risicoanalyse en na bespreking van de belangrijkste wetgeving wordt een gestandaardiseerd systeem ter beveiliging
van hulpverleners, slachtoffers en weggebruikers aangeleerd. Hierbij is er aandacht voor de multidisciplinaire samenwerking, het correcte gebruik
van signalisatiemateriaal en het regelen van het verkeer.
De opleiding werd gecreëerd door de brandweer in nauwe samenwerking met verkeersdeskundigen, de lokale, en de federale politie. De
voornaamste onderdelen van de opleiding zijn: het belang van beveiliging, het te gebruiken materiaal, de afbakening, de verkeersregeling, de
opstelling van de voertuigen, de standaard procedures op secundaire wegen, de standaard procedures op snelwegen, de wetgeving, de opstelling
van de commandovoertuigen en de rol van de bevelvoerder, het multidisciplinair overleg in functie van de beveiliging, de variatie op de standaard
procedures.

op aanvraag te bekomen

BEOORDELINGSWIJZE

CONTACT

De praktijkoefeningen worden in groep geëvalueerd.
De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Je moet minstens 50% van de punten behalen.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

INSCHRIJVEN

via mail door de zonale VTO
verantwoordelijke naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
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Brandbestrijding met kleine blusmiddelen - privé opleiding
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de verschillende blusmiddelen en kun je een begin van een brand bestrijden met de kleine blusmiddelen en de eerste
interventiemiddelen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding richt zich tot het personeel van bedrijven en instellingen: geen voorkennis vereist.
AANTAL UREN
METHODE EN LEERMIDDELEN

3 uur

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

Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding.
Praktijk: het gebruik van de eerste interventiemiddelen bij een beginnende brand, individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen (water,
poeder, CO2) op reële brandhaarden.
BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN

via mail naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Brandbestrijding met kleine blusmiddelen - open bedrijvenopleiding
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de verschillende blusmiddelen en kun je een begin van een brand bestrijden met de kleine blusmiddelen en de eerste
interventiemiddelen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
13 februari 2020 - 29 april 2020 - 2 juni
2020 - 25 september 2020 - 9
november 2020

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

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

AANTAL UREN

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

3 uur

INHOUD

PRIJS

Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding.
Praktijk: het gebruik van de eerste interventiemiddelen bij een beginnende brand, individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen (water,
poeder, CO2) op reële brandhaarden.

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN
BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

via mail naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Evacuatietechnieken - privé opleiding
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de verschillende evacuatietechnieken en kun je deze in de praktijk toepassen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

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

AANTAL UREN

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen waarbij gesimuleerde slachtoffers dienen te worden
geëvacueerd.

3 uur

INHOUD

PRIJS

Theorie: wat is evacuatie, de verschillende aan te wenden technieken bij evacuaties.
Praktijk: het toepassen van de aangeleerde technieken in de praktijk, individuele en groepsoefeningen met betrekking tot evacuatie van
gesimuleerde slachtoffers in reële omstandigheden (gebouw onder gecontroleerde rookomstandigheden).

op aanvraag te bekomen

INSCHRIJVEN
BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

via mail naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

55

Basis brandbestrijding met evacuatieoefeningen - privé opleiding
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de verschillende blusmiddelen en kun je een begin van een brand met de kleine blusmiddelen en de eerste
interventiemiddelen bestrijden. Je kent eveneens de verschillende brandpreventieve voorzieningen en kunt deze op een correcte wijze aanwenden.
Tenslotte leer je verschillende evacuatietechnieken en kun je deze op een correcte wijze toepassen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

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

AANTAL UREN

6 uur
METHODE EN LEERMIDDELEN

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen waarbij reële vuurhaarden dienen te worden
geblust, de brandpreventieve maatregelen in een gesimuleerde bedrijfsomgeving op een correcte wijze dienen te worden aangewend en
gesimuleerde slachtoffers uit een gebouw onder rook dienen te worden geëvacueerd.

PRIJS

op aanvraag te bekomen

INHOUD

Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding, wat is evacuatie, hoe verloopt een
evacuatie en welke technieken kunnen hierbij worden aangewend, brandpreventie: wat is de basis van een goede brandpreventie, wat zijn
brandpreventieve maatregelen en hoe kunnen deze worden gebruikt.
Praktijk: het gebruik van de eerste interventiemiddelen bij een beginnende brand, individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen (water,
poeder, CO2) op reële brandhaarden, het toepassen van de aangeleerde evacuatietechnieken in de praktijk, individuele en groepsoefeningen met
betrekking tot de evacuatie van gesimuleerde slachtoffers in reële omstandigheden (gebouw onder gecontroleerde rookomstandigheden),
demonstratie en gebruik van verschillende brandpreventieve voorzieningen in een gesimuleerde bedrijfsomgeving.

INSCHRIJVEN

via mail naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Basis brandbestrijding met evacuatieoefeningen - open bedrijvenopleiding
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de verschillende blusmiddelen en kun je een begin van een brand met de kleine blusmiddelen en de eerste
interventiemiddelen bestrijden. Je kent eveneens de verschillende brandpreventieve voorzieningen en kunt deze op een correcte wijze aanwenden.
Ten slotte leer je verschillende evacuatietechnieken en kun je deze op een correcte wijze toepassen.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
6 maart 2020 - 6 mei 2020 - 18 juni
2020 - 16 september 2020 - 23 oktober
2020 - 2 december 2020

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding richt zich tot het personeel van bedrijven en instellingen: geen voorkennis vereist.
AANTAL UREN
METHODE EN LEERMIDDELEN

6 uur

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen waarbij reële vuurhaarden dienen te worden
geblust, de brandpreventieve maatregelen in een gesimuleerde bedrijfsomgeving op een correcte wijze dienen te worden aangewend en
gesimuleerde slachtoffers uit een gebouw onder rook dienen te worden geëvacueerd.

PRIJS

op aanvraag te bekomen
INHOUD

Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding, wat is evacuatie, hoe verloopt een
evacuatie en welke technieken kunnen hierbij worden aangewend, brandpreventie: wat is de basis van een goede brandpreventie, wat zijn
brandpreventieve maatregelen en hoe kunnen deze worden gebruikt.
Praktijk: het gebruik van de eerste interventiemiddelen bij een beginnende brand, individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen (water,
poeder, CO2) op reële brandhaarden, het toepassen van de aangeleerde evacuatietechnieken in de praktijk, individuele en groepsoefeningen met
betrekking tot de evacuatie van gesimuleerde slachtoffers in reële omstandigheden (gebouw onder gecontroleerde rookomstandigheden),
demonstratie en gebruik van verschillende brandpreventieve voorzieningen in een gesimuleerde bedrijfsomgeving.

INSCHRIJVEN

via mail naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Brandbestrijding voor gevorderden - privé opleiding
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding kun je de juiste beslissingen nemen inzake de keuze van de aan te wenden blusmiddelen, kun je de juiste prioriteiten stellen tussen
evacuatie en brandbestrijding en kun je de aangepaste brandpreventieve voorzieningen aanwenden.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding richt zich in de eerste instantie tot de leden van de interventieploeg maar ook tot al het personeel van bedrijven en instellingen. De
basisopleiding dient voorafgaandelijk te worden gevolgd.

AANTAL UREN

6 uur
METHODE EN LEERMIDDELEN

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

PRIJS

op aanvraag te bekomen
INHOUD

Theorie: de thema's brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie worden verder uitgediept met de bijzondere nadruk op de interactie tussen de 3
elementen. De theorie wordt afgesloten met een praktijkcase waarbij de deelnemers een brandsituatie dienen te beoordelen, prioriteiten te stellen
en de nodige maatregelen dienen te treffen om de situatie op te lossen en/of de gevolgen te beperken.

INSCHRIJVEN

Praktijk: de praktijk omvat meerdere scenario-oefeningen waarbij de aspecten brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie worden geïntegreerd
in een realistische omgeving. Het opleidingscentrum heeft om deze doelstelling te bereiken een nieuw oefencentrum gebouwd met vuurhuis en
verschillende oefenobjecten op een grote brandvloer. In deze realistische oefeninfrastructuur zijn verschillende typen van vuurhaarden en
gesimuleerde slachtoffers aanwezig waarbij één einddoel dient te worden bereikt: in groep de juiste beslissingen nemen en de situatie zo veilig
mogelijk houden in afwachting van de brandweer.

CONTACT

via mail naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Adembescherming voor interventieploegen - privé opleiding
DOELSTELLING

PLAATS EN DATA

Na de opleiding ken je de werking en het correct gebruik van het persluchttoestel en kun je een interventie uitvoeren met adembescherming.

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te
bekomen

DOELGROEP EN VEREISTE VOORKENNIS

De opleiding richt zich in eerste instantie tot de leden van de interventieploeg die werken met een persluchttoestel.
METHODE EN LEERMIDDELEN

AANTAL UREN

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

6 uur

INHOUD

PRIJS

Theorie: wetgeving, noodzaak van adembeschermingsmiddelen, werking en correct gebruik van het persluchttoestel: op- en afzetprocedures,
controle van het toestel, voortbewegen, ...

op aanvraag te bekomen

Praktijk: oefeningen in het op- en afzetten evenals het gebruik van het persluchttoestel, uitvoeren van interventies bij slechte zichtbaarheid en
inoefenen van looptechnieken, oefeningen in het opzoeken van slachtoffers bij slechte zichtbaarheid: in gebouw met kunstmatige rook en/of in het
vuurhuis, gecombineerde oefeningen: zoeken en evacuatie van slachtoffer in brandend gebouw dat dient geblust te worden.

INSCHRIJVEN

via mail naar
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

BEOORDELINGSWIJZE

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

CONTACT

opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33

Ga naar www.pivo.be voor ons actueel aanbod of contacteer ons op 02-454 82 33 of pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be
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Inschrijvingsformulier bedrijven en instellingen
G E G EV EN S :
Naam bedrijf / Instelling:____________________________________________________________________________________________________________________________
Ondernemingsnummer:______________________________________________
Contactpersoon: Naam ________________________________________________________________________

Voornaam:___________________________________________

Straat en nummer:_________________________________________________________________________________________________________________________________
Postnummer:_________________ Gemeente:___________________________________________________________________________________________________________
Tel:____________________________ GSM:______________________________ e-mail:______________________________________________________________________

I N S C H R IJ V I N G:
Schrijft _________________(aantal) deelnemer(s) in voor de opleiding: ________________________________________________________________________________________
Het bedrijf/de instelling verbindt er zich toe het inschrijvingsgeld te betalen na ontvangst van de factuur.
Annulering zonder kosten kan tot 14 dagen vóór de aanvang van de opleiding.
De ondertekenaar van deze inschrijving verklaart dat de belanghebbende deelnemer in opdracht van zijn werkgever deelneemt aan de bovenstaande opleiding.
De ondertekenaar verklaart eveneens dat hij voor deze opleiding voor de belanghebbende deelnemer een passende (arbeids)ongevallenverzekering heeft uitgenomen.
De ondertekenaar verleent afstand van verhaal en/of doet het nodige bij zijn (arbeids)ongevallenverzekeraar om een afstand van verhaal te bekomen (kwaadwilligheid en opzet uitgezonderd) ten voordele van het PIVO Provincie Vlaams-Brabant bij
gebeurlijke ongevallen naar aanleiding van en tijdens het deelnemen aan de opleiding.

De verantwoordelijke,
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Inschrijvingsformulier brandweerdiensten
G E G EV EN S :
Brandweerzone:___________________________________________________
Ondernemingsnummer:______________________________________________
Naam:____________________________________________________________________________________

Voornaam:___________________________________________

Straat en nummer:_________________________________________________________________________________________________________________________________
Postnummer:_________________ Gemeente:___________________________________________________________________________________________________________
Tel:____________________________ GSM:______________________________ e-mail:______________________________________________________________________
Geboortedatum:______________________________________________________ Geboorteplaats:_______________________________________________________________
Graad:_____________________________________________________________ Beroeps / vrijwilliger (schrappen wat niet past)
Datum indiensttreding:_________________________________________________
I N S C H R IJ V I N G:
Schrijft in voor de opleidingsmodule:____________________________________________________ week- of weekend (schrappen wat niet past)
Melding Dyslexie /Dyscalculie voor het starten overmaken aan opleidingsdirecteur.
Ik wens de volgende theoretische module niet mee te volgen enkel examen af te leggen :__________________________________________
Het bestuur verbindt er zich toe het inschrijvingsgeld te betalen na ontvangst van de factuur.
Annulering zonder kosten kan tot 14 dagen vóór de aanvang van de opleiding.
De ondertekenaar van deze inschrijving verklaart dat de belanghebbende deelnemer in opdracht van zijn werkgever deelneemt aan de bovenstaande opleiding.
De ondertekenaar verklaart eveneens dat hij voor deze opleiding voor de belanghebbende deelnemer een passende (arbeids)ongevallenverzekering heeft uitgenomen.
De ondertekenaar verleent afstand van verhaal en/of doet het nodige bij zijn (arbeids)ongevallenverzekeraar om een afstand van verhaal te bekomen (kwaadwilligheid en opzet uitgezonderd) ten voordele van het PIVO Provincie Vlaams-Brabant bij
gebeurlijke ongevallen naar aanleiding van en tijdens het deelnemen aan de opleiding.

De cursist,

De zonecommandant of zijn afgevaardigde,
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