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Opleiding AV-011 | Brandwacht  
(incl. AV-012 Blussen met kleine blusmiddelen)

Doelgroep
Iedere medewerker die zich beroepshalve 
bezighoudt met brandbestrijding.  
Iedere medewerker die als veiligheidstoezichter 
optreedt bij werkzaamheden met een verhoogd 
risico op brand/explosie. 

Situering 
Deze opleiding heeft tot doel om naast 
theoretische kennis en praktische vaardigheden 
eveneens veiligheidsbegrippen, efficiëntie, 
effectiviteit en verantwoordelijkheidszin bij te 
brengen aan de kandidaten. 

Duurtijd 
De duurtijd van de opleiding bedraagt 1 dag. 

Praktisch 
Deze opleiding kan enkel in een bevoegd 
trainingscentrum uitgevoerd worden.

 § Afleggen van uitsluitend het examen is mogelijk. 
 § Opleiding kan gegeven worden in het Nederlands.
 § Opleiding gaat door van 08u00 tot 16u30
 § Broodjeslunch tijdens de middagspauze
 § Maximum aantal deelnemers per opleiding: 6

Attest en geldigheidsduur

Kandidaten die slagen in een theoretische en 
praktische proef ontvangen een erkend certificaat, 
geldig voor 3 jaar.

Toelatingsvoorwaarden 
Minimum 18 jaar 

Belangrijk is dat de deelnemers uitgerust zijn met de 
nodige PBM’s voor het praktijkgedeelte:
 §  Veiligheidshelm
 §  Veiligheidsschoenen
 §  Veiligheidsbril
 §  Veiligheidshandschoenen

S O L U T I O N  F L Y E R

INHOUD

Verwerven van de nodige kennis en vaardigheden 
om de functie van brandwacht te kunnen uitoefenen 
bij werkzaamheden met een verhoogd brand en/of 
explosierisico. 

THEORIE

 § Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie. 
 § Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen 
interpreteren en naleven. 

 § Het doel en het gebruik van de vuurvergunning en de 
elementaire relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften 
kennen.

 § Elementaire kennis verwerven in de voorwaarden voor 
een brand (vuurdriehoek), het ontstaan, de ontwikkeling 
en de uitbreiding van een brand. 

 § Weten welke verschillende soorten branden, hun 
oorzaken en bestrijdingsmiddelen er zijn. 

 § Kunnen herkennen van werksituaties met een verhoogd 
brandrisico en de te nemen preventiemaatregelen voor, 
tijdens en na de werken. 

 § De werking en het inzetbereik van de verschillende 
soorten blusmiddelen kennen. 

 § De toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen en 
hun toepassingsbereik kennen. 

 § Weten hoe te handelen bij een brand, een brandalarm en 
een evacuatiealarm. 

 § De elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden 
kennen. 

PRAKTIJK

 § Branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met 
behulp van poedersnelblussers, CO2-snelblussers en 
water kunnen blussen. 

 § Een blusdeken kunnen gebruiken. 
 § Een muurhaspel kunnen gebruiken. 
 § Brandslangen kunnen aansluiten en hanteren. 
 § De voorwaarden van de vergunning kunnen controleren. 
 § Op een efficiënte manier alarm kunnen geven.


