Veiligheid en Preventie

Brandbestrijding

Waarom ATRIUM opleidingen?
•
•
•
•

Opleidingen op maat, altijd in uw buurt
In onze opleidingscentra of bij uw bedrijf
Netwerk van kennis in diverse sectoren
Gemotiveerde docenten

Doel:
• Correct toepassen en ontwikkelen van kennis en
vaardigheden bij het gebruik van eerste interventiemiddelen bij kleine branden.
• De cursist leer in deze module de brandbestrijdingsregels te respecteren.
• De verworven kennis wordt getest door middel van
realistische praktijkoefeningen.

•
•
•
•

Interactieve manier van lesgeven
Meertalige opleidingen
Online beheersysteem dat uw organisatie ontzorgt
Subsidie-advies op maat

Korte inhoud

Theorie:
• Principes van de verbranding
• Ontwikkeling van brand en hitte
• Verschillende soorten brand
• Verschillende soorten blusmiddelen
• Verschillende soorten blustoestellen
• Preventie maatregelen/ brandpreventie
• Reactie op een brandmelding
• Gevaren van brandbestrijding
Praktijk:
• Het gebruik van eerste interventiemiddelen
bij een beginnende brand
• individuele oefeningen met verschillende
blusmiddelen op reële brandhaarden
- Vuilnisbak
- Kookplaat
- Elektrakast
- Frituurketel
- Brandpop
- Vloeistofbrand
- Spuitbus ontploffing

Wetgeving

Duur opleiding:
Van 4 uur tot een volledige dag naargelang de
specifieke behoeften

Het KB Brandpreventie op arbeidsplaatsen van
28/03/2014 zegt het volgende:
De preventiemaatregelen die bedoeld zijn om
brand te voorkomen, moeten het mogelijk maken
om de gevaren uit te schakelen of de risico’s te
verminderen verbonden aan de aanwezigheid van
elke ontvlambare of brandbare stof.
Overeenkomstig het artikel 17 van het koninklijk
besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid
inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, geeft de werkgever aan de
werknemers de nodige informatie betreffende de
preventiemaatregelen bedoeld in dit besluit.
Overeenkomstig het artikel 21 van het koninklijk
besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid
inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, geeft de werkgever aan de
werknemers de nodige vorming betreffende de
preventiemaatregelen bedoeld in dit besluit.

‘‘

Testimonial cursist
“In het vuur van de strijd zegt men wel eens.
Dat kan men hier in levende lijven ondervinden en dan is het goed dat je weet wat je
moet doen in zulke situaties.”

