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AV011: BRANDWACHT
Een brandwacht houdt toezicht op werken met open vuur, zoals las- of slijpwerken. Wanneer 
er een brand zou uitbreken, is hij/zij verantwoordelijk voor een veilige evacuatie van de 
uitvoerders en dient hij/zij een eerste bluspoging te ondernemen.

DOELSTELLINGEN

• De taken van een brandwacht kunnen benoemen.
• De gevaren van brand en explosie kunnen benoemen. 
• De nodige maatregelen kunnen nemen bij vuurgevaarlijke werken. 
• Kleine brandblusmiddelen kunnen benoemen en de juiste werking ervan kennen. 
• Een werkvergunning kunnen lezen. 
• Verschillende klassen kunnen benoemen. 
• De ontwikkeling van een brand kennen. 
• Eerste hulp kunnen toepassen bij brandwonden. 
• Brandslangen en hydranten kunnen gebruiken.

VOOR WIE?

Iedere medewerker die voor de veiligheid instaat bij werkzaamheden met een verhoogd risico op 
brand/explosie.

PROGRAMMA

• Wetgeving
• Wie mag brandwacht worden
• Taken van een brandwacht
• Te nemen maatregelen
• Brand
• Mengverhouding
• Ontwikkeling van een brand
• Brandklassen
• Praktijkoefeningen

DUUR

1 dag
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TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 personen

FORMULE

De	cursus	kan	zowel	op	locatie	worden	gegeven	als	in	het	opleidingscentrum.	Indien	U	een	attest	
risicovolle	taken	wenst,	dient	Uw	locatie	aan	bepaalde	eisen	te	voldoen.	Er	zal	samen	met	U	gekeken	
worden	wat	de	mogelijkheden	zijn.	De	cursus	kan	worden	aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	
van uw bedrijf te verwerken. 

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Men moet voor beide delen 
geslaagd te zijn. Indien gewenst, kan er een door BeSaCC VCA erkend diploma ‘AV011: Brandwacht’ 
worden afgeleverd. Dit diploma is drie jaar geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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