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IS007: VEILIGHEIDSWACHT
Een veiligheidswacht staat in voor de veiligheid van uitvoerders van werken in besloten 
ruimte. Tijdens de opleiding richten we ons op de risico’s van verschillende werkzaamheden en 
welke maatregelen genomen dient te worden. De opleiding bestaat uit zowel een theoretisch 
gedeelte als een praktisch gedeelte.

DOELSTELLING

• De taken van een veiligheidswacht kunnen benoemen. 
• De gevaren van een besloten ruimte kennen en de gepaste maatregelen kunnen nemen. 
• De nodige PBM’s kennen, kunnen benoemen en ze juist kunnen gebruiken. 
• Een juiste oproep kunnen doen naar de controlekamer. 
• Een werkvergunning kunnen lezen. 
• Een eerstelijnsinterventie kunnen uitvoeren. 
• Eerste hulp kunnen toepassen. 
• Metingen juist kunnen interpreteren.

VOOR WIE

Medewerkers die instaan voor de veiligheid van betreders in een besloten ruimte werken en die indien 
nodig een eerstelijnsinterventie moeten uitvoeren.

PROGRAMMA

1. Wetgeving 
2. Veiligheidswacht en de taken van een veiligheidswacht 
3. Besloten ruimte en zijn kenmerken 
4. Gevaren van een besloten ruimte 
5. Maatregelen die genomen dienen te worden voor werken van start gaan 
6. Werken als veiligheidswacht in de praktijk 
7. Eerstelijnsinterventie 
8. Tweedelijnsinterventie 
9. Levensreddend handelen 
10. Radiocommunicatie 
11. PBM’s 
12. Werkvergunning 
13. Meten en detecteren 
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DUUR

2 dagen

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. 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. Nadien wordt er een door 
BeSaCC VCA erkend diploma ‘IS007: Veiligheidswacht’ afgeleverd. Dit diploma is 3 jaar geldig.

PRIJS

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