Brandwacht AV-011 (inbegrepen het gebruik van
kleine blusmiddelen AV-012)
Enkel afname examens
●

Doel
Het verwerven van de nodige kennis & vaardigheden
om de functie van brandwacht uit te oefenen in een
omgeving met verhoogd risico op brand- en
explosiegevaar en de te nemen maatregelen als
brandwacht.
Het toepassen van draagbare blustoestellen en
brandslangen om een beginnende brand te blussen.

Doelgroep
Elke medewerker die zich beroepshalve bezighoudt
met brandbestrijding.
Elke medewerker die als veiligheidstoezichter optreedt
bij werkzaamheden in een omgeving met verhoogd
risico op brand en/of explosie(s).

Toelatingsvoorwaarden
●
●
●

Minimumleeftijd: 18 jaar
In voldoende mate de opleidingstaal kunnen
spreken, lezen en begrijpen
Attest van medische geschiktheid

Duur
1 halve dag. Het exacte aanvangsuur wordt u
overgemaakt bij inschrijving.

Toetstermen theorie (beknopt)
●
●

Kennen
van
de
inhoud
van
de
veiligheidsfunctie;
Werkvergunningen interpreteren en naleven;

●
●
●
●
●
●
●

Elementaire kennis in de voorwaarden voor
het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding
van een brand;
Soorten
branden,
hun
oorzaken
en
bestrijdingsmiddelen;
Herkennen van werksituaties met een
verhoogd brandrisico;
De te nemen preventiemaatregelen voor,
tijdens en na de werken;
Werking en inzetbereik van de verschillende
soorten blusmiddelen;
Hoe te handelen bij een brand, een
brandalarm, een evacuatie alarm,
Persoonlijke beschermingsmiddelen,
Elementaire
EHBO-maatregelen
bij
brandwonden.

Toetstermen praktijk (beknopt)
Voor het praktijkgedeelte maken we gebruik van onze
mobiele trainingsunit kleine blusmiddelen
● Blussen van branden van vaste stoffen,
vloeistoffen en gassen met behulp van
poederblussers, CO2-blussers en water;
● Gebruik van een blusdeken en muurhaspel;
● Aansluiten en hanteren van brandslangen;
● Controleren van de voorwaarden van de
vergunning;
● Op een efficiënte manier alarm geven.

Eindtoets
●
●

Theorie door schriftelijke vragenlijst
Praktijk door opdrachten die via
observatieprotocol geëvalueerd worden.
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een

●

Duurtijd examen RT: AV-011
Theorie: 30 minuten
Praktijk: 30 minuten

Uiterlijk 12u voor start van de opleiding; naam
van de deelnemers aan G4S bezorgen voor
correcte registratie in Epyc (verplichting
BeSaCC).

Om de gedetailleerde toetstermen te consulteren,
gelieve te klikken op volgende link:
https://besacc-vca.be/sites/default/files/AV-011.pdf

De deelnemers voorzien:
● Kleding: casual voor de theorie, werkkledij
aangepast aan de weersomstandigheden met
veiligheidshelm, -bril, - schoenen en
handschoenen voor het praktijkdeel
● Identiteitsbewijs

Certificaat

Financiële voorwaarden

Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch
examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat
AV-011, volgens de eind- en toetstermen van het
Register Risicovolle taken van BeSacc-VCA.

€ 185,00 excl. BTW 21%
Prijs geldig t.e.m. 31/12/2022.

Toetstermen BeSacc-VCA

Geldigheidsduur: 3 jaar.

Taal van de opleiding/examen
G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC
erkend om de opleiding zowel in het Nederlands,
Frans of Engels te doceren/examineren.
Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal
duidelijk over te maken bij bestelling.
In ons “open” kalender aanbod organiseren wij zowel
Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en
examens (zie kalender).

&

KMO erkennigsnummer:
DV.O217287

Toegangsdocumenten

Locatie van de opleiding/examen
Opleidingscentrum G4S Training
Services gelegen te Wommelgem.

Deze prijs houdt in:
● Lesuren
● Examen
● Syllabus
● Lunch
● Certificaat indien geslaagd

Consultancy

Kapelstraat 100 te 2160 Wommelgem.

Groepsgrootte

Zie bijgevoegde checklist. Deze documenten dienen
ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de
start van de opleiding te worden bezorgd.
Voeg de onderstaande documentatie en informatie toe
bij jouw inschrijving in de opleiding.
☐

Attest van medische
geschiktheid of
verklaring op eer (zie
bijlage)

Maximaal 12 deelnemers per sessie.

Benodigdheden
G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:
● Cursus Documentatie, presentatie middelen,
registratie- en evaluatie documenten;
● Geschikt leslokaal;
● Mobiele trainingsunit kleine blusmiddelen.
De klant zorgt voor:
● Attest van medische geschiktheid van de
deelnemers

Ik of mijn ingeschreven
deelnemer(s)
beschikt/beschikken over
een medisch
geschiktheidsattest voor
uitvoering van deze
risicovolle taak IS-007

Belangrijk!
●

U dient de vereiste toegangsdocumenten ten
laatste 24u voor de start van de opleiding te
bezorgen.
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●

●

●

Wanneer de inschrijving in de opleiding
bevestigd wordt, houdt dit in dat voor u een
plaats in de opleiding wordt gereserveerd.
U kan de inschrijving in de opleiding kosteloos
annuleren tot 10 werkdagen voor de start van
de opleiding. Ingeval van laattijdige annulering
of annulering van een exclusieve opleiding
wordt 50% van de kostprijs van de opleiding
aangerekend.
Wees steeds tijdig aanwezig! Laatkomers
kunnen de toegang tot de opleiding/examen
geweigerd worden.

Zie ook onze algemene voorwaarden.
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Opleidingskalender 2022-2023:
Code

Locatie

Examen BeSaCC

Taal van het examen

BR02.103NE

Wommelgem

09/12/2022

Nederlands

BR02.109NE

Wommelgem

21/02/2023

Nederlands

BR02.114FE

Wommelgem

27/04/2023

Frans

BR02.110NE

Wommelgem

28/04/2023

Nederlands

BR02.111NE

Wommelgem

31/05/2023

Nederlands

BR02.112NE

Wommelgem

29/09/2023

Nederlands

BR02.115FE

Wommelgem

23/10/2023

Frans

BR02.113NE

Wommelgem

30/10/2023

Nederlands
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Inschrijvingsformulier - gegevens deelnemer (enkel examens AV-011)
Gelieve volledig ingevuld en gehandtekend terug te bezorgen aan bookings.training@be.g4s.com
OPLEIDINGSCODE

LOCATIE

Naam en voornaam
Adres & huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum en -plaats
Nationaal Rijksregisternr
Nationaliteit
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STARTDATUM

Facturatiegegevens van de opleiding
Als de inschrijving door een maatschappij gebeurt: handtekening van de verantwoordelijke
+ stempel van de onderneming

Naam onderneming
Paritair comité
Adres & huisnummer
Postcode & gemeente
BTW nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
KMO portefeuille

G4S erkenningsnummer DV.O101295
JA
NEEN

Opleidingsverlof

Vlaams opleidingsverlof (Vlaanderen)
Betaald educatief verlof (Brussel - Wallonië)

Datum en handtekening
Door dit document te ondertekenen, verklaar ik me akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden van G4S
Training & Consultancy Services n.v.
Handtekening verantwoordelijke (+ stempel onderneming)
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Datum

Opleidingen voor veiligheidsfuncties
Verklaring op eer
De ondergetekende (naam, voornaam): ………………………………………………..
Hoedanigheid of beroep: …………………………………………………………………
Nationaliteit: ……………………………………………………………………………….
Woonplaats: ……………………………………………………………………………….
Land: ……………………………………………………………………………………….
Straat & huisnummer: …………………………………………………………………….
Postcode & gemeente: …………………………………………………………………..
OF
De onderneming (handelsnaam of benaming, vorm, nationaliteit, zetel):
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
……………………………………………………………………………………………….
verklaart /verklaren op eer dat alle cursisten die ingeschreven worden voor deze opleiding
beschikken over een medisch geschiktheidsattest om deze opleiding/risicovolle taak
AV-011 te volgen en verbindt/verbinden zich tot overlegging van de nodige documenten en
bewijsstukken in geval de omstandigheden dit vereisen.
Gedaan te: ………………………………………………………………………………..
Op: ………………………………………………………………………………………….
Handtekening:
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Beleid gegevensverwerking van G4S training
G4S neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In het pdf-document dat u hieronder kan raadplegen, legt G4S
Training uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.
Met vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit beleid kunt u terecht bij onze privacy officer, via
privacy.gdpr@be.g4s.com
De privacyverklaring van G4S Training kunt u hier terugvinden:
www.g4s.com/nl-be/privacy-statement - rubriek TRAINING & CONSULTANCY.

Algemene voorwaarden
Vind onze algemene voorwaarden door te surfen naar www.g4s.com/nl-be/training/general-conditions, of door
onderstaande QR code te scannen.
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