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Voorwoord

G4S Training & Consultancy Services, onderdeel van de wereldleider inzake veiligheidsoplossingen,
is als opleidingsinstelling reeds sinds 1990 actief op de Belgische markt. G4S Training &
Consultancy Services heeft gebruik gemaakt van haar jarenlange ervaring om zich verder te
specialiseren in bepaalde materies om hierover opleidingen aan te bieden. Vandaag is het de
missie van G4S Training & Consultancy Services om als partner een toegevoegde waarde te zijn
in flexibele training en consultancy diensten, teneinde mensen te ontwikkelen en organisaties
te ondersteunen om professionele vaardigheden en kennis te verwerven in security & safety,
conflict & agressie management en compliance gerelateerde activiteiten.
G4S Training & Consultancy Services is niet enkel een door de FOD Binnenlandse Zaken erkende
opleidingsinstelling en onderneming voor veiligheidsadvies, maar ook een erkend examencentrum
voor verschillende risicovolle taken in het kader van de VCA. De multidisciplinaire samenstelling
van het aanbod van G4S Training & Consultancy Services toont zich in advies en opleidingen
van hoge kwaliteit, grondig inzicht, ernst, sterke bruikbaarheid, volledigheid en zeer hoge
betrouwbaarheid, alsook relevantie tussen theorie en praktijk.
G4S Training & Consultancy Services streeft een hoog kwaliteitsniveau na. G4S Training &
Consultancy Services garandeert de kwaliteit van haar dienstverlening ten opzichte van haar
klanten door opvolging van de deelnemers en een constante evaluatie van haar diensten en haar
lesgevers/consultants. G4S Training toont dit aan via twee sterke kwaliteitslabels: Qfor en Secure
Quality.
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BEWAKING UITVOEREND
BEWAKING UITVOEREND

Psychotechnische proeven

Opleiding tot het behalen van het algemeen
bekwaamheidsattest bewakingsagent

code: PTO

code: B1/B2

Doel

Doel

Als gevolg van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake
beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek
voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een
bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan,
moet de kandidaat een bewijs voorleggen dat hij over een “attest psychotechnisch onderzoek”
beschikt.

Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent is één van de
voorwaarden om te kunnen werken als uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming
of interne bewakingsdienst.

Inhoud
■■
■■

Computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst
Interview

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst en
veiligheidsdienst.
Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door SELOR

Inhoud (139 lesuren)
Blok 1 (36 lesuren)
■■
■■
■■

Organisatie van de bewakingssector (4 lesuren)
Studie van de regelgeving m.b.t. de bewaking en grondige studie van de rechten en de
verplichtingen van de bewakingsagent (24 lesuren)
Grondrechten en ander relevante bevoegdheden en verplichtingen (8 lesuren)

Het examen van de hoofdstukken 2 en 3 wordt afgenomen door SELOR.
Het examen afgenomen door G4S Training & Consultancy Services (hoofdstuk 1) bestaat uit
een schriftelijk gedeelte.
Coaching (4 lesuren)
De cursist die niet slaagde voor blok 1 wordt uitgenodigd voor een coaching recht om hem of
haar voor te bereiden voor het herexamen bij SELOR.
Blok 2 (103 lesuren)
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Communicatietechnieken (12 lesuren)
Conflicthantering (12 lesuren)
Maatschappelijke en culturele vorming (12 lesuren)
Observatie, risico-inschatting en rapportering (12 lesuren)
Ontwijkingstechnieken (12 lesuren)
Gepast reageren bij crisissituaties (8 lesuren)
Bedrijfseerstehulpverlener (15 lesuren)
Brand, preventie en elementaire brandbestrijding (8 lesuren)
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4 lesuren)
Praktijk van bewakingsmethodes – en technieken (8 lesuren)

Het examen wordt afgenomen door G4S Training & Consultancy Services en bestaat uit een
schriftelijk gedeelte en een praktisch gedeelte.
Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst. Deze
opleiding geeft toegang tot de activiteiten statische bewaking en persoonscontrole (met
uitzondering van uitgaansmilieu en winkelinspectie).
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BEWAKING UITVOEREND

Overgangsopleiding bekwaamheidsattest
bewakingsagent
code: TRNSOC

Toegangsvoorwaarden

Doel

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud (model 596.1)

Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 139u in bepaalde gevallen.

Attest

Inhoud (48 lesuren)

■■

■■

■■
■■

Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training &
Consultancy Services.
Door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend attest
“Bedrijfseerstehulpverlening” afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.
Attest “Eerste interventieploeglid” afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

■■
■■
■■

Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de
rechten en de verplichtingen van de bewakingsagent (24 lesuren)
Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8 lesuren)
Gepast reageren bij crisissituaties: (8 lesuren)
Praktijk van bewakingsmethodes en- technieken (8 lesuren)

Extra

Voor Wie

Werkzoekenden kunnen deze opleiding laten financieren door VDAB / FOREM / Bruxelles
Formation. Voor meer inlichtingen, wendt u tot trainingservices@be.g4s.com.

Personen die een bekwaamheidsattest voor het uitoefenen van een functie als bewakingsagent
bekwamen in overeenstemming met de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid worden geacht te voldoen aan de vereisten inzake beroepsopleiding
gesteld in dit besluit en worden gelijkgesteld met de houders van het bekwaamheidsattest dat
ingevolge dit besluit toegang verleent tot het uitoefenen van dezelfde functies, indien zij:
■■ ofwel voor inwerkingtreding van dit besluit een identificatiekaart verkregen voor het
uitoefenen van de overeenstemmende functie;
■■ ofwel het bekwaamheidsattest dat toegang verleent tot de overeenstemmende functie na
1 januari 2017 verkregen en een identificatiekaart voor deze functie bekomen waarvoor
maximum 1 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit een aanvraag werd ingediend;
■■ ofwel voor 1 maart 2021 houder zijn van het bekwaamheidsattest bewakingsagent overgangsopleiding’ dat slechts wordt verstrekt nadat betrokkene geslaagd is voor een
opleiding van 48 lesuren bestaande uit volgende vakken van de opleiding bedoeld in
artikel 14:
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent conform het KB opleidingen van 1990
of 1999 of hiervan zijn vrijgesteld
Een attest psychotechnisch onderzoek

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding tot het behalen van het
bijscholingsattest bewakingsagent

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest
operator alarmcentrale

code: LAW8

code: TRNOPER

Doel

Doel

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om (de verlenging van) een
identificatiekaart te kunnen aanvragen bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de activiteit operator alarmcentrale
te kunnen uitvoeren.

Inhoud (8 lesuren)

Inhoud (68 lesuren)

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

De bijscholing is opgebouwd uit 1 lesdag waarin de wetgeving met betrekking tot private
veiligheid aan bod komt die in de afgelopen vijf jaar ontstaan of vernieuwd is.
Aan de bijscholing bewakingsagent is er geen examen verbonden. De deelnemers moeten
enkel de 8 lesuren zonder afwezigheid volgen.

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst. Het
bijscholingsattest moet afgeleverd zijn tijdens de periode van 2 jaar die de (verlengings)
aanvraag van een identificatiekaart voorafging.
Toegangsvoorwaarden
Een attest psychotechnisch onderzoek
Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Organisatie van de private veiligheidssector (2 lesuren)
Toegepaste wetgeving betreffende het beheer van een alarmcentrale (6 lesuren)
Organisatie van de noodcentrales en de interventie van politie- en hulpdiensten (4 lesuren)
Kennis van alarm-, camera- en volgsystemen (8 lesuren)
Procedures en technieken van toegangs- en sluitingscontrole op afstand (4 lesuren)
Toegepaste technieken van beeld- en datatransmissie (4 lesuren)
Procedures inzake interventie na alarm, alarmprocedures en alarmverificaties (16 lesuren)
Toegepaste communicatievaardigheden (24 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst,
tewerkgesteld in een vergunde alarm- of oproepcentrale of interne alarmdienst.
Bewakingsagenten die tewerkgesteld zijn in een oproepcentrale (die in verbinding staat
met de bewakingsagenten op het terrein), moeten eveneens in het bezit zijn van een
bekwaamheidsattest bewakingsagent – operator alarmcentrale.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Ingeschreven worden door een voor deze activiteit vergunde bewakingsonderneming of
interne bewakingsdienst en een kopie van de identificatiekaart voor deze onderneming of
dienst

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding overgangsopleiding erfgoedbewaker
naar bekwaamheidsattest bewakingsagent

Opleiding tot het behalen van het
bekwaamheidsattest bescherming van personen

code: TRNMU

code: TRNBOD

Doel

Doel

Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent is één van de
voorwaarden om te kunnen werken als uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming
of interne bewakingsdienst.

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de activiteit bescherming van
personen te kunnen uitvoeren.

Inhoud (51 lesuren)
■■
■■
■■
■■
■■

Ontwijkingstechnieken (12 lesuren)
Gepast reageren bij crisissituaties (8 lesuren)
Bedrijfseerstehulpverlener (15 lesuren)
Brand, preventie en elementaire brandbestrijding (8 lesuren)
Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken (8 lesuren)

Inhoud (52 lesuren)
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Toegepaste wetgeving betreffende bescherming van personen (3 lesuren)
Organisatie van de publieke veiligheidsdiensten (1 lesuur)
Veiligheidsanalyse en opbouw van de beveiliging (16 lesuren)
Formaties en procedures bij bescherming van personen (12 lesuren)
Personenbescherming van wagens (12 lesuren)
Afschermingstechnieken (8 lesuren)

Voor Wie

Voor Wie

Uitvoerend personeel die het attest erfgoedbewaking heeft, en geen ministeriële kaart had op
het moment van de publicatie van de nieuwe regelgeving.

Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, belast met
het beschermen van personen.

Toegangsvoorwaarden

Toegangsvoorwaarden

■■
■■
■■

■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een attest erfgoedbewaking

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

■■
■■
■■

Ingeschreven worden door de werkgever van de bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst waartoe de betrokkene behoord en een kopie van de identificatiekaart
voor deze onderneming of dienst
Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding tot het behalen van het
bekwaamheidsattest uitgaansmilieu – instapopleiding

Opleiding tot het behalen van het
bekwaamheidsattest uitgaansmilieu

code: TRNCAFE

code: TRCAFE – LIGHT

Doel

Doel

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de specifieke bewakingsactiviteiten
in het uitgaansmilieu (café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid) te kunnen uitvoeren.

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de specifieke bewakingsactiviteiten
in het uitgaansmilieu (café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid) te kunnen uitvoeren.

Inhoud (139 lesuren)

Inhoud (32 lesuren)

■■
■■

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Organisatie van de bewakingssector (4 lesuren)
Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de
rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24 lesuren)
Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8 lesuren)
Toegepaste wetgeving betreffende bewaking in het uitgaansmilieu (4 lesuren)
Veiligheidsrisico’s in een uitgaansmilieu en de geïntegreerde aanpak ervan (8 lesuren)
Communicatievaardigheden (12 lesuren)
Conflicthantering in een uitgaansmilieu (12 lesuren)
Maatschappelijke en culturele vorming (12 lesuren)
Ontwijkingstechnieken (12 lesuren)
Gepast reageren bij crisissituaties (8 lesuren)
Bedrijfseerstehulpverlener (15 lesuren)
Brand, preventie en elementaire brandbestrijding (8 lesuren)
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4 lesuren)
Praktijk van bewakingsmethodes –en technieken in een uitgaansomgeving (8 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, werkzaam
in een uitgaansmilieu (café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid).

Toegepaste wetgeving betreffende bewaking in het uitgaansmilieu (4 lesuren)
Veiligheidsrisico’s in een uitgaansmilieu en de geïntegreerde aanpak ervan (8 lesuren)
Conflicthantering in een uitgaansmilieu (12 lesuren)
Praktijk van bewakingsmethodes en –technieken in een uitgaansomgeving (8 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, werkzaam
in een uitgaansmilieu (café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid) die reeds beschikken
over een basisattest bewakingsagent.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Toegangsvoorwaarden
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest
Vaststelling materiële feiten – controle betalend parkeren

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest mobiele
bewaking en interventie na alarm

code: TRNMAT

code: TRNMOB

Doel

Doel

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de activiteit vaststelling
materiële feiten te kunnen uitvoeren (verrichten van vaststellingen van bepaalde feiten
zoals parkeerovertredingen en een aantal feiten die onder de wet op de gemeentelijk
administratieve sancties vallen).

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de activiteit mobiele bewaking te
kunnen uitvoeren.

Inhoud (16 lesuren)
■■
■■
■■

Toegepaste wetgeving inzake de controle op betalend parkeren (4 lesuren)
Procedures omtrent controle op betalend parkeren en de controle op geldigheid van
parkeerbewijzen (4 lesuren)
Conflicthantering bij de controle op betalend parkeren (8 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, belast
met het verrichten van vaststelling van materiële feiten – controle betalend parkeren op het
openbaar domein.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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Inhoud (32 lesuren)
■■ Toegepaste wetgeving betreffende mobiele bewaking en interventie na alarm (4 lesuren)
■■ Toegepaste risicoanalyse en inschatting van gevaarsituaties (4 lesuren)
■■ Werking en bediening van alarmsystemen (4 lesuren)
■■ Communicatie met operatoren van alarmcentrales (4 lesuren)
■■ Veilig rijgedrag (8 lesuren)
■■ Methodes en technieken bij mobiele bewaking en interventie na alarm (8 lesuren)
Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, belast met
het verrichten van mobiele bewaking.
Toegangsvoorwaarden
■■ Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
■■ Een attest psychotechnisch onderzoek
■■ Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent
Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest
bewakingsagent – winkelinspecteur

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest
bewakingsagent – beveiligd vervoer

code: TRNRET

code: TRNCIT

Doel

Doel

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de activiteit winkelinspecteur te
kunnen uitvoeren.

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de activiteit beveiligd vervoer te
kunnen uitvoeren.

Inhoud (20 lesuren)

Inhoud (127 lesuren)

■■
■■
■■

■■
■■

Toegepaste wetgeving betreffende winkelinspectie (4 lesuren)
Toegepaste veiligheidsanalyse (8 lesuren)
Interventietechnieken en conflicthantering (8 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, belast
met het verrichten van winkelinspectie en andere vormen van toezicht op en controle van
personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid in een winkelomgeving.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Organisatie van het goederen-en geldtransport in de bewakingssector (6 lesuren)
Studie van de regelgeving betreffende de bewaking toegepast op het personeel dat
goederen en geldtransport uitvoert (8 lesuren)
Grondige studie van de regelgeving betreffende de soorten goederen- en geldtransport
met inbegrip van de concepten en beveiligingstechnieken (24 lesuren)
Toegepaste kennis van procedures en omgaan met gevaarsituaties (32 lesuren)
Conflicthantering (12 lesuren)
Analoge en digitale communicatievaardigheden (4 lesuren)
Rijtechnieken, defensieve rij en rammingstechnieken (20 lesuren)
Bedrijfseerstehulpverlener (15 lesuren)
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (6 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, belast met
het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■
■■

Ingeschreven worden door de werkgever van de bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst waartoe de betrokkene behoort en een kopie van de identificatiekaart
voor deze onderneming of dienst
Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding geldtelcentrum

Opleiding begeleiding groepen van personen
met het oog op de verkeersveiligheid

code: TRGTC

code: TRNAFF

Inhoud (16 lesuren)

Doel

■■
■■

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de activiteit verkeersbegeleiding te
kunnen uitvoeren.

■■
■■

Organisatie van goederen- en geldtransport in de bewakingssector (2 lesuren)
Studie van de regelgeving betreffende de bewaking toegepast op het personeel van het
geldtelcentrum (2 lesuren)
Omgaan met mogelijke gevaarsituaties (8 lesuren)
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, werkende
in een geldtelcentrum.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■

Ingeschreven worden door de werkgever van de bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst waartoe de betrokkene behoort en een kopie van de identificatiekaart
voor deze onderneming of dienst
Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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Inhoud (12 lesuren)
■■
■■

Toegepaste verkeersreglementering (8 lesuren)
Taakuitvoering en technieken (4 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, belast met
het begeleiden van groepen van personen met het oog op verkeersveiligheid.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister (model 596.1) van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest
bewakingsagent – gewapende opdrachten

Formation
vue
d’obtenir
unebekwaamheidsattest
attestation de
Opleiding
toten
het
behalen
van het
bewakingsagent
– aanpassingsopleiding
compétence agent
de gardiennage – gewapende
Transport opdrachten
protégé

code: TRSHOT

code: TRNADAPT

Doel

Doel

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om gewapende opdrachten te kunnen
uitvoeren.

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om gewapende opdrachten te kunnen
uitvoeren met een ander type wapen.

Inhoud (44 lesuren)

Inhoud (8 lesuren)

■■

■■

■■
■■
■■

Toegepaste wetgeving betreffende het gewapend uitoefenen van bewakingsactiviteiten en
wapenwetgeving (4 lesuren)
Toegepaste wettige verdediging bij het gewapend uitoefenen van bewakingsactiviteit (4
lesuren)
Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen (16
lesuren)
Schietoefeningen (20 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, dat op
gewapende wijze bewakingsopdrachten dient te verrichten.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■
■■

Ingeschreven worden door de werkgever van de bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst waartoe de betrokkene behoort en een kopie van de identificatiekaart
voor deze onderneming of dienst
Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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■■

Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen (4
lesuren)
Schietoefeningen (4 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, dat op
gewapende wijze bewakingsopdrachten dient te verrichten met een ander type wapen.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■
■■
■■

Ingeschreven worden door de werkgever van de bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst waartoe de betrokkene behoort en een kopie van de identificatiekaart
voor deze onderneming of dienst
Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent
Het bewijs leveren te beschikken over een geldige wapendrachtvergunning, of dat
een vernieuwingsaanvraag voor een wapendrachtvergunning werd ingediend door de
onderneming of dienst door wie hij voor de schietoefeningen is ingeschreven.

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest
bewakingsagent – schietoefening

Formationtot
enhet
vuebehalen
d’obtenir
de
Opleiding
vanune
het attestation
bekwaamheidsattest
bewakingsagent
– havenbewaking
compétence agent
de gardiennage – Transport protégé

code: TIR

code: TRNHAV

Doel

Doel

Het behalen van het “attest schietoefening” ter bestendiging van de wapendrachtvergunning.
De zesmaandelijkse schietoefening dient gevolgd te worden door zij die gemachtigd zijn een
vuurwapen te dragen in het kader van de uitoefening van bewakingsactiviteiten.

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de activiteit havenbewaking te
kunnen uitvoeren.

Inhoud

Inhoud (16 lesuren)

Het met goed gevolg afleggen van een schietoefening die bestaat uit een attitude-,
vaardigheids- en schiettest.

■■
■■
■■

Voor Wie

Voor Wie

Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, die op
gewapende wijze bewakingsopdrachten dient te verrichten.

Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, belast met
de bewaking in een havenomgeving. Deze opleiding is vereist voor elke bewaker die zijn vaste
functie uitoefent in zo’n havenomgeving, maar ook op de mobiele bewakers in de haven en op
bewakers die reageren op een alarm in centrales op afstand.

Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■
■■
■■

Ingeschreven worden door de werkgever van de bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst waartoe de betrokkene behoort en een kopie van de identificatiekaart
voor deze onderneming of dienst
Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent
Het bewijs leveren te beschikken over een geldige wapendrachtvergunning, of dat
een vernieuwingsaanvraag voor een wapendrachtvergunning werd ingediend door de
onderneming of dienst door wie hij voor de schietoefeningen is ingeschreven.

Kennis van de haven als werkomgeving (6 lesuren)
Security in de haven (4 lesuren)
Bewakingsmethodes en-technieken in de haven (8 lesuren)

Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding telebewaking

Opleiding bewaking nucleaire site

code: TRTELE

code: TRNUC

Doel

Doel

De nieuwe wet van 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid introduceerde
een belangrijke uitbreiding op het vlak van de activiteiten die op de openbare weg kunnen
worden uitgeoefend, namelijk telebewaking. Bewakingsagenten kunnen voortaan toezicht
uitoefenen door het bekijken van beelden, die voortgebracht worden door camera’s die zich
op de openbare weg bevinden.

De nieuwe wet van 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid bepaalt
naast de algemene bevoegdheden van bewakingsagenten ook een aantal situationele
bevoegdheden die gelden op specifieke plaatsen of in specifieke situaties.

Na het doorlopen van deze opleiding hebben bewakingsagenten kennis van de toepasselijke
wet- en regelgeving rond telebewaking. Zij kunnen omgaan met camerasystemen en zijn in
staat om camerabeelden op een correcte wijze te observeren en daarover te rapporteren.
Inhoud (16 lesuren)
■■
■■
■■

Toegepaste wetgeving betreffende telebewaking (4 lesuren)
De bediening van camerasystemen (4 lesuren)
Observeren en rapporteren aan de hand van camerabeelden (8 lesuren)

Voor Wie
Bewakingsagenten die voor hun werk hoofdzakelijk werken met camera’s.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Omwille van het specifieke veiligheidsrisico dat een nucleaire site met zich meebrengt, zijn
hier niet alleen de algemene bevoegdheden van bewakingsagenten van toepassing, maar
ook de bevoegdheden die gelden op deze specifieke plaatsen. De bewakingsagenten,
werkzaam op nucleaire sites, dienen daartoe een bijkomende opleiding te volgen.
G4S biedt hieromtrent een opleiding aan waarbij de nadruk ligt op het bewaken van
nucleaire sites. De bewakingsagent verwerft inzicht in de nucleaire site als werkcontext
én de voornaamste actoren werkzaam in de sector. Hij is zich bewust van de potentiële
dreigingen en weet hoe de bewaking en beveiliging op deze specifieke site dient te
verlopen.
Inhoud (16 lesuren)
■■
■■
■■

Kennis van de nucleaire site als werkomgeving (4 lesuren)
Security op nucleaire sites (4 lesuren)
Bewakingsmethodes en –technieken op nucleaire sites (8 lesuren)

Voor Wie

Attest

Voor elke bewakingsagent die op een nucleaire site werkt: statisch, mobiel, sweepings,
persoonscontrole, vervoer van goederen (indien deze op de nucleaire site zelf is) en
operator alarmcentrale (indien deze op de nucleaire site zelf is).

Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Toegangsvoorwaarden

G4S Training & Consultancy Services is - op publicatiedatum van deze catalogus (26/09/2018) - nog niet erkend
voor deze opleiding. Indien u meer informatie wenst hieromtrent, gelieve contact op te nemen met G4S Training
& Consultancy Services.
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■■
■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent
Ingeschreven worden door een voor deze activiteit vergunde
bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en een kopie van de
identificatiekaart voor deze onderneming of dienst
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BEWAKING UITVOEREND

Opleiding bediening van technische
middelen
code: TRTECHN

Attest

Doel

Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

De nieuwe wet van 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voert een nieuwe
(twaalfde) bewakingsactiviteit in, de bediening van technische middelen. Deze middelen kunnen
om veiligheidsredenen aan derden ter beschikking worden gesteld.
G4S biedt daartoe een opleiding aan die bewakingsagenten voorbereidt op het werken met
deze technische middelen. Enerzijds besteedt deze opleiding aandacht aan de sector van
de publieke en private veiligheidssector. Anderzijds worden de bewakingsagenten inzichten
bijgebracht over de regels die van toepassing zijn op het werken met deze technische middelen
en worden de mogelijke inzetbare middelen in detail besproken. Denk bijvoorbeeld aan
mobiele camerasystemen, commandowagens, drones,….
Kort: voor het verzekeren van de veiligheid (vb. drones / mobiele camera’s / …) onder toezicht
van de opdrachtgever (politie) met het oog op het verzekeren van d veiligheid aan derden.

G4S Training & Consultancy Services is - op publicatiedatum van deze catalogus (26/09/2018) - nog niet erkend
voor deze opleiding. Indien u meer informatie wenst hieromtrent, gelieve contact op te nemen met G4S Training
& Consultancy Services.

Inhoud (12 lesuren)
■■
■■

Organisatie van de publieke en private veiligheidssector (4 lesuren)
Toegepaste wetgeving betreffende het bedienen van technische middelen (8 lesuren)

Voor Wie
Voor elke bewakingsagent die beschikt over een attest of toestemming waaruit blijkt dat de
persoon het technisch middel correct en reglementair kan bedienen, en nog niet in het bezit is
van het bekwaamheidsattest bewakingsagent.
Toegangsvoorwaarden
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
G4S Training & Consultancy Services is - op publicatiedatum van deze catalogus (26/09/2018) - nog niet erkend
voor deze opleiding. Indien u meer informatie wenst hieromtrent, gelieve contact op te nemen met G4S Training
& Consultancy Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding operator E-call

Opleiding commercieel vertegenwoordiger

code: TRECALL

code: TRSALES

Doel

Doel

Sommige wagens beschikken reeds over een drukknop dewelke de passagieren kunnen
indrukken bij gevaar of een noodsituatie. Vanaf 31 maart 2018 is deze knop in alle nieuwe
voertuigen verplicht. Bij het indrukken van deze knop wordt een signaal verzonden naar een
alarmcentrale dewelke de noodsituatie verwerkt.

Commerciële vertegenwoordiger moeten tegenwoordig eveneens een opleiding volgen om de
juiste oplossing te kunnen bieden aan de klant, binnen het toegelaten wettelijk kader.

Inhoud (16 lesuren)
■■
■■
■■
■■

Wetgeving met betrekking tot eCall (3 lesuren)
Organisatie van de interventiediensten (1 lesuur)
Methodes van alarmverificatie en procedures (6 lesuren)
Telefonische communicatievaardigheden en probleemoplossend handelen (6 lesuren)

Toegangsvoorwaarden
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek

Voor Wie
Voor elke bewakingsagent die ecall oproepen zal ontvangen.
Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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Inhoud (60 lesuren)
■■
■■
■■

Grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking (40 lesuren)
Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen (12 lesuren)
Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en
commerciële belangen (8 lesuren)

Toegangsvoorwaarden
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek

Voor Wie
Voor elke persoon werkzaam voor een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst die
commerciële relaties aangaat met klanten.
Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING UITVOEREND

BEWAKING UITVOEREND

Opleiding tot het behalen van het
bekwaamheidsattest veiligheidsagent

Opleiding tot het behalen van het
bijscholingsattest veiligheidsagent

code: TRANS

code: RETRANS

Doel

Doel

Het behalen van het bekwaamheidsattest veiligheidsagent (opleiding van het uitvoerend
personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen). Dit
bekwaamheidsattest is vereist voor het uitoefenen van uitvoerende activiteiten bij een
veiligheidsdienst zoals beschreven in de wet Private en Bijzondere Veiligheid van 02/10/2017.

Het behalen van het bekwaamheidsattest veiligheidsagent (opleiding van het uitvoerend
personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen). Dit
bekwaamheidsattest is vereist voor het uitoefenen van uitvoerende activiteiten bij een
veiligheidsdienst zoals beschreven in de wet Private en Bijzondere Veiligheid van 02/10/2017.

Inhoud (36 lesuren)

Inhoud (36 lesuren)

■■

■■

■■
■■
■■
■■

De verplichtingen en de bevoegdheden van de veiligheidsagent en de door hem te volgen
procedures (16 lesuren)
Herkennen van gevaarsituaties in de openbare vervoersomgeving en
benaderingstechnieken gericht op het voorkomen van geweldssituaties (8 lesuren)
Technieken bij het gebruik van handboeien (3 lesuren)
Technieken bij het gebruik van spuitbussen en ontsmetting (6 lesuren)
Technieken bij vatting en veiligheidscontroles (3 lesuren)

■■
■■
■■
■■

De verplichtingen en de bevoegdheden van de veiligheidsagent en de door hem te volgen
procedures (16 lesuren)
Herkennen van gevaarsituaties in de openbare vervoersomgeving en
benaderingstechnieken gericht op het voorkomen van geweldssituaties (8 lesuren)
Technieken bij het gebruik van handboeien (3 lesuren)
Technieken bij het gebruik van spuitbussen en ontsmetting (6 lesuren)
Technieken bij vatting en veiligheidscontroles (3 lesuren)

Voor Wie

Voor Wie

Elk personeelslid van een openbare vervoersmaatschappij in het kader van een
veiligheidsdienst.

Elk personeelslid van een openbare vervoersmaatschappij in het kader van een
veiligheidsdienst.

Toegangsvoorwaarden

Toegangsvoorwaarden

■■
■■
■■

■■
■■
■■

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Een attest psychotechnisch onderzoek
Een kopij van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of geldig equivalent

Attest

Attest

Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING LEIDINGGEVEND
BEWAKING LEIDINGGEVEND

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest
Strategisch Leidinggevende

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest
Operationeel Leidinggevende

code: TRLEISTRA

code: TRLEIOPS

Doel

Doel

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de functie van strategisch
leidinggevende van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst uit te oefenen.

Het behalen van dit attest is één van de voorwaarden om de functie van operationeel
leidinggevende van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst uit te oefenen.

Inhoud (116 lesuren)

Inhoud (80 lesuren)

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

Organisatie van de private en publieke veiligheidssector (12 lesuren)
Grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking (40 lesuren)
Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen (12 lesuren)
Toegepaste aansprakelijkheid (8 lesuren)
Recente criminaliteitsontwikkelingen (4 lesuren)
Veiligheids- en risicoanalyse (8 lesuren)
Security Awareness (8 lesuren)
Maatschappelijke en culturele vorming (8 lesuren)
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (8 lesuren)
Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en
commerciële belangen (8 lesuren)

Voor Wie
Het leidinggevend personeel dat ofwel:
■■
■■
■■

De leiding heeft over het geheel van de bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst;
Gezag uitoefent over alle bewakings- of veiligheidsagenten van de bewakingsonderneming
of interne bewakingsdienst;
Gezag uitoefent over andere strategisch of operationeel leidinggevenden van de
bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

Toegangsvoorwaarden

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Organisatie van de bewakingssector (4 lesuren)
Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de
rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24 lesuren)
Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8 lesuren)
Veiligheids- en risicoanalyse (8 lesuren)
Organisatie van de bewakingspost en het toezicht op bewakingsagenten (16 lesuren)
Maatschappelijke en culturele vorming (8 lesuren)
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4 lesuren)
Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en
commerciële belangen (8 lesuren).

Voor Wie
Het leidinggevend personeelslid dat gezag uitoefent over meer dan 15 bewakingsagenten,
zonder dat dit de verantwoordelijkheden van een strategisch leidinggevende inhoudt.
Toegangsvoorwaarden
Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BEWAKING LEIDINGGEVEND

BEWAKING LEIDINGGEVEND

Opleiding tot het behalen van het
bijscholingsattest leidinggevend personeel

Opleiding tot het behalen van het bekwaamheidsattest
leidinggevend personeel veiligheidsdienst

code: LAW16

code: TRANSLEI

Doel

Doel

Het behalen van dit attest is een van de voorwaarden om (de verlenging van) een
identificatiekaart te kunnen aanvragen bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Het behalen van het bekwaamheidsattest leidinggevend personeel veiligheidsdienst is een van
de voorwaarden om deze functie uit te oefenen.

Inhoud (16 lesuren)

Inhoud (104 lesuren)

■■

■■
■■
■■

■■

De bijscholing is opgebouwd uit 2 lesdagen waarin de wetgeving met betrekking tot
private veiligheid aan bod komt die in de afgelopen vijf jaar ontstaan of vernieuwd is.
Aan de bijscholing bewakingsagent is er geen examen verbonden. De deelnemers moeten
enkel de 16 lesuren zonder afwezigheid volgen.

organisatie van de private en publieke veiligheidssector (12 lesuren)
grondrechten en veiligheid (12 lesuren)
grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de organisatie van een interne
bewakingsdienst en een veiligheidsdienst, de bevoegdheden en de verplichtingen van het
leidinggevend personeel en van de bewakings- en veiligheidsagenten (24 lesuren)
toegepaste aansprakelijkheid (12 lesuren)
cultuurinzicht en omgaan met diversiteit (8 lesuren)
organisatie van de politiediensten (8 lesuren)
toegepaste veiligheidsanalyse en bewakingstechnieken (24 lesuren)
integriteit en beroepsethiek (4 lesuren)

Leidinggevend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.
Het bijscholingsattest moet afgeleverd zijn tijdens de periode van 2 jaar die de (verlengings)
aanvraag van een identificatiekaart voorafging.

■■
■■
■■
■■
■■

Toegangsvoorwaarden

Voor Wie

Voor Wie

■■
■■

Een bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A, B of een bekwaamheidsattest
strategisch leidinggevende of operationeel leidinggevende.
Copie d’un extrait de casier judiciaire modèle 596.1 – datée de maximum 6 mois

Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Leidinggevend bewakingspersoneel van een veiligheidsdienst van een openbare
vervoersmaatschappij.
Toegangsvoorwaarden
Een uittreksel strafregister van maximum 6 maand oud
Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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GEMEENSCHAPSWACHT

HAVEN

Opleiding tot het behalen van het
vormingsattest gemeenschapswacht

Opleiding Port Facility Security Officer

code: TRGP

code: PFSO

Doel

Doel

Het behalen van het wettelijk verplichte vormingsattest gemeenschapswacht.
Dit uitgebreide en erkende lesprogramma leert je alle aspecten van de taken van een
gemeenschapswacht.

Beantwoorden aan de verplichtingen van de International Ship & Port Facility Security (ISPS)
code aangaande de kennis van de beveiliging van zeehavens en havenfaciliteiten.

Inhoud (106 lesuren)
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Rechten en plichten van de gemeenschapswachten (24 lesuren)
Technieken van verbale en non-verbale communicatie (24 lesuren)
Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit (8 lesuren)
Observatie en rapportering (8 lesuren)
Conflictbeheersing met inbegrip van positieve conflictbeheersing met minderjarigen (8
lesuren)
Fysieke ontwijkingstechnieken (6 lesuren)
EHBO (12 lesuren)
Redactionele vaardigheden (8 lesuren)
Sport / Conditietraining (8 lesuren)

Voor Wie
Personen die bij een lokale overheid of equivalent tewerkgesteld worden als
gemeenschapswacht.
Attest
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend vormingsattest afgeleverd door G4S Training &
Consultancy Services.

Inhoud (24 lesuren)
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Internationale conventies, codes en overheidswetgeving
Scheeps- en havenactiviteiten
Beveiligingsadministratie
Beveiligingsbewustzijn en reactie in noodsituaties
Coördinatie met de beveiligingsbeambten aan boord en van de havenfaciliteit
Verantwoordelijkheden en functies van andere beveiligingsorganisaties
Controle, inspectie, bewaking en toezicht
Herkenning van de kenmerken en gedragspatronen van personen die de veiligheid
kunnen bedreigen en technieken die worden gehanteerd om beveiligingsmaatregelen te
ontduiken
Havenbeveiligingsbeoordelingen
Methodiek voor de beveiliging van de veiligheid van de havenfaciliteit volgens de Threat &
Risk Analysis Matrix (T.R.A.M.)
Ontwikkeling, indiening ter goedkeuring, doorvoering en onderhoud van het
havenbeveiligingsplan
Omgang met gevoelige informatie met betrekking tot de veiligheid en de communicatie
over de veiligheid
Veiligheidsapparatuur en -systemen en de beperkingen van hun functies
Instructiemethoden voor veiligheidstraining en -scholing
Veiligheidsoefeningen
Kennis van de huidige bedreigingen met betrekking tot veiligheid
Herkenning en opsporing van wapens en gevaarlijke stoffen
Methoden voor oppervlakkige controle en het doorzoeken van bagage

Voor Wie
Veiligheidsverantwoordelijken van havens en havenfaciliteiten.
Vereiste Voorkennis
Geen.
Attest
Erkend attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.
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Opleidingsgids bewakingssector

Opleidingsgids bewakingssector

Opleidingen leidinggevenden
Opleiding strategisch leidinggevende (A)

Opleiding operationeel leidinggevende (B)

Het leidinggevend personeel dat ofwel:
■■ de leiding heeft over het geheel van de bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst;
■■ gezag uitoefent over alle bewakings- of veiligheidsagenten van de bewakingsonderneming
of interne bewakingsdienst;
■■ gezag uitoefent over andere strategisch of operationeel leidinggevenden van de
bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

Leidinggevend personeelslid dat gezag uitoefent over meer dan 15 bewakingsagenten zonder
dat dit verantwoordelijkheden inhoudt van een strategisch leidinggevende.
VAKKEN NIEUW KB (80 lesuren)

VAKKEN OUD KB (52 lesuren)

1. Organisatie van de bewakingssector (4
lesuren)

1. Organisatie van de bewakingssector (8
lesuren)
3. Studie van de regelgeving met betrekking
tot de bewaking (16 lesuren)

VAKKEN NIEUW KB (116 lesuren)

VAKKEN OUD KB (100 lesuren)

1. Organisatie van de publieke en private
veiligheidssector (12 lesuren)

1. Organisatie van de private en publieke
veiligheidssector (8 lesuren)

2. Studie van de regelgeving met betrekking
tot de bewaking en grondige studie van de
rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24 lesuren)

2. Grondige studie van de regelgeving met
betrekking tot de bewaking (40 lesuren)

3. Grondige studie van de regelgeving met
betrekking tot de bewaking (36 lesuren)

3. Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8 lesuren)

2. Grondrechten en veiligheid (8 lesuren)

3. Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen (12 lesuren)

2. Grondrechten en veiligheid (8 lesuren)

4. Veiligheids- en risicoanalyse (8 lesuren)

5. Toegepaste veiligheidsanalyse en bewakingstechnieken (8 lesuren)

4. Toegepaste aansprakelijkheid (8 lesuren)

4. Toegepaste aansprakelijkheid (6 lesuren)

/

5. Recente criminaliteitsontwikkelingen (4
lesuren) NEW

/

5. Organisatie van de bewakingspost en het
toezicht op bewakingsagenten (16 lesuren)
NEW

6. Veiligheids- en risicoanalyse (8 lesuren)

7. Toegepaste veiligheidsanalyse en bewakingstechnieken (20 lesuren)

6. Maatschappelijke en culturele vorming (8
lesuren)

4. Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
(8 lesuren)

7. Security awareness (8 lesuren) NEW

/ (deel van 5.)

7. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4 lesuren) NEW

/ (zie TRTB)

8. Maatschappelijke en culturele vorming (8
lesuren)

5. Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
(8 lesuren)

6. Integriteit en beroepsethiek (4 lesuren)

9. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (8 lesuren)

6. Sociale verhoudingen in de bewaking en
toegepast sociaal recht (6 lesuren)

8. Training aan de hand van dilemma’s tussen
sociale, wettelijke, ethische bepalingen en
commerciële belangen (8 lesuren)

10. Training aan de hand van dilemma’s
tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen
en commerciële belangen (8 lesuren)

8. Integriteit en beroepsethiek (4 lesuren)
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Opleidingsgids bewakingssector

Opleidingsgids bewakingssector
Opleidingen uitvoerenden: instapopleidingen

Opleiding commercieel vertegenwoordiger

Basisopleiding bewakingsagent

Elke persoon die commerciële relaties aangaat met klanten (= dat iets verkoopt) maar niet
voor de werknemers van een opleidingsinstelling! Moeten ook bijscholing 16u volgen. Opgelet:
met de nieuwe regelgeving moeten de commerciële vertegenwoordigers van uw onderneming
ook een bijscholing volgen en een identificatiekaart aanvragen.

Deze opleiding vervangt nu ook de opleiding erfgoedbewaking.

VAKKEN NIEUW KB (60 lesuren)

VAKKEN OUD KB

1. Grondige studie van de regelgeving met
betrekking tot de bewaking (40 lesuren)
NEW

/ (zie vak 2 strategisch leidinggevende)

2. Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen (12 lesuren)
NEW

/ (zie vak 3 strategisch leidinggevende)

3. Training aan de hand van dilemma’s tussen
sociale, wettelijke, ethische bepalingen en
commerciële belangen (8 lesuren) NEW

/ (zie vak 10 strategisch leidinggevende)
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VAKKEN NIEUW KB (139 lesuren)

VAKKEN OUD KB (127 lesuren)

1. Organisatie van de bewakingssector (4
lesuren)

1. Organisatie van de bewakingssector en
hun activiteiten (6 lesuren)

2. Studie van de regelgeving met betrekking
tot de bewaking en grondige studie van de
rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24 lesuren)

2. Studie van de regelgeving met betrekking
tot de bewaking en grondige studie van de
rechten en de verplichtingen van de bewakingsagent (20 lesuren)

3. Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8 lesuren)

3. Toegepaste gemeenrechtelijke rechten en
verplichtingen (8 lesuren)

4. Communicatievaardigheden (12 lesuren)

4. Communicatietechnieken (8 lesuren)
5. Analoge en digitale communicatie (4
lesuren)

5. Conflicthantering (12 lesuren)

8. Psychologische conflicthantering (16
lesuren)

6. Maatschappelijke en culturele vorming (12
lesuren)

6. Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
(12 lesuren)

7. Observatie, risico-inschatting en rapportering (12 lesuren)

7. Observatie en rapportering (12 lesuren)

8. Ontwijkingstechnieken (12 lesuren)

9. Fysieke ontwijkingstechnieken (8 lesuren)

9. Gepast reageren bij crisissituaties (8
lesuren) NEW

/

10. Bedrijfseerstehulpverlener (15 lesuren)

11. Bedrijfseerstehulpverlener (15 lesuren)

11. Brand, preventie en elementaire
brandbestrijding (8 lesuren)

10. Gepast reageren bij brand, bomalarm en
rampen (12 lesuren)

12. Sociale verhoudingen en collectieve
overeenkomsten (4 lesuren)

12. Sociale verhoudingen in de bewakingssector (6 lesuren)

13. Praktijk van bewakingsmethodes- en
technieken
(8 lesuren) NEW

/
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Opleidingsgids bewakingssector

Opleiding operator alarmcentrale

Opleiding beveiligd vervoer

VAKKEN NIEUW KB (68 lesuren)

VAKKEN OUD KB (70 lesuren)

VAKKEN NIEUW KB (127 lesuren)

VAKKEN OUD KB (127 lesuren)

1. Organisatie van de private
veiligheidssector (2 lesuren) NEW

/ (zie TRTB)

1. Organisatie van het goederen- en geldtransport in de bewakingssector (6 lesuren)

1. Organisatie van het goederen- en geldtransport in de bewakingssector (6 lesuren)

2. Toegepaste wetgeving betreffende het
beheer van een alarmcentrale (6 lesuren)

1. Wetgeving alarmbeheer, beheer
volgsystemen en interventie na alarm (12
lesuren)

3. Organisatie van de noodcentrales en de
interventie van politie- en hulpdiensten (4
lesuren)

6. Organisatie van de interventiediensten (2
lesuren)

2. Studie van de regelgeving betreffende
de bewaking toegepast op het personeel
dat goederen en geldtransport uitvoert (8
lesuren)

2. Studie van de regelgeving betreffende
de bewaking toegepast op het personeel
dat goederen en geldtransport uitvoert (8
lesuren)
3. Studie van de verschillende soorten
goederen- en geldtransport (16 lesuren)

4. Kennis van alarm-, camera- en
volgsystemen (8 lesuren)

2. Kennis van alarmsystemen, alarmcentrales
en telebewaking (18 lesuren)

3. Grondige studie van de regelgeving
betreffende de soorten goederen- en geldtransport met inbegrip van de concepten en
beveiligingstechnieken (24 lesuren)

5. Procedures en technieken van toegangsen sluitingscontrole op afstand (4 lesuren)
NEW

/

4. Toegepaste kennis van procedures en
omgaan met gevaarsituaties (32 lesuren)

6. Toegepaste technieken van beeld- en
datatransmissie (4 lesuren) NEW

/ (klein deel vroegere 4)

4. Gedetailleerde analyse van de uitvoering
van het goederen- en geldtransport,
met inbegrip van de beveiligings- en
communicatietechnieken (20 lesuren)
6. Kennis en omgang met gevaarsituaties (20
lesuren)

7. Procedures inzake interventie na alarm,
alarmprocedures en alarmverificaties (16
lesuren)

5. Methoden van technische alarmverificatie
en alarmprocedures (8 lesuren)

5. Conflicthantering (12 lesuren)

7. Conflictbeheersing (12 lesuren)

6. Analoge en digitale communicatievaardigheden (4 lesuren)

5. Communicatietechnieken (4 lesuren)

8. Toegepaste telefonische
communicatievaardigheden (24 lesuren)

3. Telefonische communicatievaardigheden
en probleemoplossend handelen (24
lesuren)

7. Rijtechnieken, defensieve rij en rammingstechnieken (20 lesuren)

8. Rijtechnieken, defensieve rij- en rammingstechnieken (20 lesuren)

8. Bedrijfseerstehulpverlener (15 lesuren)

9. EHBO (15 lesuren)

9. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (6 lesuren)

10. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (6 lesuren)

Verdwenen
4. Toegepaste analoge- en digitale
communicatietechnieken (6 lesuren)
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Opleidingsgids bewakingssector

Opleiding geldtelcentrum

Opleiding bediening technische middelen

VAKKEN NIEUW KB (16 lesuren)

VAKKEN OUD KB (16 lesuren)

1. Organisatie van goederen- en
geldtransport in de bewakingssector (2
lesuren)

1. Organisatie van goederen- en
geldtransport in de bewakingssector (2
lesuren)

2. Studie van de regelgeving betreffende de
bewaking toegepast op het personeel van
het geldtelcentrum (2 lesuren)

2. Studie van de regelgeving betreffende de
bewaking toegepast op het personeel van
het geldtelcentrum (2 lesuren)

3. Omgaan met mogelijke gevaarsituaties (8
lesuren)

3. Omgaan met mogelijke gevaarsituaties (8
lesuren)

4. Sociale verhoudingen en collectieve
overeenkomsten (4 lesuren)

4. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4 lesuren)

Opleiding operator alarmcentrale particuliere eCall
VAKKEN NIEUW KB (16 lesuren)

VAKKEN OUD KB

1. Wetgeving met betrekking tot eCall (3
lesuren) NEW

/

2. Organisatie van de interventiediensten (1
lesuur) NEW

/

3. Methodes van alarmverificatie en procedures (6 lesuren) NEW

/

4. Telefonische communicatievaardigheden
en probleemoplossend handelen (6 lesuren)
NEW

/
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OF beschikken over basisopleiding + over attest of toestemming waaruit blijkt dat de persoon
het technisch middel correct en reglementair kan bedienen
OF beschikken over opleiding technische middelen + over attest of toestemming waaruit blijkt
dat de persoon het technisch middel correct en reglementair kan bedienen
VAKKEN NIEUW KB (12 lesuren)

VAKKEN OUD KB

1. Organisatie van de publieke en private
veiligheidssector (4 lesuren) NEW

/

2. Toegepaste wetgeving betreffendte het
bedienen van technische middelen (8
lesuren) NEW

/

Opleiding uitgaansmilieu
Opgelet, nu instapopleiding!
VAKKEN NIEUW KB (139 lesuren)

VAKKEN OUD KB (32 lesuren)

1. Organisatie van de bewakingssector (4
lesuren) NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 1)

2. Studie van de regelgeving met betrekking
tot de bewaking en grondige studie van de
rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24 lesuren) NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 2)

3. Grondrechten en andere relevante
bevoegdheden en verplichtingen (8 lesuren)
NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 3)

4. Toegepaste wetgeving betreffende
bewaking in het uitgaansmilieu (4 lesuren)

1. Regelgeving bij bewaking in het
uitgaansmilieu: specifieke regels en bij
bewaking in dit milieu veel voorkomende
methodes en procedures (8 lesuren)

5. Veiligheidsrisico’s in een uitgaansmilieu en
de geïntegreerde aanpak ervan (8 lesuren)

2. Specifieke veiligheidsrisico’s in een uitgaansomgeving (12 lesuren)

6. Communicatievaardigheden (12 lesuren)
NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 4 + huidig TRCAFE
vak 3)
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Opleidingen uitvoerenden: specialisaties
Opleiding mobiele bewaking en interventie na alarm

VAKKEN NIEUW KB (139 lesuren)

VAKKEN OUD KB (32 lesuren)

7. Conflicthantering in een uitgaansmilieu (12
lesuren) NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 5)

VAKKEN NIEUW KB (32 lesuren)

VAKKEN OUD KB (40 lesuren)

8. Maatschappelijke en culturele vorming (12
lesuren) NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 6)

1. Toegepaste wetgeving betreffende mobiele
bewaking en interventie na alarm (4 lesuren)

1. Wetgeving alarmbeheer en mobiele bewaking (8 lesuren)

9. Ontwijkingstechnieken (12 lesuren)
NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 8)

2. Toegepaste risicoanalyse en inschatting van
gevaarsituaties (4 lesuren)

4. Risico-inschatting (4 lesuren)

10. Gepast reageren bij crisissituaties (8
lesuren) NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 9)

3. Werking en bediening van alarmsystemen
(4 lesuren)

2. Kennis van alarmsystemen, alarmcentrales
en telebewaking (8 lesuren)

11. Bedrijfseerstehulpverlener (15 lesuren)
NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 10)

4. Communicatie met operatoren van
alarmcentrales (4 lesuren) NEW

/

12. Brand, preventie en elementaire
brandbestrijding (8 lesuren) NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 11)

5. Veilig rijgedrag (8 lesuren)

3. Veilig rijgedrag (8 lesuren)

13. Sociale verhoudingen en collectieve
overeenkomsten (4 lesuren) NEW

/ (zie nieuwe TRTB vak 12)

6. Methodes en technieken bij mobiele
bewaking en interventie na alarm (8 lesuren)

6. Interventiemethodes en -procedures (8
lesuren)

14. Praktijk van bewakingsmethodes en
–technieken in een uitgaansomgeving (8
lesuren) NEW

/

Verdwenen
5. Toegepaste ontwijkingstechnieken (4
lesuren)

Verdwenen
3. Geweldloze bewakingsmethoden in een
uitgaansomgeving (12 lesuren)
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Opleiding bescherming van personen

Opleiding vaststelling materiële feiten-controle betalend parkeren

VAKKEN NIEUW KB (52 lesuren)

VAKKEN OUD KB (51 lesuren)

VAKKEN NIEUW KB (16 lesuren)

VAKKEN OUD KB (24 lesuren)

1. Toegepaste wetgeving betreffende
bescherming van personen (3 lesuren)
NEW

/

1. Toegepaste wetgeving inzake de controle
op betalend parkeren (4 lesuren)

2. Organisatie van de publieke veiligheidsdiensten (1 lesuur)

5. Organisatie van de politiediensten (3
lesuren)

1. Toegepaste wetgeving inzake parkeren (4
lesuren)
2. Toegepaste wetgeving inzake de
bevoegdheden van de bewakingsagent (4
lesuren)

3. Veiligheidsanalyse en opbouw van de
beveiliging (16 lesuren)

1. Veiligheidsanalyse en opbouw van de
beveiliging (16 lesuren)

2. Procedures omtrent controle op betalend
parkeren en de controle op geldigheid van
parkeerbewijzen (4 lesuren)

3. Vaststellingen en vaststellingsmethodes (8
lesuren)

4. Formaties en procedures bij bescherming
van personen (12 lesuren)

2. Formaties en procedures bij bescherming
van personen (12 lesuren)

3. Conflicthantering bij de controle op
betalend parkeren (8 lesuren)

4. Risicobeheersing en conflictbeheersing (8
lesuren)

5. Personenbescherming van wagens (12
lesuren)

3. Personenbescherming met wagens (12
lesuren)

6. Afschermingstechnieken (8 lesuren)

4. Afschermingstechnieken (8 lesuren)

Opleiding winkelinspecteur
VAKKEN NIEUW KB (20 lesuren)

VAKKEN OUD KB (18 lesuren)

1. Toegepaste wetgeving betreffende
winkelinspectie (4 lesuren)

1. Gemeenrechtelijke en specifieke bevoegdheden en plichten van de winkelinspecteur
(8 lesuren)

2. Toegepaste veiligheidsanalyse (8 lesuren)
NEW

/ (deel van 2)

3. Interventietechnieken en conflicthantering
(8 lesuren)

3. Productkennis en interventiemethodes (8
lesuren)

Opleiding begeleiding groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid
VAKKEN NIEUW KB (12 lesuren)

VAKKEN OUD KB (20 lesuren)

1. Toegepaste verkeersreglementering (8
lesuren)

2. Toegepaste verkeersreglementering (8
lesuren)

2. Taakuitvoering en technieken (4 lesuren)

3. Taakuitvoering en technieken (8 lesuren)
Verdwenen
1. Verkeersveiligheid (4 lesuren)

Verdwenen
2. Grondige studie van de misdrijven van
belang voor de winkelinspecteur (4 lesuren)
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Opleiding bewaking nucleaire site

Opleiding gewapende opdrachten

Voor iedereen die op zulke site werkt: statisch, mobiel, sweepings, persoonscontrole en
vervoer van goederen
VAKKEN NIEUW KB (16 lesuren)

VAKKEN OUD KB

1. Kennis van de nucleaire site als werkomgeving (4 lesuren) NEW

/

2. Security op nucleaire sites (4 lesuren)
NEW

/

3. Bewakingsmethodes en -technieken op
nucleaire sites
(8 lesuren) NEW

/

Opleiding havenbewaking
Voor iedereen die op zulke site werkt: statisch, mobiel, sweepings en persoonscontrole
VAKKEN NIEUW KB (16 lesuren)

VAKKEN OUD KB (16 lesuren)

1. Kennis van de haven als werkomgeving (4
lesuren)

1. Kennis van de haven als werkomgeving (6
lesuren)

2. Security in de haven (4 lesuren)

2. Security in de haven (4 lesuren)

3. Bewakingsmethodes en –technieken in de
haven (8 lesuren)

3. Bewaking in de haven (4 lesuren)
Verdwenen
4. Praktische toepassingen (2 lesuren)
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VAKKEN NIEUW KB (44 lesuren)

VAKKEN OUD KB (42 lesuren)

1. Toegepaste wetgeving betreffende
het gewapend uitoefenen van
bewakingsactiviteiten en wapenwetgeving
(4 lesuren)

1. Toegepaste wetgeving aangaande wapenwetgeving, wettige verdediging en het
gewapenderwijs uitvoeren van bewakingsactiviteiten (12 lesuren)

2. Toegepaste wettige verdediging bij het
gewapend uitoefenen van bewakingsactiviteit
(4 lesuren)

1. Toegepaste wetgeving aangaande wapenwetgeving, wettige verdediging en het
gewapenderwijs uitvoeren van bewakingsactiviteiten (12 lesuren)

3. Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen
(16 lesuren)

2. Toegepaste wapenkennis (6 lesuren)
3. Toegepaste veiligheidstechnieken bij het
hanteren van een wapen (12 lesuren)

4. Schietoefeningen (20 lesuren)

4. Schietoefeningen (12 lesuren)

Aanpassingsopleiding gewapende opdrachten
VAKKEN NIEUW KB (8 lesuren)

VAKKEN OUD KB (8 lesuren)

1. Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen
(4 lesuren)

1. Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen
(4 lesuren)
IDEM new SHOT vak 3

2. Schietoefeningen (4 lesuren)

2. Schietoefeningen (4 lesuren)
IDEM new SHOT vak 4
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Toegangsvoorwaarden
Opleiding telebewaking

USR
art.596, 1

ID doc nat.
+18jaar

Basisopleiding





Uitgaansmilieu







CIT











CIT geldtelcentrum











Operator alarmcentrale











Operator e-call









Bediening technische
middelen









Bewakingsagenten die voor hun werk hoofdzakelijk werken met camera’s
VAKKEN NIEUW KB (16 lesuren)

VAKKEN OUD KB

1. Toegepaste wetgeving betreffende telebewaking (4 lesuren) NEW

/

2. De bediening van camerasystemen (4
lesuren) NEW

/

3. Observeren en rapporteren aan de hand
van camerabeelden (8 lesuren) NEW

/
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PTO

Attest van een
basisopl.

Min kaart +
ingeschreven
door BO/IBD

Max. 1x
gevolgd

Wapendrachtvergunning




(niet IDkaart)

Mobiele bewaking
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Bescherming van personen









Vaststelling materiële feiten









Verkeersbegeleiding









Havenbewaking













Nucleaire site













Telebewaking







Gewapende opdrachten







Aanpassingsopleiding
gewapende opdrachten







Schietoefeningen



Analyse stralingsbeelden
(x-ray)



Strategisch leidinggevend







Operationeel leidinggevend







Commercieel
vertegenwoordiger
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(basis-CIT)










(basis-operator)



(basis-CIT)









max. 6 maand
(basis-CIT-TIR)





 max. 6 maand
(TIR-wapen-aanpas.)







Bijscholing EXE





Bijscholing LEI





CIT grensoverschrijdend
transport







Bijscholing grensoverschrijdend transport













(EXE)



(LEI)



(CIT)



(grens.oversch.T)





| 61

Opleidingsgids bewakingssector

Opleidingsgids bewakingssector

Enkele aandachtspunten

Vrijstellingen

Wat zijn de nieuwe regels m.b.t. de examens, resultaten en attesten?
■■
■■
■■
■■

De examens en herexamens moeten in dezelfde opleidingsinstelling afgelegd worden.
Er mag maximum 2 jaar zijn tussen datum 1e les en de laatste examenkans.
De cursist moet zijn resultaat ontvangen binnen de 5 werkdagen, en zijn attest binnen de
10 werkdagen.
Voor het vak sociale verhoudingen is het examen niet meer verplicht.

Wanneer worden de nieuwe opleidingen georganiseerd?
■■
■■

Alle reeds bestaande opleidingen die starten vanaf 1/09/2018 zullen het nieuwe
programma bevatten.
Voor de nieuwe opleidingen zal een opleidingsinstelling eerst de erkenning moeten
aanvragen bij FOD Binnenlandse Zaken.

Je hebt dit attest …

… dan moet je dit niet meer doen

Brevet van hulpverlener-ambulancier zoals bedoeld in
artikel 12 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998,
een attest bedrijfseerstehulpverlener of een diploma in
de verpleegkunde

Het vak ‘bedrijfseerstehulpverlener’ in de basisopleiding
of uitgaansmilieu

Brevet van brandweerman, korporaal, sergeant, adjudant,
of officier bij de publieke brandweer

Het vak ‘brand, preventie en elementaire brandbestrijding’
in de basisopleiding of uitgaansmilieu

Commercieel vertegenwoordiger

DIR-strategisch: vak 2 + 3 + 10
DIR-operationeel: vak 2 + 3 + 8
Basis: vak 2 + 3
Uitgaansmilieu: vak 2 + 3

Strategisch leidinggevende

DIR-operationeel: vak 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8
Basis: vak 1 + 2 + 3 + 6 + 12
Beveiligd vervoer: vak 9
Geldtelcentrum: vak 2 + 4
Operator: vak 1
E-Call: vak 2
Uitgaansmilieu: vak 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 13

Operationeel leidinggevende

Commercieel vertegenwoordiger: vak 3
DIR-strategisch: vak 6 + 8 + 10
Basis: vak 1 + 2 + 3 + 6 + 12
Beveiligd vervoer: vak 9
Geldtelcentrum: vak 2 + 4
Uitgaansmilieu: vak 1 + 2 + 3 + 8 + 13

Basisopleiding bewakingsagent

DIR-strategisch: vak 8
DIR-operationeel: vak 1 + 2 + 3 + 6 + 7
Beveiligd vervoer: vak 8 + 9
Geldtelcentrum: vak 2 + 4
Uitgaansmilieu: vak 1 + 2 + 3 + 6 + 8 + 9 + 10 + 11 +
12 + 13

Beveiligd vervoer

Geldtelcentrum (alles)
DIR-operationeel: vak 7
Basis: vak 10 + 12
Uitgaansmilieu: vak 10 + 13

Geldtelcentrum

DIR-operationeel: vak 7
Basis: vak 12
Uitgaansmilieu: vak 13

Operator

E-Call: vak 2 + 4

Uitgaansmilieu

DIR-strategisch: vak 8
DIR-operationeel: vak 1 + 2 + 3 +6 + 7
Beveiligd vervoer: vak 8 + 9
Geldtelcentrum: vak 2 + 4
Basis: vak 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12

Is e-learning nu wel mogelijk?
Ja. Een combinatie tussen klassikaal onderwijs met online leren is mogelijk. Er zal een lijst komen
met vakken waarvoor dit niet mogelijk is. Voor de vakken waarbij het mogelijk is, zal max. 80%
online kunnen gebeuren. Er zal dus steeds minstens 20% klassikaal gebeuren.
Wat moet iemand doen die nu deze activiteit doet (zonder wettelijk
verplichte opleiding)?
Nadat eerste opleidingsinstelling erkend is voor de opleiding, moet de bewakingsagent binnen
de 9maand na de erkenning de opleiding volgen.
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Overgangsbepalingen
Ik heb onderstaand attest
oud KB

Mijn attest blijft geldig indien
(niet cumulatief )

Leidinggevende type A of B

* Op het moment dat de nieuwe wet in werking
treedt:
- heb ik al een ministeriële kaart die DIR code
- ben ik al erkend als lesgever of als
cursuscoördinator
* Ik heb de opleiding gevolgd na 1/01/2017, en ik ga
een kaart met die code krijgen worden voor april
2019
* Ik ben commercieel vertegenwoordiger sinds
1/01/2016
MAAR ik moet wel de “extra bijscholing 8u” of de
bijscholing van 16u volgen voor 1/03/2019

Basisopleiding
(al dan niet met specialisatie)

* Op het moment dat de nieuwe wet in werking
treedt:
- heb ik al een ministeriële kaart met die EXE
code
* Ik heb de opleiding gevolgd na 1/01/2017, en ik ga
een kaart met die code krijgen voor april 2019
* Ik volg voor 1/03/2021 de overgangsopleiding

Erfgoedbewaker
(wordt basisopleiding)

* Op het moment dat de nieuwe wet in werking
treedt:
- heb ik al een ministeriële kaart met die EXE
code
* Ik heb de opleiding gevolgd na 1/01/2017, en ik ga
een kaart met die code krijgen voor november 2018
*Ik volg voor 1/03/2021 de overgangsopleiding
erfgoedbewaker

Beveiligd vervoer
Geldtelcentrum
Operator

* Op het moment dat de nieuwe wet in werking
treedt:
- heb ik al een ministeriële kaart met die EXE
code
* Ik heb de opleiding gevolgd na 1/01/2017, en ik ga
een kaart met die code krijgen voor april 2019

Psychotechnisch onderzoek

(geen voorwaarden)
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VAKKEN overgangsopleiding (48 lesuren)
1. Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24 lesuren) =vak 2 nieuw TRTB
2. Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8 lesuren) = vak 3
TRTB
3. Gepast reageren bij crisissituaties (8 lesuren) = vak 9 TRTB
4. Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken (8 lesuren) = vak 13 TRTB

VAKKEN overgangsopleiding erfgoedbewaking (51 lesuren)
1. Ontwijkingstechnieken (12 lesuren) = vak 8 TRTB
2. Gepast reageren bij crisissituaties (8 lesuren) = vak 9 TRTB
3. Bedrijfseerstehulpverlener (15 lesuren) = vak 10 TRTB
4. Brand, preventie en elementaire brandbestrijding (8 lesuren) = vak 11 TRTB
5. Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken (8 lesuren) = vak 13 TRTB
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Opleiding omgaan met een bommelding

Doel
Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om op een
correcte manier te reageren in geval van een bomalarm of bommelding.
■■ Het personeel trainen en informeren om waakzaam te zijn wanneer er een verdacht
pakket is
■■ Potentiele dreigingen identificeren
■■ Toelaten van de nodige eerste stappen (primaire maatregelen) te zetten wanneer er een
verdacht pakket geïdentificeerd wordt in afwachting van de beveiligingsdienst van het
bedrijf en/of de bevoegde hulpdiensten.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Wat is de waarschijnlijkheid van een bomaanslag in de werkomgeving?
Verscheidene daders van bomdreigingen en hun modus operandi
Definitie en doel van een bommelding
De samenstelling van een “improvised explosive device” (I.E.D.)
Wat is een voorwerp/verdacht pakket?
Verschillende bedreigingen: telefonische dreiging, explosieve pakketten en postzendingen,
biologisch- chemische bedreigingen.
De fiche “bomalarm” en opstelling van een situatieplan.
In alle veiligheid reageren en de noodprocedures toepassen
De implementatie van de regels 5 C
Dreiging, melding en alarm
Onthaal van de hulpdiensten + overhandiging situatieplan.

Inhoud Praktijk
■■

■■

Rollenspel van een telefonische dreiging; hoe reageer ik in een geval van:
▪▪ een telefonische oproep met een bedreiging bomalarm
▪▪ het ontdekken van een verdacht voorwerp/pakket
▪▪ het ontdekken van en biologisch-chemische bedreiging
Rollenspelen volgens de regel van 5 C en het uitvoeren van uw noodprocedures

Voor Wie

Opleiding omgaan met een bommelding in
de mailroom
Doel
Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om op een correcte
manier te reageren in geval van een verdacht pakket.
■■ Het personeel trainen en informeren om waakzaam te zijn wanneer er een verdacht pakket
is
■■ Potentiele dreigingen identificeren
■■ Toelaten van de nodige eerste stappen (primaire maatregelen) te zetten wanneer er een
verdacht pakket geïdentificeerd wordt in afwachting van de beveiligingsdienst van het bedrijf
en/of de bevoegde hulpdiensten.
Inhoud Theorie
■■ Geschiedenis van de verdachte pakketten
■■ Enkele definities
■■ De mogelijke daders van deze bedreigingen & hun motivatie
■■ Welke verschillende types bedreigingen zijn er mogelijk?
■■ Veilige demonstratie van verschillende componenten van een geïmproviseerd explosief
(inert)
■■ Risico NRBC
■■ Biologisch en chemisch risico
■■ Oprichting van een wachtzone in geval van besmetting
■■ De benodigde apparatuur in de wachtzone
■■ Analyse en detectie van een bedreiging
■■ Wanneer is een pakket verdacht?
■■ Mogelijke tekens van een bedreiging (envelop, pakket, etc.)
■■ De juiste maatregelen nemen:
■■ Primaire procedures; de implementatie van de 5C-regel
■■ Uitschrijven van een situatieplan met inbegrip de noodzakelijke informatie voor de
hulpdiensten
Inhoud Praktijk
■■ Rollenspel van een telefonische dreiging; hoe reageer ik in een geval van:
▪▪ het ontdekken van een verdacht pakket
▪▪ het ontdekken van een biologisch of chemische bedreiging
■■ Rollenspelen volgens de regel van 5 C en het uitvoeren van uw noodprocedures

Alle personen die bij de uitoefening van hun werk in aanraking kunnen komen met een
bomdreiging of verdacht pakket.

Voor Wie
Alle personen die bij de uitoefening van hun werk in aanraking kunnen komen met een verdacht
pakket.

Vereiste Voorkennis

Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Minimum 4 lesuren
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Duur
4 tot 6 lesuren.
Maximum 12 kandidaten per sessie.
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Opleiding werken met x-rayapparatuur

Opleiding werken met bedrijfseigen
x-rayapparatuur

Doel

Doel

Verwerven van de nodige kennis om veilig en op een correcte manier te werken met een
x-raytoestel, en op een grondige, efficiënte en effectieve manier aan beeldinterpretatie te doen.

Verwerven van de nodige kennis om veilig en op een correcte manier te werken met een
x-raytoestel, en op een grondige, efficiënte en effectieve manier aan beeldinterpretatie te doen.

Inhoud Theorie

Inhoud Theorie

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Huidige criminele en terroristische organisaties en hun modus operandi
Werking en gebruik van radioscopie
Veiligheid en stralingshygiëne
Beeldvorming en –interpretatie
Onderscheid tussen organische en anorganische stoffen
De 5 niveau’s van beeldinterpretatie
Reële beelden en simulaties van gebruikelijke, gevaarlijke en verboden voorwerpen
De functietoetsen
Threat Image Projection en steekproeven

Inhoud praktijk
■■
■■

Praktische individuele oefeningen door het gebruik van trainingssoftware X-raytutor™.
Demonstratie van de verschillende soorten dreigingen (IED’s en verboden wapens)

Voor Wie
Personen die bij de uitoefening van hun werk dienen om te gaan met een x-ray scanner.
Vereiste medische voorwaarde
Geen visuele aandoening hebben die het onderscheiden van kleuren moeilijk of onmogelijk
maakt.
Duur
In onderling overleg met de klant.

Huidige criminele en terroristische organisaties en hun modus operandi
Welke zijn de dreigingen in uw professionele situatie?
Werking en gebruik van radioscopie
Veiligheid en stralingshygiëne
Beeldvorming en –interpretatie
Onderscheid tussen organische en anorganische stoffen
Reële beelden en simulaties van gebruikelijke, gevaarlijke en verboden voorwerpen
De 5 niveau’s van beeldinterpretatie
De functietoetsen
Threat Image Projection en steekproeven

Inhoud praktijk
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Samenstelling van een controlepost
Controlepunten bij het openen van post
Demonstratie op de x-raytoestellen van verschillende objecten (gebruikelijk, gevaarlijk,
verboden)
Individueel en ploegwerk met de toestellen ter detectie van dreigingen
Toepassing van de procedures door praktische oefeningen
Gebruik van een metaaldetectiepoort en handmetaaldetector

Voor Wie
Personen die bij de uitoefening van hun werk dienen om te gaan met een x-ray scanner.
Vereiste medische voorwaarde
Geen visuele aandoening hebben die het onderscheiden van kleuren moeilijk of onmogelijk
maakt.
Duur
In onderling overleg met de klant.
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Opleiding Chemische, Biologische, Radioactieve
en Nucleaire bedreigingen” (CBRN)

Opleiding opsporen van metaalbedreigingen met een
metaaldetectiepoort (inclusief handmetaaldetector)

Doel

Doel

Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om op een
correcte manier te reageren in geval van een CBRN bedreiging.

Deze opleiding in het gebruik van een metaaldetectiepoort zal de bewakingsagent de nodige
theoretische en praktische kennis bijdragen om tijdens zijn opdracht een metaalbedreiging
makkelijker op te sporen.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Voorstelling en doelstellingen van de opleiding
Risicoanalyse in de context van de terroristische bedreiging
Geschiedenis, gebruik van verschillende middelen/bedreigingen in de tijd
CBRN- risico’s
De verschillende soorten aanvallen met het gebruik van biologisch, chemische of
radioactieve stoffen.
Aangepaste reacties in het geval van een CBRN voorval.

Inhoud Theorie (1 uur)
■■
■■
■■
■■

Inhoud praktijk
Rollenspelen met inbegrip van de eerste te nemen procedures.
Voor Wie
Personen die bij de uitoefening van hun werk dienen om te gaan met een x-ray scanner.
Vereiste medische voorwaarde
Geen visuele aandoening hebben die het onderscheiden van kleuren moeilijk of onmogelijk
maakt.
Duur
4 à 6 lesuren.
Maximum 12 personen per sessie.
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De wetgeving
▪▪ Toegangscontrole
▪▪ Toegangscontrole en het gebruik van een metaaldetectiepoort
Huidige bedreigingen en kwaadwillige handelingen
Herinnering van de wapenwetgeving
Werking van een metaaldetectiepoort & handmetaaldetector
▪▪ Principes
▪▪ Epidemiologie van eletromagnetische velden + risico’s (zwangere vrouwen, pacemaker,
insulinepomp).

Inhoud praktijk (3 lesuren)
■■

Gebruik van een metaaldetectiepoort + handmetaaldetector
▪▪ Configuratie van de controlepost
▪▪ Vermijden van interactie van de omringende metaalmassa’s
▪▪ Opening van een controlepost
▪▪ Wat te doen bij een incident?
▪▪ Rollenspelen met verschillende inerte bedreigingen (wapens, verboden voorwerpen).

Duur
4 lesuren
Maximum 12 personen per sessie.
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AMOK

CALL TAKER

Opleiding AMOK

Opleiding “Call Taker”

Doel

Doel

Het personeel van bedrijven en instellingen voorbereiden op een AMOK situatie (active
shooter, dolle schutter, etc.)

Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om op een
correcte manier te reageren in geval van een noodoproep per telefoon of radio-oproepen.
Deze opleiding biedt de operators het vertrouwen aan om op een correcte manier de
oproepen af te handelen volgens een specifiek protocol.

Inhoud
Voorbereiding en uitleggen van het fenomeen “AMOK” (dolle schutter, active shooter, mass
shootings, etc.) en het in kaart brengen van de veiligheids- en redding richtlijnen in geval van
een incident.
■■ Opleiden van het personeel
▪▪ Het fenomeen AMOK begrijpen
▪▪ Het herkennen van een AMOK incident
▪▪ Een correcte houding leren aannemen bij een AMOK incident / crisissituatie
■■ Sensibiliseren en geruststellen van het personeel
▪▪ Zijn rol kennen
▪▪ De procedures kennen
▪▪ Zijn dagelijkse (werk) omgeving (beter) leren kennen
■■ Een link leggen tussen de bestaande procedures van het bedrijf en de acties van de politie
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
In onderling overleg met de klant.

Inhoud
Het programma respecteert een pedagogische vooruitgang met betrekking tot de te bereiken
educatieve doelstellingen.
Theorie:
■■ Rol van de operator en het belang van goede communicatie
■■ Algemene communicatie
■■ Regels en problematieken bij telefonische communicatie
■■ Beheer van verbaal geweld per telefoon
■■ De radioprocedure
■■ Rol van de operator in een noodsituatie
■■ Beheer van noodsituaties
Praktische rollenspelen:
■■ Incident met medische oproep
■■ Incident met brandbestrijding
Voor Wie
Alle personen die bij de uitoefening van hun werk in aanraking komen met telefonische
oproepen of radio-oproepen.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
In onderling overleg met de klant.
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Beveiliging

| 75

BEVEILIGING

BEVEILIGING

Opleiding tot het behalen van het certificaat van opleiding van
leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming

Opleiding tot het behalen van het getuigschrift van bijscholingscursus
van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming

code: TRLEI45

code: TRLEI06

Doel

Doel

Het behalen van dit certificaat is één van de voorwaarden om de functie van leidinggevend
personeel van een beveiligingsonderneming uit te oefenen.

Om de vernieuwing van het certificaat van opleiding van leidinggevend personeel van een
beveiligingsonderneming voor een nieuwe periode van 5 jaar te kunnen bekomen, dient de
betrokkene deze bijscholingscursus zonder enige afwezigheid te volgen binnen de 6 maanden
voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van het voornoemd certificaat.

Inhoud (45 lesuren)
■■
■■
■■
■■
■■

Algemene beveiligingsfilosofie en risicomanagement (15 lesuren, waarvan 6 uren
praktische oefeningen)
Recht (12 lesuren waarvan 3 uren praktische oefeningen)
Personeelsselectie (3 lesuren )
Projecteringsoefeningen (12 lesuren )
Deontologie, rechten en plichten (3 lesuren)

Voor Wie
Leidinggevend personeel van beveiligingsondernemingen.
Certificaat
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend certificaat afgeleverd door G4S Training &
Consultancy Services.
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Inhoud
■■
■■

Recht (3 lesuren)
Praktische oefeningen (3 lesuren)

Voor Wie
Leidinggevend personeel van beveiligingsondernemingen, wiens identificatiekaart opnieuw dient
aangevraagd te worden.
Getuigschrift
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend getuigschrift afgeleverd door G4S Training &
Consultancy Services.
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BEVEILIGING

Opleiding tot het behalen van het certificaat van kwalificatie en
opleiding inzake conceptie van alarmsystemen en –centrales
code: TRCON45

BEVEILIGING

Opleiding tot het behalen van het getuigschrift van bijscholingscursus
voor het uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen inzake
conceptie van alarmsystemen en –centrales
code: TRCON12

Doel

Doel

Het behalen van dit certificaat is één van de voorwaarden om de activiteit van conceptie van
alarmsystemen en –centrales uit te oefenen.

Om de vernieuwing van het certificaat voor het uitvoerend personeel van
beveiligingsondernemingen zich gespecialiseerd in de conceptie van alarmsystemen en –
centrales voor een nieuwe periode van 5 jaar te kunnen bekomen, dient de betrokkene
deze bijscholingscursus zonder enige afwezigheid te volgen binnen de 6 maanden voor het
verstrijken van de geldigheidsdatum van het voornoemd certificaat.

Inhoud (45 lesuren)
■■

■■
■■
■■

Algemene vakken:
▪▪ Beveiligingsfilosofie (3 lesuren)
▪▪ Verzekeringen (3 lesuren)
▪▪ Risicoanalyse – beveiligingstheorie (3 lesuren)
▪▪ Lokale reglementeringen (3 lesuren)
▪▪ Reglementering van de sector (3 lesuren)
▪▪ Risicobeheersplan (3 lesuren)
▪▪ Risicopraktijk (3 lesuren)
Organisatorische en bouwkundige beveiliging (6 lesuren)
Elektronische beveiliging (9 lesuren)
Voorstelling van beveiligingsmateriaal (9 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen zich gespecialiseerd in de conceptie van
alarmsystemen en –centrales.
Certificaat

Inhoud (12 lesuren)
■■
■■
■■
■■

Recht (3 lesuren)
Risico-analyse (3 lesuren)
Elektronische beveiliging (3 lesuren)
Praktische oefeningen (3 lesuren)

Voor Wie
Uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen zich gespecialiseerd in de conceptie van
alarmsystemen en –centrales, wiens identificatiekaart opnieuw dient aangevraagd te worden.
Getuigschrift
Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend getuigschrift afgeleverd door G4S Training &
Consultancy Services.

Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend certificaat afgeleverd door G4S Training &
Consultancy Services.
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BEVEILIGING

Opleiding tot het behalen van het certificaat van kwalificatie en opleiding
inzake installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales
code: TRINS45

BEVEILIGING

Opleiding tot het behalen van het getuigschrift van bijscholingscursus
voor het uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen inzake
installatie en onderhoud van alarmsystemen
code: TRINS12

Doel

Doel

Het behalen van dit certificaat is één van de voorwaarden om de activiteit van installatie en
onderhoud van alarmsystemen en –centrales uit te oefenen.

Om de vernieuwing van het certificaat voor het uitvoerend personeel van
beveiligingsondernemingen zich gespecialiseerd in de installatie en onderhoud van
alarmsystemen en –centrales voor een nieuwe periode van 5 jaar te kunnen bekomen, dient de
betrokkene deze bijscholingscursus zonder enige afwezigheid te volgen binnen de 6 maanden
voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van het voornoemd certificaat.

Inhoud (45 lesuren)
■■
■■
■■
■■

Wetgeving, rechten en plichten, deontologie (6 lesuren)
Organisatorische en bouwkundige beveiliging (3 lesuren)
Elektronische beveiliging: (24 lesuren )
Praktische oefeningen (12 lesuren)

Inhoud (12 lesuren)

Voor Wie

■■
■■
■■

Deontologie, rechten en plichten (3 lesuren)
Elektronische beveiliging (3 lesuren)
Praktische oefeningen (6 lesuren)

Uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen zich gespecialiseerd in installatie en
onderhoud van alarmsystemen en -centrales.

Voor Wie

Certificaat

Uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen zich gespecialiseerd in installatie en
onderhoud van alarmsystemen, wiens identificatiekaart opnieuw dient aangevraagd te worden.

Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend certificaat afgeleverd door G4S Training &
Consultancy Services.

Getuigschrift
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Door de FOD Binnenlandse Zaken erkend getuigschrift afgeleverd door G4S Training &
Consultancy Services.
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Conflict & agressie
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CONFLICT & AGRESSIE

CONFLICT & AGRESSIE

Opleiding conflicthantering / omgaan met
agressie

Opleiding hold-up hantering /
tigerkidnapping

Doel

Doel

Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om op een
correcte en veilige manier te kunnen reageren in geval van confrontatie met agressie.

Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om op een
correcte en veilige manier te kunnen reageren in geval van confrontatie met een overval of
tigerkidnapping.

Inhoud theorie
■■
■■

■■
■■
■■

Psychologische en sociologische analyse van individueel gedrag in geval van agressie
Herkenning van en juist reageren bij diverse vormen van agressie en conflict volgens het
5-fasenmodel:
▪▪ Dynamische veiligheid
▪▪ Weerstand
▪▪ Verbale agressie
▪▪ Instrumentele agressie
▪▪ Fysieke agressie
Cool-down
Na het incident
Slachtofferbijstand

Inhoud praktijk
Verschillende simulaties en inleefoefeningen met actieve participatie van de deelnemers
Facultatief
Acteur voor het praktijkgedeelte
Voor Wie
Alle personen die bij de uitoefening van hun werk in aanraking kunnen komen met diverse
vormen van conflict of agressie.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
In onderling overleg met de klant

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Psychologische en sociologische analyse van individueel gedrag in geval van extreem
geweld
Daderprofielen en scenario’s
Preventie voor het incident: actieve veiligheid & security awareness
Het 5-fasenmodel
De eigen grenzen: kennis, inzicht & technieken
Damage control & veiligheid
Preventie tijdens het incident: doel, technieken, veiligheid
Preventie na het incident: cool-down, slachtofferhulp, zelfhulp, de draad terug oppikken
Duress, technopreventie, wanneer wie waarschuwen?
De rol van de spoed- en hulpdiensten

Inhoud praktijk
Verschillende simulaties en inleefoefeningen met actieve participatie van de deelnemers
Facultatief
Acteur voor het praktijkgedeelte.
Voor Wie
Alle personen die bij de uitoefening van hun werk in aanraking kunnen komen met extreme
vormen van geweld zoals een overval of tigerkidnapping.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
In onderling overleg met de klant
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CONFLICT & AGRESSIE

CONFLICT & AGRESSIE

Opleiding self-defense

Opleiding security awareness / physical data
protection

Doel

Doel

Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om op een
correcte en veilige manier te kunnen reageren in een aantal gevallen van onvermijdelijke fysieke
agressie. De nadruk ligt op eenvoudige en repetitieve technieken die gemakkelijk toepasbaar
zijn in stress-situaties. Aangezien in crisissituaties fijne motoriek moeilijk is, ligt de nadruk hier op
grof-motorische basistechnieken.

Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om
■■ op een veilige manier om te gaan met gevoelige informatie
■■ in een sfeer van actieve veiligheid te werken
■■ diefstal van gevoelige informatie te voorkomen door preventieve maatregelen of
daderherkenning
■■ de veiligheidsprocedures op een praktische manier toe te passen in het dagelijkse werk

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Opwarming
Het aannemen en houden van een niet-provocatieve, defensieve houding en positie
Verplaatsings- en vluchttechnieken
De veiligheidsafstand, gebruik van de omgeving en besloten ruimten
Verlossingstechnieken
Verdedigingstechnieken
Aanvallers onder invloed
Aanvallers van een derde persoon
Terugkeer naar rustfase

Inhoud

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Duur

Inhoud praktijk

Voor Wie
Alle personen die bij de uitoefening van hun werk in aanraking kunnen komen met vormen van
fysieke agressie.
Vereiste Voorkennis

In onderling overleg met de klant

Security Awareness
Risk Management Cycle
Veiligheidscultuur
Definitie
Gedragingen
Toepassingen
Persoonlijke houding
Ethische aspecten
Professionele aspecten
Public Relations & Imago
Diefstal van gevoelige informatie
Verschillende daderprofielen
Mogelijke doelwitten
Modi Operandi
Preventieve maatregelen
Conclusie en impact

Verschillende inleefoefeningen met actieve participatie van de deelnemers
Voor Wie
Alle personen die bij de uitoefening van hun werk moeten omgaan met gevoelige informatie
en/of deze dienen te beschermen.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
In onderling overleg met de klant
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CONFLICT & AGRESSIE

CONFLICT & AGRESSIE

Opleiding omgaan met stress-situaties

Opleiding interpretatie en houding bij
camerabewaking

Doel

Doel

Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om op een
correcte manier te kunnen omgaan met diverse stressoren, zowel op het werk als thuis.

Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om op de juiste
manier naar camerabeelden te kijken, en de informatie op de juiste manier te interpreteren.

Inhoud Theorie

Inhoud

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Definitie van stress en impact op het functioneren
Houding bij en herkenning van eigen stress
Omgaan met stress in een crisissituatie
Werken met je omgeving
Voor de crisissituatie
Tijdens de crisissituatie
Na de crisissituatie
Mechanieken en impact van angst
Slachtofferonthaal, the Big Five, secundaire victimisatie

Inhoud praktijk
Verschillende simulaties en inleefoefeningen met actieve participatie van de deelnemers
Facultatief
Acteur voor het praktijkgedeelte
Voor Wie
Alle personen die bij de uitoefening van hun werk in aanraking kunnen komen met diverse
stress-situaties.

Perceptie en de rol van de operator
Ideale houding van een operator
Observatie- en interpretatievaardigheden
Camerabeelden
De valkuilen van camerabewaking
Patroonherkenning
Persoonsbeschrijvingen
Gedragsanalyse

Voor Wie
Personeel dat toezicht houdt op camerabeelden.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Halve dag

Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
In onderling overleg met de klant
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CONFLICT & AGRESSIE

CONFLICT & AGRESSIE

Opleiding diefstalpreventie

Opleiding radicalisatie op de werkvloer

Doel

Doel

Deze opleiding verschaft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om diefstallen of
pogingen daartoe te voorkomen, tijdig te identificeren of, indien nodig, te benaderen.

Deze opleiding is bedoeld voor het leidinggevend personeel van een bedrijf of instelling.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Het analyseren van risico’s
Observatie, profiling & verdacht gedrag
Crisissituaties & stressreacties
Het wettelijk kader: wat mag wel, wat mag niet, en wat is de rol van politie en gerecht
Diefstalpreventie in een hedendaagse retailsector
Hoe herkennen en omgaan met een collega die (vermoedelijk) steelt
De gevolgen van winkeldiefstal

Inhoud praktijk
Verschillende simulaties en inleefoefeningen met actieve participatie van de deelnemers
Facultatief
Acteur voor het praktijkgedeelte.
Voor Wie
Personeel actief in de retailsector.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
In onderling overleg met de klant

Het doel van de training is om het leidinggevend personeel in staat te stellen om:
■■ Onderscheid te maken tussen het gedrag van werknemers
■■ Deelnemen aan de preventie van extreem gedrag
■■ Snel indicatie factoren detecteren
■■ Juiste beslissingen nemen om situaties op te lossen
Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Definities (activisme, extremisme, radicalisering, terrorisme)
Vormen van radicalisme
Rekruteringsproces
Preventie van radicalisering
Typologie van kandidaten
Waarom radicaliteit
Problematieken België, Frankrijk, Luxemburg
Hoe herkennen
Symptomen & triggers
Radicalisatieproces leidt tot geweld
Vormen van terrorisme (recente aanslagen)
Reacties op aanvallen
Impact op de maatschappij
Radicalisering in het bedrijf
Maak afspraken

+ debriefing van de dag.
Deze training bestaat uit theoretische en praktische onderdelen. Om een effectief en duurzaam
leereffect te bereiken, werken we op basis van een aanpak gerichte training op het carrière pad
van medewerkers en simulaties geïnitieerd door de trainer.
Facultatief
Acteur voor het praktijkgedeelte.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
In onderling overleg met de klant
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EHBO & ERGONOMIE

EHBO & ERGONOMIE

Opleiding bedrijfseerstehulpverlener - basisvorming conform codex
welzijn op het werk Boek I Titel 5 betreffende de eerste hulp

Bijscholing bedrijfseerstehulpverlener - Conform Codex
Welzijn op het werk Boek I Titel 5 betreffende de eerste hulp

code: SEC

code: RSEC04

Doel

Doel

Het verwerven van de basiskennis en -vaardigheden en de specifieke kennis en vaardigheden,
nodig voor het verstrekken van de eerste hulp aan werknemers die het slachtoffer worden van
een ongeval of onwel worden.

Het onderhouden van de basiskennis en -vaardigheden en de specifieke kennis en
vaardigheden, nodig voor het verstrekken van de eerste hulp aan werknemers die het
slachtoffer worden van een ongeval of onwel worden.

Inhoud

Inhoud Theorie

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De rol van de hulpverlener
Basishygiëne in eerste hulp procedures
Veilig, vlot en efficiënt handelen in een noodsituatie
Comfortzorgen, verplaatsing en evacuatie van slachtoffers
Eerste hulp aan een bewusteloos slachtoffer
Eerste hulp aan een slachtoffer in ademnood
De toestand herkennen van een slachtoffer met pijn in de borst
Cardio-pulmonaire reanimatie (CPR)
Symptomen van ernstige aandoeningen en principes van eerste hulp
Eerste hulp bij bloedingen, huidwonden, diverse letsels en traumata (botten, spieren,
gewrichten, hoofd, oog)
Het gebruik van een automatische defibrillator (AED)

Voor Wie
Werknemers (of gelijkgestelden) die aangeduid zijn om de eerste hulp op de arbeidsplaats te
verlenen bij een ongeval of een traumatisch of niet-traumatische aandoening.
Vereiste Voorkennis

Wordt aangepast aan de specifieke context van de klant. Typische onderwerpen zijn:
■■ Herhaling
■■ Veilig, vlot en efficiënt handelen in een noodsituatie
■■ Comfortzorgen, verplaatsing en evacuatie van slachtoffers
■■ Cardio-pulmonaire reanimatie (CPR) met de AED
Inhoud Praktijk:
Praktische oefeningen op maat van de aard van de risico’s in uw onderneming:
■■ Ademenend, maar bewusteloos persoon
■■ Stuiptrekkingen
■■ Omgaan met een vergiftiging
■■ Val van op hoogte
■■ Chemische brandwonden
■■ Omgaan met ernstige bloedingen, met en zonder een lichaamsvreemd voorwerp
■■ Omgaan met obstructies in de luchtwegen
■■ ...
Voor Wie

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Werknemers (of gelijkgestelden) die aangeduid zijn om de eerste hulp op de arbeidsplaats te
verlenen bij een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening.

Duur

Vereiste Voorkennis

Minimum 15 uur + examen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen het door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
erkend attest (bedrijfs)eerstehulpverlener, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services

Deelnemers dienen te beschikken over het basisattest (bedrijfs)eerstehulpverlening.
Duur
Minimum 4 uur
Maximaal aantal deelnemers
15 personen.
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen het bijscholingsattest (bedrijfs)eerstehulpverlener, afgeleverd
door G4S Training & Consultancy Services
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EHBO & ERGONOMIE

EHBO & ERGONOMIE

Automatische Externe Defibrillator (AED)

Handboek Bedrijfshulverlener – EHBO op de
werkvloer

code: AED

Doel
Deelnemers moeten een op de juiste manier met een Automatische Externe Defibrillator
kunnen werken.
Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■

Werking van een Automatische Externe Defibrillator
Veilig gebruik van een Automatische Externe Defibrillator
Reanimatietechnieken met Automatische Externe Defibrillator
Stabiele zijligging
Praktische simulatieoefeningen

Voor Wie
Werknemers (of gelijkgestelden) van een firma of instelling waar een AED-toestel voorhanden
is.

Wat als je collega het slachtoffer wordt van een aanrijding
met een heftruck? Of wanneer iemand van het labo zich
verbrand met een chemisch product? Weet iedereen in je
bedrijf hoe hij of zij moet reageren als er een medewerker
of een bezoeker onwel wordt?
Gepast en efficiënt eerste hulp bieden bij deze
dagdagelijkse incidenten kan het verschil maken. Dit boek
is een leidraad vol praktische antwoorden op de meest
voorkomende urgente ziektebeelden en traumata die op
de werkvloer voorkomen en die beschreven worden in de
huidige wetgeving.
Het handboek is beschikbaar in het Nederlands, Frans en
Engels.

Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
4 uur (halve dag)
Attest
Deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.
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EHBO & ERGONOMIE

Opleiding eerste hulp bij meerdere
slachtoffers

Sensibilisatie EHBO

code: EHBO_Multi

code: EHBO_Sensi

Doel

Doel

Tijdens een klassieke basisopleiding eerste hulp bij ongevallen is er geen tijd noch wettelijk
ruimte gemaakt voor het benaderen van deze particuliere situatie. Deelnemers van deze
opleiding leren gepast reageren in het geval van een incident met meerdere slachtoffers.
Mogelijke scenario’s in deze context zijn: meerdere slachtoffers bij het ineenstorten van een
stelling, verkeersongeval, explosie, AMOK (dolle schutter), etc.

De opleiding is bedoeld voor werknemers die een basis van eerste hulp kunnen verlenen
zonder de volledige basisopleiding “bedrijfshulpverlener” te moeten volgen.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Veiligheid & de drie interventiezones
Het MARCH protocol (op welke wijze de slachtoffers benaderen)
Het MIST protocol (welke informatie doorspelen naar de 112 centrale)
Wanneer en hoe (een) slachtoffer(s) verplaatsen
Hoe handelen bij vitale bloedingen
De laterale veiligheidshouding
Optioneel (bij 8u opleiding: de reanimatie en een praktische oefening met meerdere
slachtoffers, zonering, etc.

Voor Wie
Werknemers (of gelijkgestelden) die aangeduid zijn om de eerste hulp op de arbeidsplaats te
verlenen bij een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
4 uur of 8 uur.
Voorbereiding
Voor het uitvoeren van de effectieve opleiding zal er in samenspraak met de klant de inhoud
vastgelegd worden van de opleiding.

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer op de hoogte van de interne noodprocedure
‘EHBO’ en weet hij of zij welke handelingen er uitgevoerd moeten worden, wachtende op de
externe en/of interne hulpdiensten.
Voor deze opleiding op maat worden de medewerkers gevormd en de inhoud van de
opleiding aangepast aan de vraag van de preventieadviseur.
Inhoud
De volgende onderwerpen worden aangekaart tijdens de opleiding:
■■ Algemene benadering van een noodsituatie
■■ Het aanleren en/of herhalen van de bestaande noodprocedures (ehbo) van het
betreffende bedrijf
■■ Het oproepen van de 112 centrale
■■ Een aantal bedrijfsspecifieke risico’s
■■ De basisreanimatie met AED toestel
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
4 lesuren
Voorbereiding
Voor het uitvoeren van de effectieve opleiding zal er in samenspraak met de klant de inhoud
vastgelegd worden van de opleiding.
Attest
Deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

Attest
Deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.
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EHBO & ERGONOMIE

Opleiding eerste hulp voor chauffeurs

Manueel hanteren van lasten en MSA
code: ERGO

Doelgroep

Doel

Het doel van deze opleiding is om chauffeurs van een wagen of vrachtwagen optimaal
te begeleiden en informeren opdat zij de nodige eerste hulp kunnen bieden bij een
verkeersongeval.

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de risico’s op overbelasting bij het
manueel hanteren van lasten en andere fysiek belastende taken te verminderen. Aanleren van
spierversterkende oefeningen met het oog op een goede lichaamshouding en de preventie van
overbelastingsletsels.

Doelstelling van de opleiding
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De noodhulpmiddelen die beschikbaar zijn in de « eerste hulp kit » correct kunnen
gebruiken
Herkennen van de meest voorkomende en dringende trauma’s bij een ongeval
Correct kunnen reageren op de meest voorkomende en dringende trauma’s
De algemene regels van aanpak bij een verkeersongeval in de praktijk kunnen brengen
Weten wanneer je een slachtoffer mag verplaatsen + het slachtoffer in de juiste positie
neerleggen
Correct een noodoproep kunnen maken naar de hulpdiensten toe
Het slachtoffer correct kunnen stabiliseren
Uitvoeren van reanimatieprocedures en het veilig gebruiken van een defibrillator
Het ontvangen van de hulpdiensten en hen correct de huidige situatie van het slachtoffer
kunnen briefen

Programma
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Introductie
De algemene interventieregels
Correct het slachtoffer benaderen
Reanimatieofeningen
Hoe herkennen van, en handelen van een (medische) urgentie
Debriefing

Duur
12 lesuren
Attestation
Deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Standaard hef- en tiltechnieken kennen
De risicofactoren van de muskuloskelettale (rug)aandoeningen
De alarmsignalen van de muskuloskelettale (rug)aandoeningen
Minder ergonomische lichaamshoudingen
De gulden regels betreffende hef- en tiltechnieken
De tekenen en symptomen van de muskuloskelettale aandoeningen kunnen herkennen
Toepassingen in het dagdagelijks leven
Uitleg van de begrippen jobrotatie en variatie

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■

Inoefenen van de basistechnieken en basisprincipes
Inoefenen van speciale technieken in kleine groepjes. De aandacht gaat hierbij naar de
werkposten van de deelnemers.
Spierversterkende oefeningen en stretchingoefeningen

Voor Wie
Iedereen die fysieke (al dan niet rugbelastende) arbeid uitvoert (administratief personeel,
magazijniers, schilders, tuinmannen, schoonmakers, etc.). Voor instellingen, openbare besturen,
verenigingen, scholen, bedrijven, etc.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
In onderling overleg met de klant.
Attest
Deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.
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ADEM & GAS
ADEM & GAS

Introductie omgevingsonafhankelijke
ademhalingsbescherming
code: AD00

Doel
Veilig leren werken met een omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel.
Inhoud theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De wettelijke aspecten
De relevante fysiologische aspecten van de ademhaling
Situering van omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen binnen de persoonlijke
beschermingsmiddelen
Het toepassingsbereik en de bescherming van het omgevingsonafhankelijk
ademluchttoestel
De samenstellende onderdelen van het ademluchttoestel en hun functie
Onderhoudswerkzaamheden en controles
Gepast reageren in noodsituaties

Inhoud praktijk
Inoefenen van het juiste gebruik van het toestel, inclusief de individuele veiligheidscontrole.
Voor wie
Personen die zich bij de uitoefening van werkzaamheden zoals inspecties, het nemen van stalen,
moeten kunnen beschermen met een omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel.
Duur
Een halve dag.
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Werken met onafhankelijke
ademhalingsbescherming
Volgens VCA Register van Risicovolle Taken IS-081

code: AD01

Doel
Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om op een veilige manier
omgevingsonafhankelijke adembescherming te kunnen dragen.
Inhoud theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De relevante wettelijke aspecten
De relevante fysiologische aspecten van de ademhaling
Situering van omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen binnen de persoonlijke
beschermingsmiddelen
Het toepassingsbereik en de bescherming van het omgevingsonafhankelijk
ademluchttoestel
De samenstellende onderdelen van het ademluchttoestel en hun functie
Onderhoudswerkzaamheden en controles
Gepast reageren in noodsituaties

Inhoud praktijk
■■
■■
■■
■■

Op- en afzetprocedure inclusief de individuele veiligheidscontroles
Op een veilige manier zich verplaatsen door een industriële installatie met hindernissen
(lage smalle doorgangen, trap, kooiladder, afsluiters, mangat)
Elementaire werkzaamheden onder onafhankelijke adembescherming
Gepast reageren op noodsituaties

Voor wie
■■
■■

Personen die moeten werken in een omgevingsatmosfeer waar een potentieel risico
aanwezig is tot verstikking of intoxicatie via de ademhaling
Personen die in het kader van hun functie geacht worden om met
omgevingsonafhankelijke adembescherming te kunnen werken

Vereiste voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest conform VCA Register Risicovolle Taken IS-081.
Geldigheid: 5 jaar
Extra: Deze opleiding kan ook in de vorm van een herhalingsopleiding worden aangeboden.
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ADEM & GAS

Maskerdichtheidstesten met de Portacount

Gaspakdrager

code: AD03

code: GA00

Doel

Doel

Aanleren van het correcte gebruik van de Portacount. Leren begeleiden van de kandidaten die
een maskerdichtheidstest moeten uitvoeren.

Aanleren van de basiskennis en basisvaardigheden om veilig te kunnen werken met gaspakken.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Waarom maskerdichtheidstesten?
Doel en toepassingsbereik van de Portacount
De “nominale protectiefactor”
Bouw en werking van de Portacount, meetprincipe
Het gebruiksklaar maken van de Portacount
De verschillende stappen in de testprocedure
De registratie van de testresultaten
Aandachtspunten voor het correct opzetten van een adembeschermingsmasker

Inhoud Praktijk
Praktische oefeningen in het opstellen van de Portacount en het uitvoeren van
maskerdichheidstesten.
Voor Wie
Personen die het Portacount toestel moeten bedienen voor het uitvoeren van
maskerdichtheidstesten van adembeschermingsmaskers op het gelaat van de dragers.
Vereiste Voorkennis
Enige affiniteit met ademhalingsbescherming is gewenst.
Duur
Halve dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■

Het gaspak als persoonlijk beschermingsmiddel; beschrijving en inzetbaarheid
Fysieke en psychische belasting bij het werken met gaspakken
Basisvaardigheden voor het veilig werken met gaspakken: aan- en uitkleedprocedure,
gedragsregels, decontaminatie, communicatie
De basis gaspakinzetprocedure

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■

Praktisch inoefenen van de aan- en uitkleedprocedure, zowel als gaspakdrager als vanuit
de helperfunctie
De gaspakken gebruiken in een eenvoudige inzet, uitgaande van de basis inzetprocedure
Gepast reageren op noodsituaties bij het werken met gaspakken aan de hand van
simulaties

Voor Wie
Personen die zich bij de uitvoering van hun taak moeten beschermen door middel van een
gaspak.
Vereiste Voorkennis
De deelnemers moeten vlot met omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen kunnen werken.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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ADEM & GAS

Introductie meten en detecteren van
gevaarlijke stoffen

Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen: explosie Porteur d’une combinaison anti-gaz
gevaarlijke stoffen, zuurstof en toxische stoffen (EX-OX-TOX)

code: GE01

Doel
■■
■■
■■

Leren herkennen en evalueren van de gevaren i.v.m. werken met gevaarlijke stoffen en
preparaten.
Verwerven van de nodige kennis en inzichten om op de werkplek op een veilige manier
met gevaarlijke stoffen om te gaan.
Aanleren van basisvaardigheden voor het gebruik van draagbare gasdetectietoestellen.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De algemeen geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften
Verschillende opnamewegen via huid, ademhalingswegen en spijsvertering
De gevaren en risico’s van de gevaarlijke producten,verschillende blootstellingspatronen,
begrippen m.b.t. toxicologie, grenswaarden, brand
In de werksituatie voorkomende gevaarlijke stoffen
Gevaren en risico’s herkennen a.d.h.v. etikettering, gevaarsymbolen, MSDS-fiches,
productkaarten, databanken
Preventiemaatregelen die de blootstelling beperken, EHBO-maatregelen, ...
Begrippen betreffende explosiemeting, zuurstofmeting, toxiciteit, meetstrategie

Voor Wie
Personen die bij de uitoefening van hun werk metingen moeten uitvoeren (EX, OX, TOX) met
een draagbaar gasdetectietoestel.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Volgens VCA Register van Risicovolle Taken IS-013

code: GE02

Doel
Op verantwoorde wijze EX-OX-TOX-gasmetingen leren verrichten en interpreteren.
Inhoud Theorie
Relevante basisbegrippen in verband met:
■■ Brand, explosie
■■ Zuurstof
■■ Meetapparatuur: werking, benodigdheden, verschillende apparatuur
■■ Toxische stoffen
■■ Gassen en dampen
■■ Inwerking van gevaarlijke stoffen op het menselijk lichaam
■■ Grenswaarden
■■ Verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen
■■ Relatie tussen Vol%, ppm en mg/m3
■■ Besloten ruimten
Belangrijke aandachtspunten bij het uitvoeren van EX-OX-TOX-metingen:
■■ Invloed van het zuurstofpercentage op explosiemetingen
■■ Het belang van het tijdstip en de frequentie van metingen
■■ Kritische plaatsen bij het gasmeten
■■ Kritische fasen bij het gasvrij maken van apparatuur/systemen
■■ Omgevingscondities als stoorcomponenten voor het meetresulltaat
■■ Interpretatie van de gemeten waarden
■■ Toepassing van grenswaarden in de praktijk
Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■

Uitvoering van diverse meetopdrachten op modelopstellingen met aandacht voor:
Zelfstandig uitvoeren van de meetprocedure
Het naar behoren bedienen van de meetapparatuur en de gebruikte hulpmiddelen
(aanzuigbalg, aanzuigpomp,...)
De juiste interpretatie van de meetresultaten

Voor Wie
Personen die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein EX-OX-TOX gasmetingen op de
werkplek moeten uitvoeren en interpreteren.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
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BESLOTEN RUIMTEN

Introductie besloten ruimten
code: BE00

Duur

Doel

Twee dagen

■■

Attest

■■

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest conform VCA Register Risicovolle Taken IS-013.
Geldigheid: 3 jaar

Inzicht verwerven in de risico’s die aanwezig kunnen zijn bij het betreden van besloten
ruimten.
Leren kennen van de maatregelen die nodig zijn om een veilige betreding mogelijk te
maken.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De gevaren en risico’s van besloten ruimten
De preventiemaatregelen voor een veilige betreding
Het doel en het gebruik van de betredingsvergunning
De taak van de veiligheidswacht overeenkomstig de daarvoor geldende (bedrijfs-)
voorschriften
De verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen om veilig te werken
De verschillende soorten betredings- en reddingshulpmiddelen

Voor Wie
Personen die voor de uitvoering van hun werk op de hoogte moeten zijn van de risico’s bij het
werken in besloten ruimten en de te nemen maatregelen om in deze situaties veilig te kunnen
werken.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Halve dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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BESLOTEN RUIMTEN

Betreder van besloten ruimten

Veiligheidswacht van besloten ruimten

code: BE01

Doel
■■ Inzicht verwerven in de risico’s die aanwezig kunnen zijn bij het betreden van besloten
ruimten.
■■ Leren kennen van de maatregelen die nodig zijn om een veilige betreding en veilig werken
mogelijk te maken.
■■ Verwerven van de nodige vaardigheden om een veilige betreding te kunnen uitvoeren.
Inhoud Theorie
■■ De gevaren en risico’s van besloten ruimten
■■ De maatregelen voorafgaand aan de betreding en tijdens de betreding om veilig te
kunnen werken
■■ Het doel en het gebruik van de betredingsvergunning
■■ De werking van gasdetectietoestellen
■■ Overzicht van de specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen en
betredingshulpmiddelen
■■ De taak van de veiligheidswacht overeenkomstig de daarvoor geldende (bedrijfs-)
voorschriften
■■ De verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen om veilig te werken
■■ Wat te doen in een noodsituatie
Inhoud Praktijk
■■ Het gebruik van het ademluchtvluchttoestel, het veiligheidsharnas, de veiligheidslijn, het
gasdetectietoestel en andere hulpmiddelen
■■ De verschillende maatregelen en hulpmiddelen geïntegreerd toepassen bij een betreding
van een besloten ruimte
■■ Gepast reageren op een noodsituatie
Voor Wie
Personen die voor de uitvoering van hun werk een betreding moeten uitvoeren van besloten
ruimten, zonder dat daarbij het gebruik van ademhalingsbescherming nodig is (behoudens
noodsituaties).
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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Volgens VCA Register van Risicovolle Taken IS-007

code: BE02

Doel
■■
■■

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de functie van veiligheidswacht
bij betreden van en werken in besloten ruimten te kunnen uitvoeren.
Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om in geval van nood
op een adequate manier op te treden door te alarmeren en te starten met de
eerstelijnsinterventie.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Wat verstaan we onder een besloten ruimte
Het doel van de betredingsvergunning
De mogelijks aanwezige gevaren en risico’s bij het betreden van besloten ruimten, dit
zowel in de te betreden ruimte als in de omgeving ervan (vb. weten welke elektrische
apparaten meegenomen mogen worden in de besloten ruimte)
Regelgeving in verband met besloten ruimten
Preventiemaatregelen om een veilige betreding mogelijk te maken, zowel vóór als tijdens
de betreding
De taken en de verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
Basistechnieken met betrekking tot ventilatie van besloten ruimten
De betredingshulpmiddelen en hun correcte gebruik. (driepoot, valbeveiliging, touwladder,
afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
Elementaire evacuatiehulpmiddelen en -technieken voor eerstelijnsinterventie
Het correcte gebruik van pbm’s (werkkleding, adembescherming, gas en chemiepak)
Basistechnieken m.b.t. communicatie
Metingen van concentraties (zuurstof, toxische of ontvlambare stof) buiten het toelaatbare
gebied leren herkennen en hoe hierop gepast te reageren
Gepast reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Het gebruik van de betredings- en evacuatiemiddelen
Uitvoeren van afdalingen in besloten ruimten onder ademhalingsbescherming en met
valbeveiliging
Het gebruik van de betredingsvergunning
Uitvoeren van gasdetectie testen en juist interpreteren ervan
De alarmering
Betredingen onder ademhalingsbescherming voor het uitvoeren van een horizontale
slachtofferredding, waarbij slachtoffer onafhankelijke adembescherming krijgt toegediend
Betredingen onder ademhalingsbescherming voor het uitvoeren van een verticale
slachtofferredding, waarbij slachtoffer onafhankelijke adembescherming krijgt toegediend
Oefenen van basistechnieken m.b.t. levensreddende handelingen
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BESLOTEN RUIMTEN

Veiligheidswacht bij betreden van Aquafin
riool- en RWZI-infrastructuur
code: BE06

Voor Wie

Doel

Personen die instaan voor het veiligheidstoezicht bij betredingen van besloten ruimten, inclusief
het toezicht op de betreders en die in geval van nood een eerstelijnsinterventie moeten
kunnen uitvoeren.

■■
■■

Vereiste Voorkennis

Inhoud Theorie

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een geldig attest “Werken met
omgevingsonafhankelijke ademhalingsbescherming”, volgens VCA Register Risicovolle Taken
IS-081
Duur

■■
■■
■■
■■
■■

Twee dagen.

■■

Attest

■■

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest conform VCA Register Risicovolle Taken IS-007.
Geldigheid: 3 jaar
Extra: Deze opleiding kan ook in de vorm van een herhalingsopleiding worden aangeboden.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties leren betreden.
Verwerven van de nodige competenties om de taak van veiligheidswacht te kunnen
uitoefenen in deze specifieke werksituaties.

De gevaren bij het werken in besloten ruimten en de daaruit voortvloeiende risico’s
De gevaren van het afgezonderd tewerk gesteld zijn
Hoe omgaan met deze gevaren vanuit de preventiefilosofie
De te nemen maatregelen om een veilige betreding te kunnen uitvoeren
De betredings- en reddingshulpmiddelen: driepoot met reddingslier, veiligheidsharnas,
gasdetectietoestel, escape set, omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel
Overzicht van de classificatie van de infrastructuurdelen als zones voor afzonderlijke
tewerkstelling en/of besloten ruimte
De Aquafin typeschema’s en het beslissingsdiagram voor het betreden van de
verschillende infrastructuurdelen
De taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
Gasdetectie: herkennen van en juist reageren op waarden buiten het toelaatbare
Hoe reageren in een noodsituatie
Benadering van een noodsituatie met inachtname van de voornaamste veiligheidsaspecten
Bescherming van de meest vitale functies van het slachtoffer met uitvoering van
reanimatie
Preventie van shock
De veiligheidshouding
Transport van het slachtoffer met de Rautek greep

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■
■■
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Het gebruik van het omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel voor eerstelijnsinterventie
(Savox) en van de escape set
Inoefenen van het gebruik van de betreding- en reddingshulpmiddelen: driepoot,
veiligheidsharnas, valbeveiliging, reddingslier
Evacuatieoefeningen van een slachtoffer: zonder en met betreding, verticaal en horizontaal
Integratieoefening: in deze oefening zitten zowel de taken van de betreder als van de
veiligheidswacht
Inoefenen van het gepast reageren op noodsituaties bij het werken in besloten ruimten,
vanuit de functie van veiligheidswacht en betreder, inclusief een evacuatie onder
adembescherming
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BESLOTEN RUIMTEN

Eerstelijnsinterventie voor
veiligheidswachten
code: BE03

Voor Wie
Personeel van Aquafin, studiebureaus, ruimingfirma’s en aannemers die bij de uitvoering van
hun taak rioolinfrastructuur of infrastructuur van rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten
betreden of hierbij de taak van veiligheidswacht moeten uitoefenen.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Twee dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
Extra: Deze opleiding kan ook in de vorm van een herhalingsopleiding worden aangeboden.

Doel
Leren kennen en uitvoeren van de maatregelen die nodig zijn om toezicht te kunnen houden
bij werken in besloten ruimten. Zich bewust worden van het belang om een reddingsstrategie
te bepalen voorafgaand aan de betreding. Leren toepassen van reddingstechnieken op het
niveau van eerstelijnsinterventie.
Inhoud Theorie
■■ De taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht op vlak van toezicht en
eerstelijnsinterventie
■■ Recente inzichten rond redding van slachtoffers uit een besloten ruimte
■■ Het belang van een strategie van redding en het stand-by voorzien van de nodige
materialen in functie van de specifieke situatie / installatie
■■ Verschillende reddingshulpmiddelen en hun toepassingsbereik
■■ Prioriteiten en aandachtspunten bij het benaderen van een slachtoffer in een noodsituatie
■■ Aandachtspunten bij het installeren van een reddingssysteem: verankering/aanslagpunt,
voorkomen van materiaalbeschadigingen, hindernissen, belasting op het materiaal
Inhoud Praktijk
■■ Levensreddende handelingen en reanimatietechnieken
■■ Eenvoudige technieken om een slachtoffer te verplaatsen
■■ Het gebruik van de reddingshulpmiddelen: driepoot, zelfoprollende leeflijn met
takelinrichting, ademluchtvluchttoestel
■■ Het onttrekken van het slachtoffer aan de levensbedreigende situatie, dit zowel via
horizontale als verticale redding, zonder en met betreding
■■ Diverse scenario-oefeningen
Voor Wie
Personen die instaan voor de eerstelijnsinterventie bij werken in besloten ruimten.
Deze opleiding richt zich op veiligheidswachten die zich verder willen bekwamen in
eerstelijnsinterventie.
Vereiste Voorkennis
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een geldig attest “Werken met
omgevingsonafhankelijke ademhalingsbescherming”, volgens VCA Register Risicovolle Taken IS081 en van een kwalificatie als veiligheidswacht van besloten ruimten.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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Gebruik van kleine blusmiddelen,
elementaire brandbestrijding
code: BR00

Doel
Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om bij een beginnende brand gepast te
reageren.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■

De vuurdriehoek
Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
De soorten branden, hun oorzaken en blusmiddelen
De verschillende kleine blusmiddelen en hun gebruik
Hoe handelen bij brand; brand- en evacuatie alarm (bedrijfsspecifiek)

Inhoud Praktijk
■■

■■

Praktische oefeningen waarbij gebruik gemaakt wordt van de mobiele trainingsunit:
▪▪ Blussen van een beginnende brand met behulp van draagbare poeder- en CO2
blustoestellen
▪▪ Blussen van personen met een blusdeken
▪▪ Benadering en doven van een frietketel
Gebruik van een muurhaspel (facultatief)

Voor Wie
Personen die bij een beginnende brand gepast dienen te reageren.

Brandwacht
Volgens VCA Register van Risicovolle Taken AV-011 (inclusief AV-012
blussen met kleine blusmiddelen)
code: BR02

Doel
Verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de functie van brandwacht te kunnen
uitoefenen bij werkzaamheden met een verhoogd brand- of explosierisico.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■

Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Halve dag
Attest
Geslaagde deelnemers krijgen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.
Extra: Deze opleiding kan ook in de vorm van een herhalingsopleiding worden aangeboden.

Algemene begrippen betreffende vuurvergunning, geldende milieu- en
veiligheidsvoorschriften
De vuurdriehoek / vuurvijfhoek
Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
De soorten branden, hun oorzaken en diverse blusmiddelen
Werksituaties met verhoogd brandrisico en de te nemen preventiemaatregelen
Hoe handelen bij brand- en evacuatiealarm
Noodzaak van de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen, in het bijzonder de
ademhalingsbescherming

Het controleren van de voorwaarden op de verschillende vergunningen
Blusoefeningen: verschillende soorten branden blussen met de geschikte blustoestellen
(poeder, CO2, water)
Het aansluiten en hanteren van brandslangen
Integratieoefening waarbij de verschillende fasen van het gepast reageren op een
beginnende brand, inclusief de alarmering, ingeoefend worden

Voor Wie
■■
■■

Personen die als veiligheidstoezichter optreden bij werkzaamheden met een verhoogd
risico op brand of explosie.
Personen die zich beroepshalve bezighouden met brandbestrijding.

Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest conform VCA Register Risicovolle Taken AV-011.
Geldigheid: 10 jaar
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Opleiding van evacuatieverantwoordelijken
en begeleiden van evacuatieoefeningen

1ste Interventieploeglid

code: BR03

code: EPI

Doel

Doel

Het verwerven van de nodige kennis om bij een beginnende brand of een ander incident
waarbij een ontruiming noodzakelijk is, als evacuatieverantwoordelijke gepast te reageren.

Na het volgen van de opleiding beschikken de kandidaten over de nodige theoretische kennis
en praktische vaardigheden om een kleinere, beginnende brand te blussen en zijn zij in staat
gepast te reageren bij brand.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De vuurdriehoek: ontstaan ontwikkeling en voortplanting van brand
De soorten branden en hun blusmiddelen
De verschillende blusmiddelen en hun gebruik
Brandpreventieve maatregelen in het bedrijf (rookevacuatie, brandcompartimentering,
pictogrammen, waarschuwing/alarm, veiligheidsverlichting, ...)
Hoe handelen bij brand- / evacuatiealarm
Taken van evacuatieverantwoordelijken
Aandachtspunten voor een goede evacuatie
Toelichting bij de bedrijfseigen evacuatieprocedure

Inhoud Praktijk
Praktische evacuatieoefening (eventueel “zandbakoefening”).

Inhoud Theorie
De inhoud van deze opleiding loopt parallel met de wettelijke vereisten beschreven in de
Codex Boek III Titel 3.
■■ Principes van de verbranding (wat is een brand, vuurdriehoek)
■■ Ontwikkeling van de brand en van de hitte
■■ De verschillende soorten brandklassen
■■ De verschillende blusmiddelen
■■ De veiligheids- en gezondheidssignalisatie
■■ Preventieve maatregelen/brandpreventie
■■ Reactie op een brandmelding (waarschuwing, alarm en melding)
■■ Gevaren van brandbestrijding
■■ Principes van evacuatie

Medewerkers die deel uitmaken van de evacuatieploeg.

Inhoud Praktijk
■■ Individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen op reële brandhaarden
■■ Toepassen van de aangeleerde evacuatietechnieken

Vereiste Voorkennis

Voor Wie

Voor Wie

In functie van het programma dienen de deelnemers voldoende vertrouwd te zijn met
de eigen bedrijfsinstallaties, de bedrijfseiegen procedures inzake noodsituaties en de eigen
interventiemiddelen.
Duur
Halve dag
Attest
Deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services

Personen die bij een beginnende brand gepast dienen te reageren.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Attest 1ste Interventieploeglid, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.
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1ste Interventieploegleider
code: CEPI

Doel

Vereiste Voorkennis

■■

Voor deze opleiding moet de deelnemers een opleiding 1e interventieploeglid of equivalent
gevolgd hebben.

■■
■■

Aanleren en verbeteren van de nodige competenties betreffende brandpreventie en
-bestrijding
Het evalueren van de brand, een correcte bilan opmaken en indien nodig acties
ondernemen voor het redden en ontruimen
Het bevelen van een interventieploeg

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

Algemene begrippen betreffende vuurvergunning, geldende milieu- en
veiligheidsvoorschriften
De vuurdriehoek / vuurvijfhoek
Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van een brand
Werksituaties met verhoogd brandrisico en de te nemen preventiemaatregelen
Noodzaak van de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen, in het bijzonder de
ademhalingsbescherming
Taak en verantwoordelijkheid van de leider
Leaderschip:
▪▪ Psychologie van het leiden, het overbrengen van de boodschap
▪▪ Beslissingen nemen
▪▪ Tactiek opstellingen
▪▪ Geven van orders
▪▪ Leiden en coördineren van de verschillende blusploegen
De bestrijdingsmethodiek, organisatie van de interventie met een interventieploeg

Duur
2 à 3 dagen
Attest
Attest 1e Interventieploegleider, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Het controleren van de voorwaarden op de verschillende vergunningen
Blusoefeningen: verschillende soorten branden blussen met de geschikte blustoestellen
(poeder, CO2, water)
Het aansluiten en hanteren van brandslangen
Integratieoefening waarbij de verschillende fasen van het gepast reageren op een
beginnende brand, inclusief de alarmering, ingeoefend worden
Gebruik van adembeschermingstoestellen
Evacuatieoefeningen
Noodscenario-oefeningen (brand/redding/evacuatie/...)
Redding van slachtoffers

Voor Wie
Leden van een bedrijfsinterne interventieploeg die de verantwoordelijkheid hebben over een
interventieteam.
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Opleiding autobrand

Opleiding werken met een autopomp

Doel

Doel

De chauffeurs van een transportbedrijf leren een autobrand te benaderen, een eerste poging
tot blussing en een eventuele evacuatie van de passagiers op een veilige wijze aan te leren.

Deze opleiding is bedoeld voor de leden die deel uit maken van de brandbestrijdingsploeg van
bedrijven en die gebruik maken van een autopomp in het kader van on site interventies.

Inhoud

Programma

■■
■■
■■

Op het einde van de opleiding, hebben de deelnemers zowel theoretische- als praktische
kennis en ervaringen opgedaan op de volgende vlakken:
■■ Het materiaal en uitrusting kennen van de autopomp
■■ Een autopomp kunnen gebruiken
■■ Herkennen en identificeren van zijn eigen grenzen als interventieploeglid
■■ Leren werken en communiceren in ploegverband denkende aan de veiligheid
■■ In ploeg een aanvalslijn opstellen – een waterscherm installeren.
■■ In ploeg een aanvalslijn met schuim leren opstellen.
■■ Het kunnen opvangen van de hulpdiensten, de verschillende points of interest kunnen
aanduiden (brandhaard, gevaarlijke sectoren,..) en hen de nodige informatie kunnen
communiceren.

■■

De risico’s kennen van een interventie van een autobrand
De verscheidene beschikbare blusmiddelen bij een autobrand kunnen onderscheiden
Een correcte benadering aanleren in het geval van een rijdend voertuig met
rookproductie
Specifieke risico’s evalueren: LPG, ondergrondse parkings en branden op de site van een
tankstation.

Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Attest
Er wordt een opleidingsattest “Blussen van autobranden” overhandigt, afgeleverd door G4S
Training & Consultancy Services.
Opleidingsduur
De opleiding duurt 4 lesuren

Toelatingsvoorwaarden
■■
■■
■■
■■

De basisopleiding « eerste interventieploeglid » succesvol gevolgd hebben
In orde zijn voor het dragen van een persluchttoestel
Over een medisch attest beschikken voor het dragen van een persluchttoestel
Voor de chauffeur, in orde zijn met het wettelijke rijbewijs en de medische controle.

Attest
Er wordt een opleidingsattest “Werken met een autopomp” overhandigt, afgeleverd door G4S
Training & Consultancy Services.
Opleidingsduur
De opleiding duurt 8 lesuren
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Veilig werken aan elektrische installaties niveau BA4

Veilig werken aan elektrische installaties niveau BA5

code: EL01

code: EL02

Doel

Doel

Verwerven van de nodige kennis om veilig te werken in de omgeving van elektrische installaties.

Verwerven van de nodige kennis om veilig te werken aan elektrische installaties vanuit
de interpretatie van de niveaus BA4 “verwittigde personen” en de BA5 “gekwalificeerde
personen”.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Introductie, doel, reglementair kader
Algemene begrippen met betrekking tot elektriciteit
De risico’s van elektriciteit
Risico’s van elektriciteit met betrekking tot werkzaamheden aan elektrische installaties
Algemene regels voor het veilig werken aan elektrische installaties
Regels voor het veilig werken aan elektrische installaties die spanningsloos zijn
Regels voor het veilig werken aan elektrische installaties onder begeleiding van een BA5
gekwalificeerde persoon en voor het werken aan elektrische installaties in specifieke
omstandigheden

Voor Wie
Alle personen die bij de uitoefening van hun werk worden blootgesteld aan de risico’s van
elektriciteit.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Introductie, doel, reglementair kader
Risico’s van elektriciteit met betrekking tot werkzaamheden aan elektrische installaties
Algemene regels voor het veilig werken aan elektrische installaties
Regels voor het veilig werken aan elektrische installaties die spanningsloos zijn
Regels voor het veilig werken aan elektrische installaties onder spanning
Regels voor het veilig werken aan elektrische installaties in specifieke omstandigheden

Voor Wie
Personen die bij de uitoefening van hun werk als elektricien of in een andere functie worden
blootgesteld aan de risico’s van elektriciteit.
Vereiste Voorkennis
Een goede basiskennis van elektriciteit hebben of de module BA4 gevolgd hebben.
Duur
Eén dag.
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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Bestuurder elektropallettruck/
elektrostapelaar

Heftruckbestuurder

code: ME19

code: ME01

Doel

Doel

Verwerven van de nodige competenties om op een veilige en efficiënte manier te werken met
een elektrostapelaar.

Verwerven van inzicht in de risico’s bij het werken met heftrucks. Verwerven van de nodige
kennis om te weten hoe men veilig met heftrucks kan werken.

Inhoud Theorie

Inhoud Theorie

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De gevaren en risico’s bij het werken met een elektropallettruck/elektrostapelaar
Regels voor veilig besturen van een elektropallettruck/elektrostapelaar
Richtlijnen in verband met de lading; lastberekening
Dagelijkse inspecties en onderhoudswerkzaamheden

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■

Uitvoeren van het dagelijkse nazicht
Rijden en positioneren met de elektropallettruck/elektrostapelaar, zonder en met last
Plaatsen van lasten in rekken, stapelen van lasten

Voor Wie
Werknemers die bij de uitvoering van hun werk moeten gebruik maken van een
elektropallettruck/elektrostapelaar.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Halve dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Gevaren en risico’s bij het werken met de heftruck
Bouw van de heftruck, verschillende types en hun toepassingsgebied
Factoren die de belasting en de stabiliteit van de heftruck beïnvloeden
Het laaddiagram voor verschillende soorten lasten
Regels voor veilig gebruik van de heftruck
Dagelijkse inspecties en onderhoudswerkzaamheden
De belangrijkste wettelijke aspecten van toepassing op de heftruckbestuurder

Inhoud Praktijk
Inoefenen van de aangeleerde voorschriften en technieken in verschillende eenvoudige
situaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke werksituatie van de deelnemer
(vb: verplaatsen en stapelen van paletten, laden en lossen van vrachtwagens vanuit verschillende
situaties, werken met hulpstukken,...).
Voor Wie
Personen die met heftrucks moeten werken.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services
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Werken met vorkheftruck gevorderd
Volgens VCA Register van Risicovolle Taken IS-001
code: ME02

Doel
Het verwerven van de nodige vakbekwaamheid om in diverse werksituaties op een veilige en
efficiënte manier te werken met de heftruck.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Veiligheidsvoorschriften
Bouw van de heftruck, verschillende types en hun toepassingsgebied
Verschillende types aandrijvingen
Wisselen van batterijen
De startcontrole
Verschillende soorten pallets en opslagmethoden
Factoren die de belasting en de stabiliteit van de heftruck beïnvloeden
Het laaddiagram
Regelgeving, wetgeving
Risico’s eigen aan toestellen en ruimte

Vereiste Voorkennis
Enige voorkennis of voorafgaande opleiding heftruckbestuurder volgen is aangeraden om de
slaagkans voor het examen te verhogen.
Duur
Twee of drie dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest conform VCA Register Risicovolle Taken IS-001.
Geldigheid: 5 jaar

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De toepassing van de relevante veiligheids- en verkeersregels
De dagelijkse inspectie van de heftruck
De op- en afstaptechniek
Het correcte gebruik van de bedieningsorganen
Het aansluiten en ontkoppelen van de batterijen
De rijtechniek vooruit en achteruit
Manoeuvres: draaigedrag, bochtenwerk, nauwe doorgangen; vooruit en achteruit
Stapelen van goederen op grondlocaties, in stellingen en op hoogte
Stapelen met diverse systemen
Orde en netheid
Rijden in specifieke omstandigheden (oplegger/container, hellend vlak, smalle ruimte)
Vervoeren van lange, hoge en omvangrijke ladingen
Werken met hulpstukken

Voor Wie
Personen die met een vorkheftruck als hoofdopdracht moeten werken waarbij de opdrachten
een zekere moeilijkheidsgraad hebben.
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Reachtruckbestuurder

Werken met starre verreiker

code: ME08

Volgens VCA Register van Risicovolle Taken IS-003

Doel
Het verwerven van de nodige vakbekwaamheid om in diverse werksituaties op een veilige en
efficiënte manier te werken met de reachtruck.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gevaren en risico’s bij het werken met de reachtruck
Bouw en specifieke toepassingsgebied van de reachtruck
Factoren die de belasting en de stabiliteit van de reachtruck beïnvloeden
Het laaddiagram voor verschillende soorten lasten
Regels voor veilig gebruik van de reachtruck
Dagelijkse inspecties en onderhoudswerkzaamheden
De belangrijkste wettelijke aspecten van toepassing op de reachtruckbestuurder

Inhoud Praktijk
Inoefenen in het toepassen van de aangeleerde voorschriften en technieken in verschillende
situaties. Deze situaties worden gekozen in functie van de specifieke werksituatie van de
deelnemer.
Voor Wie
Personen die met reachtrucks moeten werken.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Drie dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

code: ME05/ME013

Doel
Het verwerven van de nodige vakbekwaamheid om in diverse werksituaties op een veilige en
efficiënte manier te werken met een verreiker.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De inhoud van deze veiligheidsfunctie
Werkvergunningen
Veiligheidsvoorschriften
Bouw van de verreiker
Verschillende types verreiker
De startcontrole
Factoren die de belasting en de stabiliteit van de verreiker beïnvloeden
Het laaddiagram
Regelgeving, wetgeving
Risico’s eigen aan toestellen en ruimte
Het gebruik van hulpstukken

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De toepassing van de relevante veiligheids- en verkeersregels
De dagelijkse inspectie van de verreiker
De op- en afstaptechniek
Het correcte gebruik van de bedieningsorganen
De rijtechniek vooruit en achteruit
Manoeuvres: draaigedrag, bochtenwerk (2- en 4-wielbesturing, krab)
Overschakelen tussen de besturingsmodi
Schatten van afstanden, diepte en hoogte
Stapelen van goederen op grondlocaties, ver voor zich uit en op hoogte
Orde en netheid

Voor Wie
Personen die met een verreiker moeten werken. Het betreft een basisopleiding, nl. het werken
met vorken op afstand. Indien een hulpstuk geïnstalleerd wordt, is dit een specialisatie met
aparte opleiding.
Vereiste Voorkennis
De eendaagse opleiding is gericht op deelnemers met ruime ervaring in het werken met de
verreiker. Voor de tweedaagse opleiding is geen voorkennis vereist.
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Rolbrugbedienaar
code: ME04

Duur

Doel

Eén dag of twee dagen

Het verwerven van de nodige basiskennis en –vaardigheden om veilig te werken met een
rolbrug.

Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest conform VCA Register Risicovolle Taken IS-003.
Geldigheid: 5 jaar

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gevaren en risico’s bij het werken met rolbruggen
Hoe de risico’s zo laag mogelijk krijgen
Reglementering: wetgeving, controles, reglement gebruik, verantwoordelijkheid
De rolbrug: werking, veiligheidsaspecten
Regels voor een veilige bediening van de rolbrug
Aanslagmateriaal: verschillende soorten en hun toepassingsbereik
Regels voor veilig gebruik van aanslagmateriaal

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■

Inoefenen van de basisbediening van de rolbrug
Voorkomen en verhelpen van het slingeren van de last
Inoefenen van het verplaatsen van lasten in eenvoudige situaties

Voor Wie
Personen die tijdens hun werk lasten moeten verplaatsen met behulp van een rolbrug.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Halve dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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GOEDERENBEHANDELING

GOEDERENBEHANDELING

Aanslaan en uitwijzen van lasten

Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke
lasten

code: ME06

Volgens VCA Register Risicovolle Taken AV-004

Doel
Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om op een veilige manier met
aanslagmateriaal te kunnen werken.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gevaren en risico’s bij het werken met aanslagmateriaal
Overzicht van de preventiemaatregelen
Reglementering: fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften ter vermindering
van de aan hefverrichtingen verbonden gevaren (K.B. 5/5/95, ARAB art. 269.4)
Aanslagmateriaal: verschillende soorten en hun toepassingsbereik
Regels voor veilig gebruik van aanslagmateriaal (keuze, ophangpunt, meerwegstroppen,
verminderings- en vermeerderingscoëfficient)
Hand- en armsignalen volgens het KB van 17 juni 1997

Inhoud Praktijk
■■
■■

Praktische oefeningen in het aanslaan van lasten met de diverse gebruikte
hijshulpmiddelen
Toepassen van de hand- en armsignalen

Voor Wie
Personen die tijdens hun werk lasten moeten aanslaan en hijsen met behulp van hijswerktuigen.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Halve dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

code: ME16

Doel
Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om op een veilige en effectieve manier
“niet kritieke” lasten aan te slaan en de uitwijstekens toe te passen.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Risico’s bij het aanslaan van lasten
Omschrijving van “niet kritieke” lasten
Wetgeving en normen
Keuringen
Basiskarakteristieken van de last
Basisbegrippen met betrekking tot belasting
Basisbegrippen met betrekking tot de hijstoebehoren, belasting in de hijstoebehoren
Hand- en armseinen
Verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren
Onderhoud, controle en opslag van de hijshulpmiddelen
De aanduidingen op het aanslagmateriaal
Keuze van aanslagmateriaal en aanslagmethode
Aandachtspunten van risicoanalyse bij eenvoudige hijswerkzaamheden

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■

Aanslaan van een eenvoudige constructie met een gemakkelijk te bepalen zwaartepunt
Een apparaat met oogbouten aanslaan en verplaatsen
Een last begeleiden langsheen een parcours

Voor Wie
Personen die tijdens hun werk niet-kritieke lasten moeten aanslaan en hijsen met behulp van
hijswerktuigen, of die deze werkzaamheden moeten coördineren.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest conform VCA Register Risicovolle Taken AV-004.
Geldigheid: 10 jaar
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GOEDERENBEHANDELING

GOEDERENBEHANDELING

Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten

Compacte wiellader

Volgens VCA Register van Risicovolle Taken IS-006

code: ME07

code: ME15

Doel
Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om op een veilige en effectieve manier
“kritieke” lasten aan te slaan en de uitwijstekens toe te passen.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Risico’s bij het aanslaan van lasten
Omschrijving van “kritieke” lasten
Wetgeving en normen
Keuringen
Basiskarakteristieken van de last
Basisbegrippen met betrekking tot belasting
Basisbegrippen met betrekking tot de hijstoebehoren, belasting in de hijstoebehoren
Hand- en armseinen
Verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren
Onderhoud, controle en opslag van de hijshulpmiddelen
De aanduidingen op het aanslagmateriaal
Keuze van aanslagmateriaal en aanslagmethode
Aandachtspunten van risicoanalyse bij eenvoudige hijswerkzaamheden

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■
■■

Aanslaan van ingewikkelde constructies met een moeilijk te bepalen zwaartepunt
Aanslaan van zware lasten met onevenwicht
Aanslaan van apparaten zonder gebruik te maken van oogbouten
Aanslaan van lange lasten, rechtzetten en correct positioneren
Lasten begeleiden langsheen een parcours

Voor Wie
Personen die tijdens hun werk kritieke lasten moeten aanslaan en hijsen met behulp van
hijswerktuigen, of die deze werkzaamheden moeten coördineren.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Doel
Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s bij het werken met een compacte wiellader. Het
verwerven van de nodige vakbekwaamheid om veilig met een compacte wiellader te werken.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gevaren en risico’s bij het werken met de compacte wiellader
Algemene kenmerken van een compacte wiellader
Verantwoordelijkheden van de bestuurder
Begrippen kiplast, kipmoment en nominale laadcapaciteit
Regels voor het veilig gebruik van de compacte wiellader
Dagelijkse inspecties en onderhoud

Inhoud Praktijk
■■
■■

Inoefenen van de aangeleerde voorschriften en technieken in verschillende situaties
Uitvoeren van een controleronde, algemene stuurvaardigheidsoefeningen, scheppen van
gestort bulkmateriaal, laden van vrachtwagen, container of trechter.

Voor Wie
Personen die werkzaamheden met een compacte wiellader uitvoeren.
Vereiste Voorkennis
De deelnemers moeten voldoende stuurvaardig (auto) zijn. Een rijbewijs is evenwel niet
verplicht.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Duur
Twee of drie dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest conform VCA Register Risicovolle Taken IS-006.
Geldigheid: 5 jaar
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GOEDERENBEHANDELING

GOEDERENBEHANDELING

Wiellader

Schranklader

code: ME08

code: ME10

Doel

Doel

Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s bij het werken met een wiellader. Het verwerven
van de nodige vakbekwaamheid om veilig met een wiellader te werken.

Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s bij het werken met een wiellader. Het verwerven
van de nodige vakbekwaamheid om veilig met een wiellader te werken.

Inhoud Theorie

Inhoud Theorie

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Risico’s bij het werken met een wiellader
Opbouw, werking en toepassing van de wiellader
Stabiliteit van de wiellader en de last
Voorschriften voor het veilig werken met de wiellader
Regelgeving

Risico’s bij het werken met een schranklader
Opbouw, werking en toepassing van de schranklader
Stabiliteit van de wiellader en de last
Voorschriften voor het veilig werken met de schranklader
Regelgeving

Inhoud Praktijk

Inhoud Praktijk

■■
■■

■■
■■

■■
■■

Dagelijkse controle
Oefeningen in het leren gebruiken van de bedieningsorganen en het uitvoeren van de
basisbewegingen
Praktische oefeningen in het toepassen van de aangeleerde (veiligheids)regels in de
voorkomende bedrijfseigen situaties
Uitvoeren van een controleronde, algemene stuurvaardigheidsoefeningen, scheppen van
gestort bulkmateriaal, laden van vrachtwagen, container of trechter.

■■
■■

Dagelijkse controle
Oefeningen in het leren gebruiken van de bedieningsorganen en het uitvoeren van de
basisbewegingen
Praktische oefeningen in het toepassen van de aangeleerde (veiligheids)regels in de
voorkomende bedrijfseigen situaties
Uitvoeren van een controleronde, algemene stuurvaardigheidsoefeningen, scheppen van
gestort bulkmateriaal, laden van vrachtwagen, container of trechter.

Voor Wie

Voor Wie

Personen die werkzaamheden met een wiellader uitvoeren. Werknemers die in eenvoudige
situaties met een wiellader werken.

Personen die werkzaamheden met een schranklader uitvoeren. Werknemers die in eenvoudige
situaties met een schranklader werken.

Vereiste Voorkennis

Vereiste Voorkennis

De deelnemers moeten voldoende stuurvaardig (auto) zijn. Een rijbewijs is evenwel niet
verplicht.

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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INDUSTRIËLE REINIGING
GOEDERENBEHANDELING

Bedienaar vrachtwagenlaadkraan

Gebruiker van kleine hogedrukreinigers

code: ME09

code: IN00

Doel

Doel

Inzicht verwerven in de risico’s van het werken met een vrachtwagenlaadkraan en in de te
nemen maatregelen. Het verwerven van de basiskennis en -vaardigheden om veilig met een
vrachtwagenlaadkraan te kunnen werken.

Het verwerven van de nodige vakbekwaamheid om veilig en efficiënt te werken met hoge
druk waterstraal reinigingsmachines tot 250 bar.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■

De autolaadkraan – toepassingsgebied
Gevaren en risico’s bij het werken met een autolaadkraan
Veiligheidsaspecten en –voorzieningen: stabiliteit, last- vluchttabel, stempels en uithouders,
diverse veiligheidsvoorzieningen, keuringsveriesten
Aandachtspunten voor het veilig werken met een autolaadkraan
Aandachtspunten bij het hijsen van de last

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■

Opstellen van de vrachtwagenlaadkraan
Inspectie en dagelijks onderhoud
Werken met de vrachtwagenlaadkraan: aanslaan, laden en lossen van lasten

Voor Wie
Personen die met een vrachtwagenlaadkraan moeten werken.
Vereiste Voorkennis
De deelnemers dienen vertrouwd te zijn met het rijden met de vrachtwagen.
Bijzondere Vereiste

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Basisbegrippen met betrekking tot druk, volume, reactiekracht
Risico’s, veiligheids- en milieuvoorschriften
Eerste hulp bij ongevallen met hogedrukwater
Bouw en werking van hogedruk reinigingstoestellen
Technieken, gereedschappen en toepassingen
Gebruik van chemicaliën

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■

Bedienen van het toestel en de gereedschappen
Veilig en milieubewust werken met hogedrukmachines
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor Wie
Personeel in onderhoudsdiensten, in de professionele schoonmaak, gevelreiniging, industriële
reiniging, die gebruik maken van reinigingsmachines tot een werkdruk van 250 bar en met een
pompmotorvermogen lager dan 10 Kw.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Tijdens het bedienen van de kraan wordt niet met de vrachtwagen gereden. Er dient wel een
competent persoon aanwezig te zijn die de vrachtwagen bedient.

Duur

Duur

Attest

Een halve dag voor wie vertrouwd is met de machine en er al geruime tijd mee werkt.
Eén dag voor wie weinig voorkennis heeft.

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Eén dag

Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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INDUSTRIËLE REINIGING

INDUSTRIËLE REINIGING

Hogedrukspuiter

Hogedrukmachinist

code: IN01

code: IN02

Doel

Doel

Verwerven van de nodige basisvakbekwaamheid om op een veilige en efficiënte manier te
werken met hogedruk - vloeistofreinigingsapparatuur.

Verwerven van de nodige basisvakbekwaamheid om op een veilige en efficiënte manier te
werken met hogedruk - vloeistofreinigingsapparatuur en om als machinist de hogedrukunit te
kunnen bedienen.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De begrippen druk, vacuüm, reactiekracht en hun toepassing in de industriële reiniging
Gevaren en risico’s bij het werken met hogedruk reinigingsinstallaties
De opbouw van hogedruk reinigingsinstallatie
Veiligheidsmaatregelen op het niveau van de hogedrukunit en toebehoren:
veiligheidsinrichtingen, keuringen
Veiligheidsmaatregelen op het niveau van de gebruikers van de installatie: opleiding,
geschiktheid, persoonlijke beschermingsmiddelen
Veiligheidsmaatregelen op vlak van werkprocedures tijdens de voorbereiding en de
uitvoering der werken
Aspecten van verschillende hogedrukreinigingsmethoden en –technieken

Inhoud Praktijk
Oefeningen in het veilig en milieubewust werken met het pistool en de kruipslang
met aandacht voor de juiste spuithouding en het correcte gebruik van de persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Voor Wie
Personeel in de industriële reiniging en onderhoudspersoneel.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Twee dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De begrippen druk, vacuüm, reactiekracht en hun toepassing in de industriële reiniging
Gevaren en risico’s bij het werken met hogedruk reinigingsinstallaties
De opbouw van de hogedruk reinigingsinstallatie
Veiligheidsmaatregelen op het niveau van de hogedrukunit en toebehoren:
veiligheidsinrichtingen, keuringen
Veiligheidsmaatregelen op het niveau van de gebruikers van de installatie: opleiding,
geschiktheid, persoonlijke beschermingsmiddelen
Veiligheidsmaatregelen op vlak van werkprocedures tijdens de voorbereiding en de
uitvoering der werken
Aspecten van verschillende hogedrukreinigingsmethoden en -technieken
Rekenen met druk; drukverliezen, de keuze van de juiste nozzle en toebehoren

Voor Wie
Personeel in de industriële reiniging, verantwoordelijk voor de bediening van een hogedruk
reinigingsinstallatie.
Vereiste Voorkennis
De deelnemers moeten gekwalificeerd zijn als hogedrukspuiter.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
Optioneel: door middel van een SIR-examen kan de kwalificatie “hogedrukmachinist” behaald
worden.

Optioneel: door middel van een SIR-examen kan de kwalificatie “hogedrukspuiter” behaald
worden.
Extra: Deze opleiding kan ook in de vorm van een herhalingsopleiding worden aangeboden.
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INDUSTRIËLE REINIGING

INDUSTRIËLE REINIGING

Deskundig toezichthouder bij hogedruk
waterstraal reiniging

Machinist druk / vacuümwagens

code: IN06

code: IN03

Doel

Doel

■■
■■

Verwerven van de nodige basisvakbekwaamheid om veilig te werken met de druk/
vacuümwagen.

Verbeteren van het inzicht in de gevaren en risico’s bij het werken met hogedrukunits.
Leren kennen van maatregelen op vlak van constructie, werkprocedures en persoonlijke
bescherming om veilig hogedruk reinigingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren, met als
doel op een betere manier toezicht te kunnen houden bij dergelijke werkzaamheden.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■

Begrippen i.v.m druk, vacuüm, reactiekracht
Opbouw van de hogedruk reinigingsinstallatie
Veiligheidsmaatregelen op niveau van de unit, de gebruiker en de werkprocedures

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■

Kennismaking met de hogedruk unit
Ervaringsoefeningen in het hanteren van het spuitpistool (in eenvoudige situaties),
aanvoelen van de reactiekrachten
Observatie en bespreking van hogedruk werkzaamheden (bij een bedrijfsrondgang of aan
de hand van beeldmateriaal)

Voor Wie
Personeel dat bij de uitvoering van hun werk toezicht moet houden op de veilige uitvoering
van werken met hogedruk vloeistofreinigingsinstallaties.
Vereiste Voorkennis
Enige affiniteit met de industriële reiniging en in het bijzonder de hogedruk reiniging is gewenst.
Duur

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■

Natuurkundige begrippen over druk- en vacuümtechnieken
Gevaren en risico’s bij het werken van betreffende installaties
Opbouw van de drukvacuüminstallatie
Veiligheidsmaatregelen op het niveau van de installatie, de gebruiker en de werkmethodes

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■

Uitvoeren van de voorbereidende en controlerende werkzaamheden
Laad- en lostechnieken, zuigen en persen
Gebruik van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen
Toepassen van de veiligheids- en milieuvoorschriften

Voor Wie
Personen in de industriële reiniging en in de afvalverwerking die werken met een druk/
vacuümwagen.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Twee dagen

Anderhalve dag

Attest

Attest

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
Optioneel: door middel van een SIR-examen kan de kwalificatie “deskundig toezichthouder
hoge druk” behaald worden.
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Optioneel: door middel van een SIR-examen kan de kwalificatie “druk vacuüm machinist”
behaald worden.
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INDUSTRIËLE REINIGING

INDUSTRIËLE REINIGING

Chemisch technisch reinigen - chemisch
technisch operator

Machinist zuiggraafmachines

code: IN07

code: IN08

Doel
Verwerven van de nodige kennis en inzichten om op een veilige en vakkundige manier
chemisch technische reinigingen te kunnen uitvoeren.

Doel
Verwerven van de nodige basiskennis om veilig te werken met de zuiggraaf machine. De
opleiding is een voorbereiding op het examen zuiggraaf machinist van de SIR.

Inhoud

Inhoud

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Inleiding in het Chemisch technisch reinigen
Voorbereiding van de reiniging
Het gebruik van chemicaliën
De apparatuur
Veiligheidseisen voor de werkplek
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Wat te doen in noodsituaties
Aandachtspunten bij transport

Voor Wie
Personeel dat bij de uitvoering van industriële reinigingswerkzaamheden de technieken van het
Chemisch Technisch Reinigen moet toepassen.
Vereiste Voorkennis
Basiskennis veiligheid op VCA-niveau.
Duur
Twee dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
Optioneel: door middel van een SIR-examen kan de kwalificatie “chemisch technisch operator”
behaald worden.
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■■
■■
■■
■■
■■
■■

Natuurkundige begrippen over druk- en vacuümtechnieken
Gevaren en risico’s bij het werken met drukvacuüminstallaties/zuiggraaf machines
Opbouw van de drukvacuüminstallatie/zuiggraaf machine
Veiligheidsmaatregelen op het niveau van de drukvacuüminstallaties/zuiggraaf machines en
hun toebehoren: veiligheidsinrichtingen, keuringen
Veiligheidsmaatregelen op het niveau van de gebruikers van de installatie: opleiding,
geschiktheid, persoonlijke beschermingsmiddelen
Veiligheidsmaatregelen op vlak van werkprocedures tijdens de voorbereiding, de
uitvoering der werken en het transport

Voor Wie
Bedienaars van zuiggraaf machines.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
Optioneel: door middel van een SIR-examen kan de kwalificatie “zuiggraaf machinist” behaald
worden.
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MONTAGETECHNIEKEN

STELLINGBOUW

Flensmonteur

Monteur steigerbouw / steigerbouwer A

Volgens VCA Register van Risicovolle Taken IS-010

code: ST00

code: MO00

Doel
Het verwerven van de nodige competenties om op een veilige en verantwoorde manier
flensverbindingen te openen, lekdicht te sluiten en pakkingen te vervangen. Dit impliceert het
gebruik van juiste gereedschappen, methodes en materialen.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Veiligheid en procedures
Standaardafmetingen
Internationale kleurencodering
Hand- en bijzondere gereedschappen
Studbolts en flenzen: verschillende soorten en codering
Pakkingsoorten in leidingen
Pakkingsoorten voor equipment flenzen
Verschillende soorten flensverbindingen in pijpleidingen

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Werkmethodiek voor het openen en sluiten van pijpflensverbindingen
Werkmethodiek voor warmtewisselaars
Equipment flenzen
Plaatsen en trekken van steekflenzen
Blind- en opendraaien van brilflenzen
Werken met hand- en bijzondere gereedschappen

Voor Wie
Personen die belast zijn met het openen en sluiten van flensverbindingen met gebruikmaking
van hand- en / of pneumatische gereedschappen.
Vereiste Voorkennis
Een scholingsniveau basis technisch onderwijs is vereist.

Doel
Het verwerven van de nodige competenties om op een vakbekwame en veilige manier als
steigerbouwer te kunnen werken.
Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■

Normen en criteria voor het keuren van steigermateriaal
Grondregels en richtlijnen met betrekking tot montage, modificatie en demontage van
steigers
Relevante wettelijke voorschriften
Vuistregels voor het correct uitvoeren van steigers op vlak van sterkte, stijfheid en
stabiliteit

Inhoud Praktijk
■■
■■

Keuren van steigers a.d.h.v. van bestaande criteria en normen
Onder toezicht inoefenen van de montage, aanpassing en demontage van alle staande
stellingen met inbegrip van uitbouw en overbrugging

Voor Wie
Steigerbouwers
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Vier dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door DNV Certification, volgens ISO
17024.

Duur
Twee dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest.
Opmerking: Deze opleiding kan ook in de vorm van een herhalingsopleiding worden
aangeboden.
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STELLINGBOUW

STELLINGBOUW

1ste monteur steigerbouw / steigerbouwer B

Steigerbouw “Layher Allround”

code: ST01

code: ST08

Doel

Doel

Het opfrissen en uitdiepen van de eerder opgedane kennis binnen de cursus
“Monteur steigerbouw”. Daarnaast het verhogen van het eerder bereikte niveau van
vakbekwaamheid met betrekking tot stellingbouwtechnieken en de daarmee gepaard gaande
veiligheidsmaatregelen.

Veilig leren monteren, gebruiken en demonteren van systeemsteigers van het type Layher
Allround.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■

Introductietoets
Relevante voorschriften, eisen m.b.t. montage, aanpassing en demontage van alle “gewone”
en bijzondere steigers
Werkwijze in specifieke omstandigheden: besloten ruimten, boven water,...
Vuistregels voor het inschatten van massa en hoeveelheden van steigermateriaal
Vuistregels m.b.t. sterkte, stabiliteit en stijfheid van een steiger

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■

Opmaken van materiaalstaat a.d.h.v. tekeningen
Zelfstandig toepassen van relevante voorschriften m.b.t. montage van steigers
Oefenen in het uitvoeren van opdrachten ter montage, aanpassing of demontage van
steigers
Uitvoeren van de van toepassing zijnde steigercontrolesystemen (labelprocedure)

Voor Wie
Monteurs steigerbouw die hun vakbekwaamheid willen verhogen.
Vereiste Voorkennis
In het bezit zijn van het certificaat “Monteur Steigerbouw / Steigerbouwer A”. Minimaal 3 jaar
praktijkervaring in de steigerbouw.
Duur

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■

Normen en criteria voor het gebruiken van steigers Layher Allround
Grondregels i.v.m. montage, aanpassen en demontage van Layher Allround steigers
Relevante wettelijke voorschriften
Vuistregels i.v.m. sterkte, stabiliteit en stijfheid

Inhoud Praktijk
Inoefenen van het monteren, gebruiken en demonteren van het Layher Allround systeem aan
de hand van relevante voorschriften, richtlijnen en eisen.
Voor Wie
Uitvoerend personeel dat te maken krijgt met systeemsteigers van het merk Layher, type
Allround.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door DNV Certification, volgens ISO
17024.

Vijf dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door DNV Certification, volgens ISO
17024.
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STELLINGBOUW

STELLINGBOUW

Veiligheidsbeoordeling steigers niveau 1
(VBS1): Stellingkeurder

Veiligheidsbeoordeling steigers niveau 2 (VBS 2):
Deskundig toezichthouder steigerbouw

code: ST02

code: ST03

Doel

Doel

Het visueel leren beoordelen van opgebouwde en reeds gekeurde steigers op hun veiligheid.

De deelnemers vertrouwd maken met de bestaande normering en regelgeving t.a.v. het
vakkundig en veilig bouwen van stellingen. De deelnemers binnen het kader van hun taken en
verantwoordelijkheden in staat stellen de veiligheid van steigers te beoordelen en onveilige
werksituaties in de gebruiksfase van de steigers te herkennen en te signaliseren.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Begrippen uit de stellingbouw
Verschillende soorten stellingbouwmaterialen
Vuistregels ter beoordeling van steigers op hun veiligheid
Gedragsregels voor gebruikers van steigers
De van toepassing zijnde vergunningssystemen
De relevante wettelijke voorschriften

Inhoud Praktijk
Oefenen in het visueel leren beoordelen van steigers op hun veiligheid.
Voor Wie
Personen die stellingen vakbekwaam moeten gebruiken of onder wiens leiding op stellingen
gewerkt wordt.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■

Diverse types en soorten steigers en hun specifieke toepassing
Grondregels, richtlijnen en veiligheidseisen m.b.t. montage, modificatie en demontage
Vuistregels ter beoordeling van sterkte, stijfheid en stabiliteit van steigers
Het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij steigerbouw
De relevante wettelijke voorschriften

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■

Beoordelen van steigers op vlak van sterkte, stijfheid en stabiliteit
Beoordelen van de toepassing van grondregels, richtlijnen en veiligheidseisen m.b.t.
montage, aanpassen en demontage van steigers
Beoordelen van het juiste gebruik van pbm
Oefeningen in het leren herkennen van onveilige werksituaties in de gebruiksfase van
steigers

Voor Wie

Eén dag

Personen, niet zijnde steigerbouwers, die in hun dagelijkse praktijk worden geconfronteerd met
de veiligheidsaspecten van steigerbouw.

Attest

Vereiste Voorkennis

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door DNV Certification, volgens ISO
17024.

Niveau beroepsonderwijs, of in het bezit zijn van een certificaat VBS1.
Duur
Drie dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door DNV Certification, volgens ISO
17024.
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STELLINGBOUW

STELLINGBOUW

Steigerinspecteur

Deskundig toezichthouder rolsteigers

code: ST04

code: ST05

Doel

Doel

De deelnemers leren de bestaande normering en regelgeving t.a.v. het vakkundig en veilig
bouwen van steigers. Ze leren steigers te beoordelen op hun veiligheid en kwaliteit.

De deelnemers geraken vertrouwd met de bestaande normering en regelgeving ten aanzien
van rolsteigers. Ze verwerven de nodige competentie om op een veilige wijze rolsteigers te
monteren, gebruiken demonteren en om toezicht op deze activiteiten uit te oefenen.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■

Normen en criteria t.a.v. sterkte, stijfheid en stabiliteit, veilige toegang en veiligheid
van de werkplek voor de verschillende soorten steigers rekening houdende met hun
voorbestemde gebruik
Normen en inspectiecriteria voor steigermateriaal
Veiligheid van steigers in de verschillende fase van gebruik
Corrigerende maatregelen
Juridische aspecten en aansprakelijkheid

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Begrippen met betrekking tot rolsteigers
De verschillende soorten rolsteigermaterialen en – onderdelen en hun functie
Verschillende types en soorten rolsteigers en hun specifieke toepassingen
Gedragsregels voor gebruikers van rolsteigers
Normen en vuistregels ter beoordeling van sterkte, stijfheid en stabiliteit van rolsteigers
Grondregels, richtlijnen en veiligheidseisen i.v.m. montage en demontage van rolsteigers

Inhoud Praktijk

Inhoud Praktijk

■■

■■

■■
■■
■■

Aan de hand van tekeningen en foto’s diverse stellingen controleren op de diverse
aspecten van hun veiligheid, volgens geldende criteria
Inspecteren van steigermateriaal
Uitvoeren van inspecties ter beoordeling van de veiligheid van de steiger
Maken van schetsen met het oog op correctieve c.q. vervangende constructieve
maatregelen

■■
■■

A.d.h.v. tekeningen en foto’s rolsteigers controleren op diverse aspecten van hun veiligheid,
volgens de geldende normen, criteria en wettelijke voorschriften
A.d.h.v. tekeningen en foto’s onveilige werksituaties met rolsteigers herkennen en
maatregelen nemen om deze op te heffen
In kleine groepjes monteren en demonteren van een rolsteiger, met respect voor de
veiligheidseisen

Voor Wie

Voor Wie

Personen die belast zijn met de inspectie van stellingen en/of het afnemen c.q. overdragen van
stellingen.

Personen die beroepsmatig rolsteigers monteren, demonteren, gebruiken en/of het toezicht
hierop uitoefenen.

Vereiste Voorkennis

Vereiste Voorkennis

De kandidaat moet door middel van een eigen verklaring en een verklaring van de werkgever
kunnen aantonen dat men over voldoende ervaring beschikt als leidinggevende in de
steigerbouw. Deze verklaring kan u downloaden op www.trainingscaffolding.com.

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur

Duur
Eén dag

Vier dagen

Attest

Attest

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door DNV Certification, volgens ISO
17024.

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door DNV Certification, volgens ISO
17024.
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STELLINGBOUW

STELLINGBOUW

Inspectie van rolsteigeronderdelen

Veilig werken op steigers

code: ST06

code: ST09

Doel

Doel

De deelnemers geraken vertrouwd met de bestaande normering en regelgeving ten aanzien
van rolsteigers. Ze verwerven de nodige competenties om uniform en duidelijk en met
gefundeerd besef van vertrouwen rolsteigers te inspecteren op kwaliteit en veiligheid.

Aanleren van de nodige inzichten en kennissen om op een veilige manier op steigers te kunnen
werken. Deze opleiding is gericht op de invulling van de opleidingseis zoals ingesteld in het KB
van 31/08/2005 art 18§1.

Inhoud Theorie

Inhoud Theorie

■■
■■
■■
■■

Inhoud Praktijk

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Uitvoering van inspecties, gebruik makende van de inspectielijst, inclusief het geven van
adviezen ter voorkoming van gebreken ten gevolge van onjuist gebruik.

Voor Wie

De rolsteigers en hun onderdelen
Normen en voorschriften met betrekking tot rolsteigers
Gebreken ten gevolge van onjuist gebruik
De inspectielijst

Voor Wie
Personen die beroepsmatig rolsteigermaterieel inspecteren.
Vereiste Voorkennis

Elementaire basiskennis inzake de eisen waaraan een veilige steiger moet voldoen
Gedragsregels voor gebruikers van stellingen
Maatregelen ter preventie van risico’s van een val van personen of voorwerpen
Veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden
Voorwaarden inzake toelaatbare belasting
De van toepassing zijnde wettelijke voorschriften

Alle uitvoerende medewerkers die tewerkgesteld worden op een steiger.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

De deelnemers moeten bekend zijn met de opbouw en het gebruik van rolsteigers. Ervaring
met de inspectie van (rolsteiger)materieel is gewenst.

Duur

Duur

Attest

Eén dag

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Halve dag

Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door DNV Certification, volgens ISO
17024.
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WERKEN OP HOOGTE

Werken met een zelfrijdende hoogwerker
Volgens VCA Register van Risicovolle Taken IS-005
code: WH00

Doel

Voor Wie

Inzicht verwerven in de risico’s verbonden aan het werken met een hoogwerker. Op een
veilige en efficiënte manier leren omgaan met de hoogwerker.

Personen die met een zelfrijdende hoogwerker moeten werken: eenvoudige handelingen zoals
taken met een lage moeilijkheidsgraad, in een open ruimte, repetitief eenvoudig werk zonder
tijdsdruk.

Inhoud Theorie

Vereiste Voorkennis

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De verschillende types hoogwerkers
De veiligheidsvoorschriften
De basiswetgeving voor een bedienaar van hoogwerkers
Keuringsvereisten
De bedieningsorganen
De telescooparm
Stabiliteitsregels
Invloed van de wind
Verschillende types aandrijving
De startcontrole
Hijsen en slepen van het toestel
Controles en handelingen bij het einde van het werk

Enige ervaring in het werken met een hoogwerker is aan te raden om de slaagkansen voor het
examen te verhogen.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services, conform VCA Register Risicovolle Taken IS-005.
Geldigheidsduur: 5 jaar

Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Uitvoeren van de visuele en functionele controles op de hoogwerker
Controleren van de keuringsdocumenten
Toepassen van de veiligheidsregels
Juist gebruiken van de veiligheidsgordel
Bedienen van het nooddaalsysteem
Gebruiken van de bedieningsorganen
Aansluiten en ontkoppelen van de batterijen, batterijlader
Rijtechniek: vooruit, achteruit, draaien en parkeren
Manoeuvres: draaigedrag en bochtenwerk, vooruit en achteruit, passeren nauwe
doorgangen, een object naderen in de hoogte
Aftoppen naar maximale vlucht
Inschatten van afstanden, diepte en hoogte
Orde en netheid toepassen
Het toestel veilig opstellen
Gebruik van de noodbediening
Rijden (op hoge/lage snelheid), gecontroleerd manoeuvreren, platform op maximale
hoogte brengen, rijden in hoogst toegelaten positie, platform naar beneden in ruststand

160 | Securing Your World

| 161

WERKEN OP HOOGTE

WERKEN OP HOOGTE

Persoonlijke valbescherming

Inspectie draagbaar klimmaterieel: ladders
en trappen

code: WH04

code: WH03

Doel

Doel

■■
■■

De deelnemers geraken vertrouwd met de bestaande normering en regelgeving ten aanzien
van draagbaar klimmaterieel. Ze verwerven de nodige competenties om uniform en duidelijk
en met gefundeerd besef van vertrouwen draagbaar klimmaterieel te inspecteren op kwaliteit
en veiligheid.

Verwerven van inzicht in de risico’s bij werken op hoogte.
Veilig leren omgaan met persoonlijke valbeschermingsmiddelen.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Valgevaar en –risico
Krachten die bij een val op ons lichaam inwerken
Relevante reglementaire voorschriften
Aspecten ven veilig werken op ladders en stellingen
Eigenschappen van een goede verankering
Werking, het toepassingsbereik en het gebruik van de persoonlijke valbeveiligingsmiddelen

Inhoud
■■
■■
■■
■■

Kennis omtrent de onderdelen van draagbaar klimmateriaal
Regelgeving en juridische aansprakelijkheid met betrekking tot draagbaar klimmaterieel
Herkenning gebreken ten gevolge van onjuist gebruik
Gebruik van inspectielijsten, goedgekeurd door de Waarborgcommissie

Inhoud Praktijk

Voor Wie

Inoefenen van het praktische gebruik van de verschillende in het bedrijf gebruikte persoonlijke
valbeveilingsmiddelen.

Personen die beroepsmatig draagbaar klimmaterieel inspecteren.

Voor Wie
Personen die zich bij hun werk op hoogte moeten beveiligen met persoonlijke
valbescherminsmiddelen of die toezicht uitoefenen op dit soort van werkzaamheden.
Vereiste Voorkennis

Vereiste Voorkennis
De deelnemers moeten vertrouwd zijn met draagbaar klimmaterieel.
Duur
Eén dag of twee dagen

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Attest

Duur

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services. Deze opleiding beantwoordt aan artikel 43bis van het ARAB: “De ladders worden
goed onderhouden en op geregelde tussenpozen nagezien door een bevoegd persoon.”

Halve dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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WERKEN OP HOOGTE

Industriële touwtechnieken (IRATA niveau 1)
code: WH02

Doel

Vereiste Voorkennis

Het verwerven van inzicht in de risico’s bij het werken op hoogte. Preventiemaatregelen
kennen om veilig op hoogte te kunnen werken in het bijzonder met industriële
touwtechnieken. Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om te kunnen slagen in
het IRATA level 1 examen.

De deelnemers moeten vertrouwd zijn met de technische aspecten van het uit te voeren werk
(montage, schilderen, elektriciteitswerken, stellingbouw).

Inhoud Theorie
A: basis industriële valbeveiliging
■■ Valgevaar en –risico
■■ Krachten die bij een val op ons lichaam inwerken
■■ Relevante reglementaire voorschriften
■■ Werkzaamheden waarbij het werken met lijnen is toegestaan
■■ Eigenschappen van een goede verankering
■■ Werking, het toepassingsbereik en het gebruik van de persoonlijke valbeveiligingsmiddelen
■■ Overzicht van werking, het toepassingsbereik en het goede gebruik van lijnen,
werkplekpositioneringstoestellen, de afdaaltoestellen en de valbeveiligings-middelen met
hun toebehoren die bij het werken met lijnen gebruikt worden

Duur
Vijf dagen (inclusief examen)
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen het IRATA level 1 attest, afgeleverd door een IRATA erkende
instelling.

B: materiaal en methoden voor industriële touwtechnieken volgens IRATA
■■ Indeling: doelstelling volgens IRATA
■■ Voorstelling van persoonlijke uitrusting, toepassingsbereik, karakteristieken,
■■ Aandachtspunten voor opberging en onderhoud
■■ Touwen: eigenschappen, verschillende soorten, aandachtspunten voor opberging en
onderhoud
■■ Basis rigging systeem
■■ Knopen: welke knopen waar gebruiken
■■ Takel- en reddingssystemen
Inhoud Praktijk
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Aandoen en dragen van de persoonlijke uitrusting
Inoefenen van de te gebruiken knopen
Demonstratie van de “rigging”-installatie
Afdalen en stijgen met touwen
Passeren van knopen, omleidingen en intermediaire ankers
Demonstratie en inoefenen van basis reddingssysteem

Voor Wie
Personen die bij het uitvoeren van hun werk gebruik maken van “industriële touwtechnieken”
voor werkzaamheden op hoogte.
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VEILIGHEID ALGEMEEN
WERKEN OP HOOGTE

Veilig werken op hoogte: juiste keuze
arbeidsmiddel

Sensibilisering persoonlijke beschermingsmiddelen

code: WH04

code: PE00

Doel

Doel

De deelnemers worden geïnformeerd over de consequenties van de Europese richtlijn
betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden
op hoogte. Ze leren aan de hand van stroomschema’s het juiste arbeidsmiddel te kiezen voor
het veilig werken op hoogte, in functie van de wettelijke verplichtingen en de inventarisatie van
de eigen bedrijfsrisico’s.

Inzicht verwerven in de noodzaak van het goede gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Leren kennen van de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen,
de vereisten waaraan ze moeten voldoen en hun toepassingsgebied.

Inhoud Theorie
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Taak, kennis, kunde, middelen, toezicht
Wetten, normen en regelgeving
Controle en naleving arbeidsinspectie (en andere toezichthouders)
Nieuwe Europese richtlijn “werken op hoogte”
Risico inventarisatie en evaluatie d.m.v. RI&E (stroomschema’s)
Reglementering over ladders
Reglementering over stellingen
Systemen die de gevolgen van een val beperken
Reglementering over hoogwerkers
Laagwerker
Bouwlift

Inhoud Praktijk

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■

Belang van het afschermen van lichaamsdelen
Risico’s op letsels bij het niet correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
Gevolgen op fysiek, psychisch, sociaal, juridisch en financieel vlak veroorzaakt door het niet
(goed) gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
Criteria waaraan verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen
Verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen en hun inzetdomein, gericht op
de situatie bij de klant

Voor Wie
Personen die tijdens het uitvoeren van hun taak zich dienen te beschermen met persoonlijke
beschermingsmiddelen of in hun bedrijf verantwoordelijk zijn voor de keuze en de aankoop
van de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.
Vereiste Voorkennis

Workshop: met behulp van stroomschema’s eigen praktijksituaties en werkomstandigheden
inventariseren en evalueren.

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Voor Wie

Halve dag

Alle personen die bij de uitvoering van hun werk te maken hebben met het veilig werken op
hoogte en het beheersen van het risico op vallen.

Attest

Vereiste Voorkennis

Duur

Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, afgeleverd door G4S Training & Consultancy
Services.
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VEILIGHEID ALGEMEEN

VEILIGHEID ALGEMEEN

Basisveiligheid (VCA)

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden
(VOL-VCA)

code: VC00/VC02

code: VC01

Doel

Doel

De deelnemers verwerven de nodige basiskennis om veilig te kunnen werken in industriële
ondernemingen. Deze opleiding is een voorbereiding op het examen voor het behalen van het
VCA certificaat “Basisveiligheid”.

De deelnemers verwerven de nodige kennis en inzichten die noodzakelijk zijn om hun taken uit
te voeren kaderend in een geïntegreerd preventiebeleid in hun bedrijf. Deze opleiding geldt als
voorbereiding op het examen “Veiligheid voor operationeel leidinggevenden” (=VOL-VCA) nodig
voor het behalen van het VCA-certificaat.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Relevante onderwerpen uit de veiligheids- en gezondheidswetgeving
Begrippen risico, preventie en beheersmaatregelen
Oorzaken van ongevallen en methodes van ongevalpreventie
Gebruik van werkvergunningen
Risico’s van en beheersmaatregelen voor diverse werksituaties en –omgevingen
Toepassingsbereik en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor Wie
Personeelsleden met een operationele functie.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Eén dag of twee dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Overzicht van de relevante onderwerpen uit de veiligheids-en gezondheidswetgeving
Hoe ongevallen ontstaan en het te voeren beleid
Begrippen risico’s, preventie en beheersmaatregelen
Gebruik van werkvergunningen
Taakrisicoanalyses
Bedrijfsnoodplan
Algemene risico’s en preventiemaatregelen voor verschillende werksituaties en omgevingen
Gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen

Voor Wie
Operationeel leidinggevenden.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
Twee dagen
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest.
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Basiscursus preventieadviseur
Conform KB 17 mei 2007
code: VC03

Consultancy

Doel
Verwerven van de basiskennis van de preventieadviseur van de interne preventiedienst volgens
het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs
van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Algemene beginselen met betrekking tot welzijn op het werk
Organisatorische structuren
Arbeidsplaatsen en werkzaamheden
Omgevingsfactoren en fysische agentia
Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia
Arbeidsmiddelen
Individuele uitrusting
Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties

Voor Wie
Preventieadviseurs van bedrijven die geen nood hebben aan een aanvullende vorming
niveau I of II (KB 27 maart 1998), volgens de aard van de bedrijvigheid en de grootte van de
onderneming. Iedereen die een basiskennis wenst te verwerven inzake veiligheidskunde.
Vereiste Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
48 uren (verdeeld over halve en hele dagen)
Attest
Geslaagde deelnemers ontvangen het attest “Basisopleiding preventieadviseur niveau 3”
afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.
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Veiligheidsanalyse – Security audit

Penetration test - Mystery calls & visit

Doel
Dit product is bedoeld voor klanten die een grote waarde schenken aan de veiligheid en
beveiliging van hun producten, mensen en infrastructuur. Deze grondige studie toont aan hoe
de klant op een doeltreffende manier de security kan optimaliseren.
Dit gebeurt aan de hand van een systematiek die ontwikkeld werd door G4S Training &
Consultancy. Deze systematiek is gebaseerd op de ISO-31000:2018 en het Effects Based
Security Design (EBSD). Hierbij wordt het advies geformuleerd op basis van een uitgebreide
risicobeoordeling.
Deze risicobeoordeling houdt onder andere rekening met:
■■ Inbraak en intrusie;
■■ Sabotage;
■■ Daden van terrorisme;
■■ Agressie extern/intern;
■■ …
Op basis van deze risicobeoordeling en de ‘as-is’ situatie worden adviezen geformuleerd. Hierbij
wordt rekening gehouden met het beschikbare budget en de ‘risk-appetite’ van de klant. Advies
kan bestaan uit:
■■ Architecturale inplanting van veiligheidsinfrastructuur en “hot spots”;
■■ Toegangscontrole;
■■ CCTV;
■■ Bewaking;
■■ Melding & meldkamers;
■■ Beveiligingssoftware;
■■ Beveiligingshardware;
■■ Security- en noodprocedures;
■■ Kanalisering flow van leveranciers en personeel;
■■ …
Daarnaast kunnen specifieke audits worden uitgevoerd voor de transport- of de havensector,
met name:
■■ Authorized Economic Operator (AEO)
■■ International Ship and Port facility Security Code (ISPS)

Doel

Resultaat
G4S Training & Consultancy Services levert u een rapport op maat af, met daarin een
inventarisatie en een risicoanalyse en aanbevelingen.

Een penetration test en/of mystery call worden gebruikt om de huidige beveiliging van
het systeem te testen. Op deze manier worden hiaten in fysieke beveiliging en procedures
blootgelegd. De meerwaarde van deze test ligt hem vooral in het feit dat dit een uitstekende
tool is om de menselijke factor in het beveiligingsverhaal mee in rekening te nemen.
De penetration testers maken gebruik van vaardigheden zoals social engineering.
Methodologie:

Inhoud
■■
■■
■■
■■

Kick-off meeting met de klant of de betrokkenen
Een verkenning van de site + het ontwikkelen van een plan op basis van de vaststellingen
Een al dan niet op voorhand aangekondigd bezoek of oproep van een mystery guest,
volgens bepaalde testscenario’s
Rapportage van de bezoeken en een Debriefing met de goede en te verbeteren punten

Resultaat
G4S Training & Consultancy Services levert u een rapport van de gesprekken en bezoeken af.
Daarna volgt steeds een debriefing waarbij aanbevelingen gedaan worden.
Voor Wie
Management & security verantwoordelijken van grote ondernemingen of KMO’s.
G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies.
Dit kan een argument zijn naar uw verzekeraar toe.

Voor Wie
Management & securityverantwoordelijken van grote ondernemingen of KMO’s.
G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies.
Dit kan een argument zijn naar uw verzekeraar toe.
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Interim security manager

Veiligheidsadvies

Deze formule is een kosteneffectieve formule die onze klanten de mogelijkheid biedt om
op een doeltreffende manier om te gaan met beveiligingsrisico’s en te garanderen dat alle
gerelateerde procedures, policy’s en trainingen actueel blijven zonder de kost van een voltijds
personeelslid op managementniveau. Deze formule is tevens bijzonder interessant om een
snelle vervanging te voorzien bij het tijdelijk uitvallen van een security manager.

Doel

Om aan specifieke vragen van klanten tegemoet te komen, kunnen wij rekenen op een
multidisciplinair team van experten met uiteenlopende genoten opleidingen en expertises.
Gaande van ingenieurs elektronica over juristen tot criminologen en veiligheidswetenschappers.
Op basis van de vraag van de klant wordt één van deze medewerkers ingeschakeld als security
manager in uw onderneming.
Ten slotte kan deze formule nuttig zijn voor klanten omdat een expert met heel wat ervaring
in verschillende sectoren op een neutrale manier advies geeft over de actuele beveiliging van
de onderneming.
Concreet zal de security manager het nodige doen om de security bij de onderneming tot het
gewenste niveau op te krikken.
Welke taken kan de security manager invullen?
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Het aansturen van een team bewakingsagenten of een security departement.
Het uitvoeren van risicoanalyses
Het ontwikkelen van een security awareness campagne
Het uitschrijven of reviseren van policy’s, procedures
Het geven van security of security gerelateerde thema’s
Het implementeren van bepaalde systemen of tools
Het uitvoeren van security audits

G4S Training & Consultancy is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies. Onze
corebusiness bestaat uit het verlenen van advies, bijstand en expertise bij specifieke securityvraagstukken. Dit advies kan gaan over compliance met de relevante wetgeving, ondersteuning
bij het kiezen voor security-oplossingen, etc.
Inhoud
Wordt steeds in samenspraak met de klant bepaald. Voorbeelden:
■■ Opmaak van lastenboeken en bestekken
■■ Aanpak van een specifiek security-probleem
■■ Keuze van een specifieke security -oplossing
■■ Selectie van leveranciers
■■ Opvolging van de werken
■■ Expertise bij een meeting over de security van de organisatie
■■ Security -aspecten bij het organiseren van een verhuis
■■ Bijstand van een architect
■■ Bijstand bij onderhandelingen
■■ Nazicht van security -kosten
■■ Assistentie bij bijzondere certificatie
Resultaat
G4S Training & Consultancy Services levert u de juiste expert voor de specifieke uitdaging. In
samenspraak met de klant wordt het specifieke security- vraagstuk behandeld.
Voor Wie
Management & security verantwoordelijken van grote ondernemingen en KMO’s.
G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies.
Dit kan een belangrijk argument zijn naar uw verzekeraar.
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G4S groep diensten

Safety Audit Scan

Pad-analyse

Doel

Bij een pad-analyse worden mogelijke gevolgde routes van daders geanalyseerd. Hierbij gaan
we na waar en hoe snel de dader(s) worden gedetecteerd, hoe lang zij erover doen om hun
doel te bereiken, hoe snel gereageerd wordt en dus hoe groot de pakkans is.

Een studie van de ad-hoc situatie om mogelijke pijnpunten in de huidige veiligheid bloot te
leggen.

Blast calculation
Een blast calculation berekent de gevolgen van een explosie voor een klant. De klant kan zelf
de grootte en de locatie van het explosief bepalen. Hierbij kan de klant worden bijgestaan
door één van onze experten. Het resultaat is een grafische voorstelling van de effecten (zowel
voor de mens alsook voor de infrastructuur), waaraan eventueel de schade en de kost voor de
onderneming wordt gekoppeld.
Modelling
Een computermodel wordt opgebouwd dat de reactie van een groep mensen simuleert
in variërende omstandigheden. Deze modellen kunnen onder andere aantonen hoe snel
een bepaalde ruimte geëvacueerd zal worden. Het creëren van een digitaal model heeft
als voordeel dat variabelen minimaal en enkel virtueel gewijzigd kunnen worden om zo het
effect ervan te meten. Dit kan onder andere gebruikt worden om het aantal, de locatie en de
breedte van nooddeuren te bepalen.
Cyber penetration test
Naast onze klassieke penetration tests, waarbij onze experten fysiek de site proberen binnen te
dringen, bieden wij ook cyber penetration tests aan. Tijdens deze testen wordt een applicatie of
het netwerk getest op zwakke plekken. De bevindingen van deze test worden neergeschreven
in een rapport en worden bij de klant gepresenteerd.
Intelligence services

Mogelijke inhoud (te bespreken met de klant)
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Inplanting, toegangswegen en bluswatervoorraden (hydranten)
Compartimentering (brandmuren, branddeuren & brandkleppen)
Evacuatieprocedure
Blusmiddelen
Automatische blusinstallaties
Architecturale elementen
Veiligheidsverlichting
Nazicht nodige keuringen
Branddetectie, handbrandmelders, brandmeldcentrales
Automatische sturingen bij brandalarm
Automatische doormelding naar meldkamer + verantwoordelijken
Signalisatie
Aanwezigheid Plannen: Intern & extern noodplan, grondplannen, inplanplantingsplan, etc…
Nazicht attesten en getuigschriften

Resultaat
G4S Training & Consultancy Services levert u een rapport op maat af, met daarin een
inventarisatie en een risicoanalyse.
Voor Wie
Management & Safety verantwoordelijken van de site

Wij bieden verschillende diensten aan op basis van vergaarde inlichtingen. Zo kunnen wij op
regelmatige basis risico en inlichtingen updates verschaffen aan klanten.

Vereiste Voorkennis

Global Intelligence System

G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies.
Dit kan een argument zijn naar uw verzekeraar.

GIS is een op abonnementen gebaseerd online kennisportaal dat geopolitieke informatie
aanbiedt over actuele bedreigingen en gevaren wereldwijd. GIS biedt abonnees voortdurende
updates over risico-gerelateerde incidenten, inclusief analyses, veiligheidsrichtlijnen en
“heathmaps”. Door middel van een unieke, grafische en kwantitatieve classificatiemethodologie
verkrijgt u een duidelijk zich op de potentiële dreigingen in meer dan 220 landen, territoria en
subregio’s wereldwijd. Met een rapportage van meer dan 25.000 incidenten per jaar, kan onze
database bovendien worden gemanipuleerd en geëxtraheerd voor uw interne rapportage.
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Safety Audit

Intern noodplan

Doel

Doel

Een grondige studie om op een kostefficiënte manier de veiligheid voor wat betreft brand,
calamiteiten, evacuatie, etc. te verhogen.

■■
■■

Mogelijke inhoud (te bespreken met de klant)
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Inplanting, toegangswegen en bluswatervoorraden (hydranten)
Compartimentering (brandmuren, branddeuren & brandkleppen)
Evacuatieprocedure
Blusmiddelen
Automatische blusinstallaties
Architecturale elementen
Veiligheidsverlichting
Nazicht nodige keuringen
Branddetectie, handbrandmelders, brandmeldcentrales
Automatische sturingen bij brandalarm
Automatische doormelding naar meldkamer + verantwoordelijken
Signalisatie
Aanwezigheid Plannen: Intern & extern noodplan, grondplannen, inplanplantingsplan, etc…
Nazicht attesten en getuigschriften

Het bedwingen en beheersen van incidenten opdat de effecten en schade aan mens,
milieu en goederen minimaal zou zijn;
Het uitschrijven van procedures rond de maatregelen die het bedrijf intern moet nemen
om de mens en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van zware ongevallen, en
om deze effectief uit te voeren.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■

Vastleggen van de personen/functies die bevoegd zijn om de noodprocedures in werking
te laten treden en van de persoon die belast is met de leiding en coördinatie van de
interventie op het terrein;
Vastleggen van de persoon/functie die verantwoordelijk is voor de contacten met de
autoriteit belast met het externe noodplan;
Beschrijving van de maatregelen ter beheersing van alle voorzienbare ongevallen evenals
van de maatregelen ter beperking van de gevolgen ervan;
De maatregelen om de risico’s te beperken voor de personen die zich op het terrein
bevinden, i.e. de alarmprocedures en de gedragsregels;
Regelingen voor het verwittigen van de autoriteit die bevoegd is voor het initiëren van het
externe noodplan;
De nodige opleidingen van het personeel;
De regelingen om steun te verlenen aan de bestrijdingsmaatregelen buiten het
bedrijfsterrein.

Resultaat

■■
■■

G4S Training & Consultancy Services levert u een rapport op maat af, met daarin een
inventarisatie, een risicoanalyse, en diverse modulaire en geïntegreerde kostefficiënte
oplossingen.

Resultaat

Voor Wie
Management & safetyverantwoordelijken van de site
Vereiste Voorkennis
Geen.
G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies.
Dit kan een argument zijn naar uw verzekeraar.

G4S Training & Consultancy Services levert u een kant-en-klaar wettelijk correct intern
noodplan af. De klant kan dit zelf of met onze assistentie up-to-date houden.
Voor Wie
Management & safetyverantwoordelijken van de site
Vereiste Voorkennis
Geen.
G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies.
Dit kan een belangrijk argument zijn naar uw verzekeraar.
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Business Continuity Plan

Safety-plannen

Doel

Doel

Een plan dat de te nemen maatregelen vastlegt om in geval van calamiteit de organisatie toe
te laten zijn kritieke diensten te blijven leveren op een aanvaardbaar niveau, of deze met deze
diensten op een zo snel mogelijk manier opnieuw aan te vatten.

De organisatie voorzien van wettelijk correcte en operationeel inzetbare safety-plannen.

Inhoud
De inhoud is steeds bedrijfsspecifiek en wordt vastgelegd in functie van de aard van de
organisatie en de wensen van de klant. In ieder geval is er steeds een Business Impact Analyse,
die als specifieke inventaris en risk assessment als fundament dient voor een uitgeschreven
stappenplan (zie ook: intern noodplan).
Resultaat
G4S Training & Consultancy Services levert u een bruikbaar business contiunty plan af. Dit dient
regelmatig getest en herzien te worden. De klant kan dit zelf of met onze assistentie up-to-date
houden.
Voor Wie
Management & safetyverantwoordelijken van de site.
Vereiste Voorkennis
Geen.
G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies.
Dit kan een belangrijk argument zijn naar uw verzekeraar.

Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Intern Noodplan
Extern Noodplan
Calamiteitenplan
Inplantingsplan
Grondplan
Business Continuity Plan
Liggingsplan
Evacuatieplan

Resultaat
G4S Training & Consultancy Services levert u op korte termijn implementeerbare safetyplannen. Deze dienen regelmatig getest en herzien te worden. De klant kan dit zelf of met onze
assistentie up-to-date houden.
Voor Wie
Management & safetyverantwoordelijken van de site.
Vereiste Voorkennis
Geen.
G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies.
Dit kan een belangrijk argument zijn naar uw verzekeraar.
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Safety-Consultancy

Doel

E-learning

Bijstand en expertise bij specifieke safety-kwesties.
Inhoud
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Opmaak van lastenboeken en bestekken
Aanpak van een specifiek safety-probleem
Keuze van een specifieke safety -oplossing
Selectie van leveranciers
Opvolging van de werken
Expertise bij een meeting over de safety van de organisatie
Safety -aspecten bij het organiseren van een verhuis
Bijstand van een architect
Bijstand bij onderhandelingen
Nazicht van safety-kosten
Assistentie bij bijzondere certificatie
Outsourced safety management

Resultaat
G4S Training & Consultancy Services levert u de juiste expert voor de specifieke uitdaging.
Voor Wie
Management & safetyverantwoordelijken van de site.
Vereiste Voorkennis
Geen.
G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies.
Dit kan een belangrijk argument zijn naar uw verzekeraar.
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Infosessie “Wet Jambon”

Doelstelling
Op 10 november 2017 trad de nieuwe wet op de private veiligheid in werking. De Wet Jambon,
ter vervanging van die van Tobback van 1990, houdt een grondige hervorming in van de private
veiligheid in ons land. De belangrijkste voordelen: meer mogelijkheden om samen te werken met
publieke spelers in de veiligheidssector, en kansen om beter tegemoet te komen aan de noden
van bedrijven en organisaties.
Voor de sector is de hervormde wet dus uitstekend nieuws! Bewakingsfirma’s kunnen voortaan
technologische opdrachten uitvoeren om politie, justitie en defensie te ondersteunen.
Private veiligheidsbedrijven mogen ook toestellen inzetten zoals drones, commandowagens en
mobiele camera’s. Bovendien mogen ze die ter beschikking stellen samen met de operator die ze
bestuurt. Zo hoeft de politie zelf niet in de technologie en kennis te investeren.
Om de nieuwe skills op het vlak van bewaking bij te brengen en ervoor te zorgen dat ze correct
worden toegepast, ontwikkelde G4S Training & Consultancy Services een E-learningplatform.
De intuïtieve online tool maakt gebruikers op interactieve wijze vertrouwd met de nieuwe wet.
Theorie en praktijk gaan hand in hand om de wet begrijpelijk en toegankelijk te maken voor
iedereen.
Organisatie en methodologie
Door middel van de online E-learningmodule kan elke werknemer die een toegang ontvangen
heeft de infosessie ‘Wet Jambon’ op zijn ritme volgen en dit op de plaats en wijze van zijn
keuze. De opleiding kan doorlopen worden op een tablet, smartphone, SmartTV en/of met een
computer. Er wordt een gratis toepassing (app) ter beschikking gesteld (werkend op tablets en
smartphones).
Eenmaal dat de klant beslist heeft om een werknemer toegang te verlenen tot de E-learning
omgeving, verwittiged hij G4S Training & Consultancy Services nv.
Deze laatste creeërt de nieuwe deelnemer(s) en er wordt automatisch een uitnodigingsmail met
een link en paswoord gestuurd.
Wanneer de werknemer (deelnemer) ingelogd is, kan hij de infosessie / opleiding starten en
doorlopen.
Op het einde van het programma ontvangt de deelnemer een attest van deelname.
Duurtijd van de infosessie
De onderwerpen worden op een interactieve wijze benaderd (m.b.v. foto’s, ludieke testjes, ..) en
duurt ongeveer 45 minuten.
Geldigheid toegang
De toegang wordt gedurende één jaar opengesteld voor elke deelnemer. De toegang vervalt
automatisch na één jaar, maar kan vernieuwd worden na aanvraag bij G4S Training & Consultancy
Services en een financiële vergoeding
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Algemene gegevens

Standaardopleidingen en opleidingen op maat

Contact

G4S Training & Consultancy Services heeft een hele reeks standaard opleidingen inzake security,
safety, conflict en agressie management en compliance gerelateerde domeinen. De catalogus
die u nu ter hand heeft, geeft hiervan een overzicht. Het aanbod en de concrete data van onze
open opleidingen vindt u terug op onze website. Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg een
opleiding op maat uit te werken. In samenwerking met onze specialisten worden de specifieke
topics vastgelegd en verder uitgewerkt.

G4S Training & Consultancy Services NV

Erkenningen en subsidies
G4S Training & Consultancy Services is niet enkel een door de FOD Binnenlandse Zaken
erkende opleidings-instelling en onderneming voor veiligheidsadvies, maar ook een erkend
examencentrum voor verschillende risicovolle taken in het kader van de VCA.
G4S Training & Consultancy Services streeft een hoog kwaliteitsniveau na. G4S Training &
Consultancy Services garandeert de kwaliteit van haar dienstverlening ten opzichte van haar
klanten door opvolging van de deelnemers en een constante evaluatie van haar diensten en
haar lesgevers/consultants. G4S Training & Consultancy Services toont dit aan via twee sterke
kwaliteitslabels: Qfor en Secure Quality. Qfor is een kwaliteitscontrole die zich specifiek richt tot
training- en consultingorganisaties en aanbieders van andere “knowledge based services”. Het
kwaliteitslabel Secure Quality stelt eisen voorop aangaande alle aspecten van de bedrijfsvoering:
bedrijfsorganisatie, kwaliteitsbeheer, integriteitsbeleid, middelenbeheer en dienstverlening.

Poverstraat 75, blok 44
B-1731 Asse
Tel.: +32 (0)2 451 62 00
Fax: +32 (0)2 451 62 01
trainingservices@be.g4s.com
www.g4s.be
G4S Group
G4S is wereldleider in beveiligingsoplossingen en gespecialiseerde toeleverancier van
security processen in sectoren waar security & safety risico’s beschouwd worden als een
strategische bedreiging.
G4S is de grootste werkgever, die beursgenoteerd is in Londen op de London Stock
Exchange en een tweede beursnotering heeft in Kopenhagen.
G4S is actief in meer dan 90 landen en stelt meer dan 570.000 werknemers te werk.

In heel wat gevallen kan u als klant genieten van subsidies die aan onze erkenningen en
onze kwaliteitslabels verbonden zijn. De belangrijkste zijn de KMO-portefeuille en bepaalde
sectorfondsen (zoals bijvoorbeeld het fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid FVB,
Vormelek, Edu+, etc.). Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten vertellen u graag
voor welke financiële tegemoetkoming u in aanmerking komt.
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