
Secretariaat Q-Academy +32 11 49 43 10
Winterbeeklaan 23 info@q-academy.eu
3600 Genk www.Q-Academy.eu

Info & Inschrijving:

Doel:

• Op een doeltreffende en veilige manier een kleine 
brand leren blussen met courante blusmiddelen.

• Inzicht verwerven in en actief leren bijdragen tot 
elementaire brandpreventie.

Praktische info:

Groepsgrootte / Q-locatie:
• Bilzen: Max. 12 pers.
• Brugge: Max. 12 pers.
• Diest: Max. 12 pers.
• Staden : Max. 12 pers.
• Maasmechelen: Max. 12 pers.
• Overpelt: Max 12 pers.

In uw vestiging:
• Max. 12 pers.
• Voldoende ruimte voorzien!

Duur en schema:
• ½ dag
• 8u00 – 12u00

Catering Q-Accommodatie:
Gratis koffie en water

Kledij / PBM’s:
• Kledij dat mag vuil worden.
• Geen nylon kledij
• Warme- en/of 

regenkledij (opleiding op locatie 
van Q-Academy is outdoor)

Assessment:
Hulp nodig om de specifieke
noden voor je opleiding te bepalen?
Q-Academy kan op 
voorhand een doorlichting uitvoeren 
en je hierin correct te adviseren.

Certificaat:
• Elke deelnemer ontvangt een 

deelname-attest.
• Mogelijkheid tot behalen van 

een AV-012-diploma
→ Examens (theorie en praktijk) 

kunnen worden georganiseerd.
→ Kandidaat moet slagen voor de examens
→ Geldigheid diploma: 10 jaar (Elke 5 

jaar moet het bedrijf daarna een 
evaluatie (intern of extern) doen om te 
zien of de werknemers nog aan de 
voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt 
haar eigen 
verantwoordelijkheid hieromtrent op. 
Bovendien zullen VCA-auditors dit bij de 
audit screenen.)

Opleiding

Kleine blusmiddelen
(*AV-012)

Programma: Conform VCA-RRT: AV-012

Theorie:

• Algemene veiligheidsregels
• De vuurdriehoek en -vijfhoek
• Ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand
• De brandklassen
• De verschillende kleine blusmiddelen; hun bouw, 

werking en gebruik
• 10-geboden bij het blussen
• Hoe handelen bij brand- of evacuatiealarm
• Mogelijke aanvulling: noodprocedure van uw bedrijf

Doelgroep:

Iedere medewerker ongeacht sector of functie:

• Leden van de brandbestrijdingsdienst
• Onderwijzend personeel
• Kantoorpersoneel
• Magazijniers
• Industriemedewerkers

Toelaatingsvoorwaarden:
18 jaar om het examen AV-012 te mogen afleggen 
(BeSaCC)

Nu ook via e-learning mogelijk

Info & inschrijving:
Lieven Bauwenslaan 6B

3900 Pelt
011 49 43 10

info@q-academy.eu

Met milieuvriendelijke training-module

Praktijk

• Blussen met CO2- en waterschuimblustoestellen
• Blussen van personen met branddeken
• (Optie: Gebruik van brandhaspel)
• Demo/toelichting poederblustoestel (A,B,C)


