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Doelgroep 
Elke werknemer die bij een beginnende brand in een risicovolle omgeving passend dient te reageren. 

Toelatingsvoorwaarden 
 De deelnemer heeft een aantoonbare adequate specifieke opleiding ‘blussen met kleine blusmiddelen’ 

gevolgd van minimaal ½ dag. Het examen kan hier deel van uitmaken. 
 De deelnemer moet de taal waarin het examen afgenomen wordt voldoende beheersen (lezen, spreken en 

begrijpen). 

Doel 
De kennis en praktische vaardigheden van de deelnemer toetsen aan de toetstermen. 

Richtduur 
 Examen theorie: 1,5 minuten per vraag 
 Examen praktijk: min. 15 minuten 

Geldigheidsduur diploma 
10 jaar 

Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie – intern of extern – door een bevoegd persoon om na te 

gaan of de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid 

hieromtrent op. De VCA-auditoren zullen dit bij de audit screenen. 

 

 Toetstermen 
Tax 

code 
Relevante aandachtspunten 

Min. 
aantal 
vragen 

THEORIE 

Wetgeving en VCA 4 
1 De kandidaat kent zijn rechten en 

plichten als werknemer in het kader 

van brand en evacuatie. 

Bp  Meldplicht: vb. defect blustoestel, 
ontbrekend blustoestel, ontbrekende 
signalisatie, nooduitgangen niet bereikbaar,… 

 Opvolgen instructies, evacuatiebevel 

 Correct gebruik (arbeids)middelen 

2 

2 De kandidaat kent de wettelijke 

vereisten en/of regels van goede 

praktijk waaraan de 

brandbestrijdingsmiddelen dienen te 

voldoen. 

Ff  Jaarlijkse controle door bevoegd persoon 
(controlesticker) 

 Goede staat van onderhoud (niet verroest, 
slangen in goede staat, zegel niet 
verbroken,…) 

 Plaatsing 

2 

Veiligheid 4 
3 De kandidaat kent de 

veiligheidssignalisatie met 

betrekking tot brand, explosie en 

evacuatie. 

Ff  2 

4 De kandidaat heeft aandacht voor de 

eigen veiligheid. 

Bp  Volgens eigen kennis & kunde, de risico’s, 
grootte van de brand,… 

1 

5 De kandidaat kent de elementaire 

EHBO-maatregelen bij 

brandwonden. 

Fp  Koelen met water 

 Noodprocedure toepassen 

1 
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 Toetstermen 
Tax 

code 
Relevante aandachtspunten 

Min. 
aantal 
vragen 

Vaktechniek 13 
6 De kandidaat heeft elementaire 

kennis m.b.t. basisprincipes van 

brand en explosie. 

Bb / 

Bp 

 Vuurdriehoek en -vijfhoek 

 Explosiegrenzen, ATEX-zonering 

 Ontstaan, ontwikkeling en uitbreiding van een 
brand 

3 

7 De kandidaat kent de verschillende 

soorten branden. 

Bp  A, B, C, D, F-branden 2 

8 De kandidaat kent de kleine 

blusmiddelen, hun 

toepassingsgebied, gebruik en wijze 

van inzet. 

Bp  Poederblusser, CO2-blusser, 
(water)schuimblusser, brandhaspel, 
blusdeken 

6 

9 De kandidaat weet dat er 

noodprocedures voor brand en 

evacuatie zijn. 

Hij weet hoe te handelen bij alarm 

(m.b.t. deze procedures). 

Fp  Procedures: intern/extern 

 Evacuatierichtlijnen 

 Richtlijnen: wat te doen bij brand? 

2 

MINIMUM TOTAAL AANTAL THEORIEVRAGEN 21 
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PRAKTIJKOPDRACHTEN 

OPMERKINGEN: 
Alle toetstermen worden geëvalueerd. 
De aandachtspunten zijn optioneel en geven aan wat er mogelijks onder de toetsterm kan vallen. 

Toetstermen 
Tax 

code 
Relevante aandachtspunten 

1 De kandidaat kan bij een beginnende brand op een correcte manier een interventie met kleine 
blusmiddelen uitvoeren. 
 
Opmerking: 

 De kandidaat wordt getoetst in minimaal 2 verschillende interventies/blusacties (scenario’s). 

 Deze interventies/blusacties (scenario’s) worden bepaald door lottrekking (= toetsing door steekproef). 

 Alle aanwezige scenario’s samen bevatten minimaal de mogelijkheid om de correcte interventie/blusactie 
te toetsen bij (simulatie)branden van vaste stoffen, vloeistoffen, gassen en personen. 

 Alle aanwezige scenario’s samen bevatten minimaal de mogelijkheid om het correct gebruik van poeder-, 
CO2-, (water)schuimblusser, brandhaspel en blusdeken te toetsen. 

 De kandidaat heeft aandacht voor eigen veiligheid 
(LMRA). 

Pr  Dit blijkt uit zijn gedrag of wordt 
toegelicht. 

 De kandidaat volgt de interne noodprocedure: Wat te 
doen bij brand en bij evacuatie? 

Pi / 
ppm 

 Zie (interne) noodprocedure voor brand 
en evacuatie 

 Alarmering, waarschuwing 

 Veilige blusactie 

 De kandidaat kan het meest geschikte blusmiddel en -
methode kiezen. 

 Hij kan zijn keuze toelichten. 

Pc  Poederblusser (ABC, BC, D) 

 CO2-blusser 

 (Water)schuimblusser 

 Blusdeken 

 Brandhaspel 

 De kandidaat kan het blusmiddel/-methode op de 
correcte manier gebruiken/toepassen. 

ppm  Wapenen 

 Testen 

 Werpafstand 

 Inzet wijze en techniek 

 De kandidaat doet nacontrole van de blussing en/of 
licht dit toe. 

Pr  

 

 


