BIJSCHOLINGSPROGRAMMA
BRAINBOX BRANDGEDRAG
Meer verstand van brand

BRAINBOX BRANDGEDRAG:
VOOR EN DOOR BRANDWEERMENSEN
Met het bijscholingsprogramma Brainbox
Brandgedrag leer je over brandgedrag,
brandverloop en de verschillende
brandbestrijdingstechnieken. De bijscholing
is gebaseerd op het principe van ‘keep it
simple, experience more’. Dus geen dikke
studieboeken doorworstelen of lange
theorieavonden. Je krijgt de lesstof op een
interactieve, begrijpelijke en leuke manier
aangereikt. Theorie en praktijk wisselen
elkaar af. Je oefent onder realistische
omstandigheden. Na afloop van de training
is je vakkennis verhoogd, ben je bewust van
de gevaren van brand en weet je hoe jij een
brand efficiënt moet bestrijden.

deskundige instructeurs staat voor je
klaar. Zij zorgen voor een doordacht en
uitdagend lesprogramma. De training
wordt voortdurend afgestemd op de laatste
ontwikkelingen op het gebied van brand en
brandbestrijding. En of het nu gaat om het
theorie- of praktijkgedeelte, de opzet is altijd
actief, realistisch en praktijkgericht.

De brainbox brandgedrag is gebaseerd
op 10 jaar ervaring met realistisch
trainen in Zweden. Een heel team van

Na de training Brainbox Brandgedrag
ga jij anders om met brand en
brandbestrijding.

Iedereen kan hier oefenen: de brainbox
brandgedrag wordt voor iedere groep op
maat voorbereid. Dat betekent dat het
niveau van het programma altijd aansluit
op de ervaring en kunde van de deelnemers.
Je leert dus altijd wat jij nodig hebt.

Troned: de ideale trainingslocatie
Locatie is trainingscentrum Troned
(TRainingscentrum Oost-NEDerland),
een groot terrein met een rijke historie
(voorheen onderdeel van luchthaven
Twente) in een prachtig Twents landschap.
Troned beschikt over verschillende
oefenobjecten voor realistische trainingen
op het gebied van onder andere
brand, technische hulpverlening en
ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen.

Inhoud training
Vele onderwerpen komen aan bod, zoals:
•	RSTV (rook, stroming, temperatuur,
vlammen)
• Brandgedrag en het ‘lezen’ van brand
• Rookgasoefening, deuroefening
• Pulsering en rookverkleuring
• Blustechnieken
Door middel van praktijkoefeningen en cases en containeroefening wordt je door
de lesstof geleid.
Na afloop van de training zijn er - op basis
van je leerwensen - mogelijkheden voor
verdere verdieping middels casuastieken.

Kennis delen vinden we belangrijk. Daarom
word de input die je als deelnemer levert
bij deze brainbox meegenomen in de
ontwikkeling van het verdere lesprogramma.
Daarnaast is het ook mogelijk een trainde-trainer sessie bij ons te volgen.

Twente Safety Campus
In Twente gaan we op een nieuwe, unieke
manier met veiligheid om. Twente is dé
Safety Campus van Nederland. Op de
campus staat doen, denken en beleven
centraal en continu met elkaar in verbinding.
Het is de plek waar veiligheidspartners
elkaar ontmoeten en samenwerken aan
innovatie in veiligheid. Hier bundelen
burgers, bedrijfsleven en instellingen

hun kennis en ervaringen om universele
veiligheidsoplossingen te creëren. Daarnaast
is er de mogelijkheid om realistische
scenario’s te beoefenen die gericht zijn
op brandweer, politie en GHOR. Door deze
bijzondere aanpak staan we samen sterk.
Sterk in het beheersen of bestrijden van
onveilige situaties.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Wanneer je meer informatie wilt over de
Brainbox Brandgedrag of een bezoek wilt
brengen aan onze oefenlocatie, neem dan

contact met ons op via info@troned.nl
Website: www.twentesafetycampus.nl

Deze brochure is een uitgave van Troned.
Troned is onderdeel van:

www.twentesafetycampus.nl
Troned is partner van:

www.sftycoll.nl
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BRAINBOX: DENKEN, DOEN EN BELEVEN

