inSPLCTIL VOOR UIT BBMIDWttlZULZÜI

OBLQMty
REROEPSBRWIMtPOiïKILBLh

MINIWBILVAN BINMNlANDiLZAkIN

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

Nr. 2299

Dir.

0.0.

en V.

Afd. B.W.
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In overeenstemming met het advies van de Brandweerraad
d.d, 10 oktober 1959, nr. U 136;
B E S L U I T :

vast te stellen het hierna volgende:
Re glement__ Ri j ks.. ople iding be r p ep sbr andwe erofficieren.
Artikel 1.
Voor de toepassing van deze "beschikking wordt verstaan
onder:
Minister: de Minister van Binnenlandse ^aken;
Commissie: een door de Brandweerraad "benoemde commissie van
vier personen:
Hoofdinspecteur: de Hoofdinspecteur voor het Brandweerwezen.
Artikel 2.
1. Er vindt van Rijkswege een opleiding plaats tot beroepsbrandweerofficier, volgens het bij deze beschikking behorende schema,
2. De opleiding geschiedt onder leiding van de Hoofdinspecteur.
Hij bevordert zoveel mogelijk de deelneming aan deze op~
leiding.
5» De Hoofdinspecteur brengt binnen drie maanden nadat een
cursus is geëindigd aan de Minister verslag uit omtrent
het verloop van de cursus.
Artikel 3»
De Hoofdinspecteur draagt zorg dat docenten voor de opleiding
beschikbaar zijn en regelt hun beloningen en vergoedingen volgens door de Minister te geven regelen.
- Artikel 4-. -
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Artikel 4-.
1. Mits daarvoor tenminste drie deelnemers zijn, vangt elk
jaar in de maand september of oktober een cursus aan.
2. Het lesgeld bedraagt f. 700.= per cursus per deelnemer;
voor de aanvang van de cursus moet het lesgeld zijn
betaald danwei de betaling zijn verzekerd. De betaling
moet geschieden op een door de Minister te bepalen wijze.
3. De reis- en verblijfkosten gemaakt voor het volgen van
de cursus, de uitgaven terzake van leermiddelen zomede
andere uitgaven dis hij moet doen om de cursus te kunnen
volgen, zijn voor rekening van de deelnemer.
ArtikelJ?.
1. De aanmelding voor de opleiding moet voor 15 juli bij de
Hoofinspecteur worden ingediend»
2. De aanmelding geschiedt door de adspirant-deelnemer of
"door de werkgever indien deze de adspirant-deelnemer .
de opleiding wil laten volgen.

Artikel 6.
De adspirant-deelnemer is gehouden de commissie en de hoofdinspecteur alle gegevens te verschaffen die deze nodig achten
voor een beoordeling van de aanmelding en zich daartoe ook
te onderwerpen aan het voor de beoordeling noodzakelijke onder
zoek.
Artikel 7.
Voor l september beslissen de commissie en de Hoofdinspecteur
gezamenlijk of de adspirant-deelnemers voldoen aan de toelatingseisen, genoemd in het bij deze beschikking behorende
schema. Een besluit tot iiiet-toelating van een adspirantdeelnemer wordt niet genomen dan nadat diens eventuele werkgever, bedoeld in artikel 5% tweede lid, is gehoord.
Artikel 8.
1. Onmiddellijk nadat de in artikel 7 bedoelde beslissing is
genomen stellen de commissie en de hoofdinspecteur, met
inachtneming van het bepaalde bij artikel 4, eerste lid,
gezamenlijk vast of dat jaar een cursus zal aanvangen.
De hoofdinspecteur doet hiervan, alsmede van de ingevolge
artikel 7 genomen be.slissing, zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan degene, die zich heeft aangemeld voor
de opleiding en ten aanzien van wie is beslist dat hij
voldoet aan de toelatingseisen.
2. De hoofdinspecteur doet aan degene, die zich heeft aangemeld voor de opleiding en 'ten aanzien van wie is beslist dat hij niet voldoet aan de toelatingseisen, daarvan
zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling.
•
3. De hoofdinspecteur doet ten aanzien van een adspirant-

- deelnemer -

- 3deelnemer die door zijn werkgever is aangemeld, de in de
vorige leden "bedoelde mededeling zo spoedig mogelijk aan
die werkgever.
Artikel 9.
Nadat is beslist dat een cursus wordt gehouden treedt de
hoofdinspecteur in overleg met de eventuele werkgevers van
de deelnemers, o.a. ter bepaling vaa het brandweerkorps waar
de in de bijlage bedoelde elementaire opleiding zal plaats
vinden.
Artikel 10.

l» De-hoofdinspecteur houdt de commissie op de hoogte van de
stand van de opleiding. Tot het deelnemen aan besprekingen
van de commissie en de hoofdinspecteur kunnen andere personen worden uitgenodigd.
2. De corimissie en de Hoofdinspecteur kunnen zich gezamenlijk
ter plaatse waar de opleiding plaats vindt, op de hoogte
stellen van de wijze waarop zulks geschiedt.
3. De hoofdinspecteur vormt zich periodiek een indruk van de
vorderingen en gedragingen van de deelnemers.
Voor zover nodig hoort hij de commandanten van de brandweerkorpsen waarbij de deelnemers zijn gedetacheerd of zijn gedetacheerd geweest, en de docenten. De hoofdinspecteur doet
mededeling van zijn oordeel aan de commissie, aan de deelnemer en aan de eventuele werkgever van de deelnemer.
Artikel 11.
De hoofdinspecteur geeft omtrent de deelnemer die de cursus
heeft beëindigd, een schriftelijke eindbeoordeling. Alvorens
tot vaststelling van de eindbeoordeling over te gaan hoort
de hoofdinspecteur de docenten die de onder D van het bij deze
beschikking behorende schema bedoelde opleiding hebben gegeven,
alsmede de commandanten van de brandweerkorpsen waarbij de
deelnemer is gedetacheerd geweest.
De commissie tekent de eindbeoordeling voor gezien. De hoofdinspecteur verstrekt een door hem gewaarmerkt afschrift van
de voor gezien getekende eindbeoordeling aan de deelnemer alsmede aan de werkgever die de deelnemer voor de opleiding heeft
aangemeld.

Artikel 12.
De commissie en de hoofdinspecteur gezamenlijk kunnen een
deelnemer van het verder volgen van de cursus uitsluiten. Uitsluiting; vindt slechts plaats indien de deelnemer de voor de
functie van brandweerofficier vereiste karakter-eigenschappen
blijkt te missen, danwei in geval van wangedrag en van onvermogen om de cursus te volgen. Indien de deelnemer door zijn
werkgever voor de opleiding is aangemeld, wordt deze gehoord
alvorens het besluit tot uitsluiting wordt genomen.

- Artikel 13. -

Artikel 13.
Indien een adsplrant-deelneiaer blijkens een ingevolge artikel 7
genomen beslissing voldoet aan de toelatingseisen en in
het jaar waarin deze beslissing is genomen geen cursus aanvangt, is voor het volgen van een cursus in een later jaar
een nieuwe aanmelding nodig»
Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan
de Algemene Rekenkamer en aan de Brandweerraad.
1

s-G-ravenhage , 3 december 1959»

DE MINISTER V„N BIJMJJNLAIDSE ZAKEN,

BZ»5912*668-71

AFSCHRIFT.

Bijlage bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het
Reglement Rijks opleiding-beroepsbrandweerofficieren.

Schema voor de ogleiding_tot_"brandweerofficierJL
Poel van de opleidingï
het vormen van brandweertechnici die wat betreft persoonlijkheid, deskundigheid en -ontwikkeling in de toekomst
mede op grond van alsdan verkregen ervaring geacht kunnen worden de geschiktheid te bezitten om op officiersniveau een leidinggevende functie te bekleden bij de
Brandweer.

Toelating tot de opleiding.
1, Tot de opleiding wordt toegelaten hij, die;
1.1. van onbesproken levensgedrag isj
1.2. voldoet aan de geneeskundige keuringseisen
voor 's Rijks brandweerpersoneel, zoals deze
zijn opgesteld door de Rijksgeneeskundige dienst
in samenwerking met de vereniging van Directeuren
van Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdiensten,
1.3= de voor de brandweerdienst nodige karaktereigenschappen bezit, blijkende uit een
psychologisch onderzoek;
1.4. lichamelijk voldoende vaardigheid voor de
brandweerdienst bezit, blijkende uit het verrichten van terrein-, toestel- en zwemoefeningen?
1.5. blootvoets een lengte van tenminste 1,65 m heeft $
1.6. een leeftijd van tenminste 21 jaar en ten
hoogste 35 jaar heef11 - _
1.7. in het bezit is van een diploma van
ingenieur, veikregen aan een nederlandse
technische hoge school, dan wel van een
diploma van een ingevolge de Hijverheidsonderwijswet gesubsidieerde hogere technische
school en voldoende kennis heeft van de engelse,
duitse en franse taal om vakliteratuur te kunnen
raadplegen, of
geacht kan worden een kennis te bezitten van
gelijke waarde als nodig ter verkrijging van
het genoemde h,t.s. diploma en voldoende kennis
heeft van de engelse, duitse en franse taal
om vakliteratuur te kunnen raadplegen,
2» In bijzondere gevallen kan ontheffing worden verleend van de onder 1.6 en 1.7 gestelde eisen.

BZ.62.754!
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Indeling van de opleiding.
A.

2 maanden. Elementaire opleiding bij een beroeps-brandweerkorps,
I)pel; volledig inzicht te geven in de taak van de
brandweerman,die ondergeschikt is aan een bevelvoerder, door een opleiding welke, wat het
theoretisch gedeelte betreft, op het niveau ligt
van die voor de rangen van brandwacht 1e klasse
en hoofdbrandwacht zoals omschreven in de artikelen 4, lid 2, onder a, en 5? lid 2, onder a, van
de richtlijnen betreffende de eisen voor aanstelling
en bevordering van het beroepspersoneel van de gemeentelijke brandweren, hetwelk daarbij niet -,
of niet uitsluitend administratief werkzaam is,
die bij schrijven van de Minister van Binnenlandse
Zaken van 5 juli 1955, Hoofdafdeling Openbare Orde
en Veiligheid, Afdeling Brandweer, Nr. U27789, ter
kennis zijn gebracht van de colleges van burgemeester
en wethouders van de gemeenten met beroepsbrandweerpersoneel.
Wat de praktische opleiding betreft, dienen de
handelingen en werkzaamheden, genoemd in de praktische
leerprogramma's (bijlagen B en C) resp. voor de
rang van brandwacht 1 e klasse en hoofdbrandwacht
van vorenbedoelde richtlijnen, te worden beoefend. De
in do artikelen 4, lid 2, onder b, en 5, lid 2, onder
b, van vorenbedoelde richtlijnen vereiste bedrevenheid en bekwaamheid is niet noodzakelijk en in deze
periode niet te bereiken.
Opm. Bij de uitrukdienst inschakelen als overcompleet
lid van de bezetting van het eerst uitrukkende
blusvoertuig.

B. 1j- maand. Theoretische opleiding onder auspiciën van de
Inspectie voor het 'Brandweerwezen.
Pp el g volledig inzicht te geven in de taak van de bevelvoerder, door een opleiding welke, wat het
theoretische gedeelte betreft, op het niveau ligt
van die voor de rangen van onderbrandmeester en
brandmeester als gesteld in de artikelen 6, lid 2,
onder a, en 7, lid 2, onder a, van de "richtlijnen
betreffende de eisen voor aanstelling en bevordering van het beroepspersoneel van de gemeentelijke
brandweren".

Onderwerpen, welke o,m. zijn genoemd in de theoretische
leerprogramma's, (bijlagen D en E) resp, voor de
rang van onderbrandmeester en brandmeester, van
vorenbedoelde richtlijnen, met uitzondering van
de exacte vakken.
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1.

Organisatie»
1.1. De vredes"brandweerqrganisatie.
1.2.- De "brandweerorganisatie in het kader van de B.B.
1.2.1. De taak van de groeps-^ en de pelotonscommandants alsmede de "bevelsverhouding.

2.

Inwendige dienst.
2.1. Het concipiëren van-"brieven.
2.2. Het maken van rapporten betreffende de
repressieve- en preventieve "brandbestrijding.

3»

Algemene grondbeginselen van de verbranding en
de blussing.
3.1. Het verbrandingsproces,
3.2. De blusstoffen.

_4.

Materieel.
. .
4.1. De samenstelling en de werking van de verdr inger™, de centrifugaal- en de straalpompen
(Q-H-Kromme).
4.2. Factoren die van invloed zijn op de samenstelling van schuim.
4.3. De inrichting van de blusvoertuigeh en van de
bijzondere voertuigen in verband. m,et gebruik
van aanvalsmiddelen enz, ,

5.

Bluswatervoorziening.
. . ,
5.1. Brandkranen. - •
5.2. Open water,
- . •
5.3. Bluswaterriolen,
5.4. Bluswaterreservoirs,
5.5. Geboorde putten, /
5.6. Watertransport ov.-r lange afstand,

6.

Repressieve brandbestrijding,
6.1. De techniek van de brandbestrijding»
6.2. De paraatheid.
6.2.1. Kennis van de situatie.
6.«2»2, Het lezen en gebruik van aanvals_plannen.
6". 2.3. 'Maatregelen t.b. v, het uitrukken.
6.3. De gevaren bij brand en de verantwoordelijkheid
van de bevelvoerder m.b.t. de veiligheid van
het personeel bij de brandbestrijding.
6,4» De taktiek van de brandbestrijding.
6.4.1. De taktiek van de bestrijding van vredesbranden.
6.4.2. De taktiek van de bestrijding van oorlogsbranden,
6.5. De taak als bevelvoerder van een blusvoertuig.
6.5-1. Overwegingen tijdens het uitrukken naar brand.
6,5.2, Opstelling voertuig(en).
6,5-3' Verkenning.
6,5.4. Redding.
6,5.5» Bestrijding van verschillende soorten
branden, w,o, bos-, heide-,veen- en duinbranden»
6.6. Het bergingswerk.
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7. Preventieve "brandbestrijding.
7.1. De brandbeveiligingsmaatregelen met het oog
op het' verrichten van controles.
7.1.1. Het gedrag van bouwmaterialen en bouwconstructies bij brand.
7.1.2. De maatregelen t.b.v. een veilige ontvluchting bij brand.
7.1.3. De maatregelen t.b.v. de veiligheid van
het personeel bij de brandbestrijding,
7.1.4. De maatregelen ter beperking van
brandgevaar."
7.1.5. De maatregelen ter voorkoming en be~

perling van brand.
7.1.6. Voorschriften en richtlijnen.
8. Hydro dynamica.
8.1. Stroming en contractie.
8.2. Verband tussen druk en snelheid! meting.
8.3. Verband tussen hoeveelheid, snelheid en door-

snede van leidingen.
8.4. Berekening van waterhoeveelheden.
8.5. Berekening van drukverliezen.

9. Vorming.
. .
9.1. Het optreden in brandweerverband.
9.1.1. Discipline.
9.1.2. Leiderschap.
9.1.3. Praktische 'bevelvoering.
9.2. Het optreden t.o,v, derden.
9.2.1. Hem, aan wie verantwoordelijkheid verschuldigd is.
9.2.2. Dienstdoende of belangstellende
functionarissen buiten het brandweerverband.
9.2.3. Publiek.
C..... 4. maanden. Praktische opleiding bij een beroepsbrandweerkorps in een grote gemeente.
Doel; oriëntering omtrent de organisatie van een beroepsbrandweer door tewerkstelling bij de -onderscheidene
afdelingen, op het niveau van brandmeester.
Q-pm.

Bij de uitrukdienst inschakelen als "schaduw" van de
bevelvoerder van -het eerst uitrukkende blusvoertuig.

D.r 3. maanden. Voortgezette theoretische opleiding onder
auspiciën van de Inspectie voor het Brandweerwezen.
. , .
Doel; volledig inzicht te geven in de taak van de Jbrandweerofficier.
• -

- 5Onderwerpen.
1. Organisatie.
1.1. '"/ettelijke bepalingen betreffende het voorkomen,
beperken en. bestrijden van brand, het beperken
van brandgevaar, alsme.de, het voorkomen en beperken van ongevallen bij .brand;
Brandweerwet, Gemeentewet, Woningwet enz.
1.2. De eisen waaraan een brandweerorganisatie moet
voldoen.
1.3. De B.B.-organisatie.
1.3.1. Algemeen (stafcursus)„
1.3.2. De technische opbouw van de brandweerorgani satie in de A-gemeanten/kringen en
B-kringen w.o. de beschermingsplannen.
,1.3-3. De technische opbouw, van de Mobiele
Colonnes.
1.3.4. Wettelijke bepalingen w. o» besluit bedrijfszelfbescherming.
2. Inwendige dienst.
2.1. De eisen, inzake de kleding en uitrusting van
brandweerpersoneel.
. . ,
2.2. Dienstregelingen en instructies voor het brand, weerpersoneel.
. .

3» Verbindingen.
3.1. De eisen te. stellen a ar... u 31 ,de uitvoering van
brandmeldings- en van alarmeringsinrichtingen.
3.2. De telecommunicatie.
4* Verbranding en blussing.
4.1. Het verbrandingsproces,, spheikundig bezien.
4» 1.1. Brandbare stoffen; eigenschappen en indeling.
4.1.2. Kinetische beschouwingen,
4.1.3. Thermcdynamische, beschouwingen.
4.2. De blusstoffen, scheikundig bezien.
4.2,1* Die, met een koelende werking.
4.2.2. Die, met een zuurstofverdrijvende werking.
4.2.3. Die, met een antikatalytische werking.
4.2.4. Die, met een koelende en een zuurstof afsluitende werking.
4.2.5. Die, met een koelende en.antikatalytische
werking.

5. Materieel.
De eisen te stellen aan, de constructie van, de
keuring/beproeving en het onderhoud vans
5.1. Het kleine blusmaterieel.,
5S2. Slangen en koppelingen,, , „
5.3f Watervoerende armaturen. .
5.4. Hulpstukken en gereedschappen.
5.5. Schuimvormende armaturen,
5.6. Handladders.
5.7. Haspels.
5.8. Verlichtingsartikelen»
5.9. Reddingsmiddelen.

5. 10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

5.16.
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Adembeschermen.de middelen.
Ontluchtingsinrichtingen.
Pompen.
'Vat er- en schuimt ank s.
Manometers.
Rollend materieel,
5.15.1» Blusvoertuigen.
5.15.2. Trekker tevens manschappen- materieelwagen.
5.15.3. Bijzondere voertuigen.
5.15.4. Autoladders.
Brandkranen.
*

6. Bluswatervoorziening.
6.1. De mogelijkheden van het verkrijgen van bluswater.
6.1.1. Bluswaterplannen -i.v.m. de bestrijding
van oor-logsbranden.
7. Repressieve brandbestrijding.
7.1. De taak van de officier van dienst voor en bij
de bestrijding van vredesbranden w. o. bos-, heide-,
veen- en duinbranden.
7.1.1. Het maken van aanvalsplannen en het
opzetten van oefeningen.
7.2. Het onderzoek van brandoorzaken.
7.3» De taak van de vakcommandant voor en bij de
bestrijding van oorlogs-branden.
7.3.1. Oefeningen.
8. Preventieve brandbestrijding.
8.1. Beproeving van bouwmaterialen en bouwconstructies volgens normaalblad NEN 1076
8.1.1. Beproevingsrapporten. - •
8.2. Het treffen van voorzieningen en maatregelen
t.b,v. een veilige ontvluchting bij brand.
* 8.2.1, Eisen vluchtwegen en uitgangen.
8,2.2. Toegankelijkheid t-,b.v. de redding en
de blussing.
8.3. Het treffen van voorzien-iiïgen en maatregelen
t.b.v. de veiligheid van-het personeel bij de
brandbestrijding.
8.3.1. Afscheiding, v ent-i l at i e en aanduiding van
gevaarlijke ruimten.
8.4. Het treffen van voorzien-ingen en maatregelen ter
beperking van h-et gevaar van brandoverslag.,
8.5. Het treffen van voorzieningen en maatregelen ter
beperking van brand.
8.5.1. Groepering, afscheiding en compartimentering van gebouwen.
8.5.2. Blusinstallaties.
8.5.3. Brandmeldingsinrichtinge-n.'
8.5.4. Alarmeringsinrichtingen.'
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8.6. Het treffen van voorzieningen en maatregelen
ter voorkoming van brand.
8.6.1. Bliksembeveiliging.
8.6.2. Verwarmingsinstallaties.
8.6.3» Elektrische installaties.
8.6.4. Gasinstallaties,
8.6.5» Luchtverversingsinstallaties.
8.6.6. Distributie-installaties voor brandbare
vloeistoffen.
8;6.7. Opslaan van brandbare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen,
8.7. Voorschriften en richtlijnen.
8.7.1. Wetten" en verordeningen.
8.7.2. Normaalbladen.
8.7.3» Normaalvoorwaarden (Hinderwet).
8.7.4. Rapporten (o.a. Benzinecommissie)«
8.7.5. Richtlijnen bedrijfszelfbescherming.
8.8. Brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen
van enkele bijzondere objecten.
8.9. Het concipiëren van brandbeveiligingsadviezen.
9. De vorming op hoger niveau.
10. Methode van instructie.
E. 3 maanden. Voortgezette praktische opleiding bij een beroepsbrandweerkorps in een grote gemeente*

Doel; volledig inzicht te geven in de organisatie van een
beroepsbrandweer door tewerkstelling bij de verschillende afdelingen op het niveau van brandweerofficier.
Opm.

Bij de uitrukdienst inschakelen als bevelvoerder van
het eerst uitrukkende blusvoertuig, daarbij "geschaduwd"
door een brandmeester, of als assistent van de officier
van dienst,

F. 2 j- maand. Detachering bij de Inspectie voor het Brandweerwezen,
Doel' inzicht te geven in die brandweervraagstukken welke
zich niet hebben voorgedaan in de grote gemeenten waar
de praktische opleiding heeft plaats gehad, door tewerkstelling op de bureaus van de districtsinspecteurs,
Opm.

In deze periode wordt tevens o,a. door het houden van
sen test, de eindbeoordeling van de cursisten vastgesteld,

G. 2 maanden, (facultatief) Detachering bij een gemeentelijk
beroepsbrandweerkorps in het
buitenland»
Ter verruiming van de inzichten verdient het aanbeveling de cursist gelegenheid te geven, zich op de hoogte
te stellen van een buitenlandse beroepsbrandweerorganisatie, met de opdracht een beschouwend rapport uit te

- 8brengen dat door de medecursisten wordt bestudeerd en
onder leiding wordt besproken.
Behoort bij de beschikking van de
Minister van Binnenlandse Zaken van
3 december 1959,*nr. 2299,
Directie Openbare Orde en Veiligheid
Afdeling Brandweer.
Mij bekend,
DE SECRETARIS-GENERAAL,

w.g. Dr. A.H. Günther.

Cursusindeling van de. rijksopleiding tot beroepsbrandweerofficier.
1-11-1962

Aanvang van de cursus.

1-11-1962 tot 12~1-1962:
(10 weken)

Deel A. Elementaire opleiding "bij een
beroepsbrandweercorps.
x In df-ze periode is gerekend op een
11-daagse kerstvakantie(22 dec» t/m
1 jan.)| het verlenen is ter beoordeling van de werkgever van de deelnemer,

15-.1-1963 tot 1-3-1963
( 7 weken)

Peel B. Theoretische opleiding onder
auspiciën van de Inspectie voor
het
Brandweerwezen te
1
s-Gravenhage.

4-3-1963 tot 3-5-1963
(9 weken)

Deel_J3. Eerste gedeelte van de praktische opleiding bij een beroepsbrandweercorps van een grote
gemeente (nader op te geven)»

7_5„1963 tot 28-6-1963
(8 weken)

Deel JD. Eerste gedeelte van de voortgezette theoretische opleiding
onder auspiciën van de Inspectie
voor
het Brandweerwezen te
1
s-Gravenhage,

1-7-1963 tot 6-9-^1963
(10 weken, inclusief
2 weken zomervakantie )

Deej^C' Jwgede gedeelte van de praktische
opleiding bij een beroepsbrandweercorps van een grote gemeente*
x Het tijdstip waarop vakantie wordt verleend is ter beoordeling van de werkgever van de deelnemer.

10-9-1963 tot 8-11-1963
(9 weken)

Peel. D» Tweede gedeelte van de voortgezette theoretische opleiding
onder auspiciën van de Inspectie
voor
het Brandweerwezen te
1
s-Gravenhage,,

11-11-1963 tot 31-1-1964
(12 weken)

Deel E9 Voortgezette praktische opleiding
bij een beroepsbrandweercorps van
een grote gemeente(nader op te
geven),

3-2-1964 tot 11-4-1964
(10 weken)

Deel P. Detachering bij de Inspectie voor
het Brandweerwezen (districtsbureau nader op te geven).

11-4-1964

Einde van de cursus»

De duur van de opleiding is 17ir maand, inclusief vakanties en
feestdagen*

Inspectie voor het Brandweerwezen»

Te behandelen onderwerpen en het aantal lesuren voor de
theoretische opleiding tot beroepsbrandweerofficier.
Deel B. (15-1-1963 tot 1-3-1963). Theoretische opleiding onder
auspiciën van de Inspectie voor het Brandweerwezen»

Organisatie
Inwendige dienst
Verbranding en
blussing
Materieel
Bluswatervoorziening
Repressieve
brandbe strijding
Preventieve
brandbestrijding
Hydro dynamica
Vorming
totaal

12 lesuren van 50 min ( 6 lessen)
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198 lesuren (33 dagen)

Deel D. (7-5-1963 tot 28-6-1963 en van 10-9-1963 tot 8-11-1963)
Voortgezette theoretische opleiding.
Organisatie
66 lesuren van
Inwendige dienst
6
"
"
n
12
»
Verbindingen
Verbranding en
n
12
"
blussing
it
Materieel
96
"
Bluswatervoor6
"
»
z lening
Repressieve
H
brandbestrijding 84
"
Preventieve
"
brandbestrijding 144
"
H
Vorming
24
"
Methode van
ii
42
"
instructie

totaal

Inspectie voor'het
Brandweerwezen»

50 min. (33 lessen )
50 min.( 3
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492 lesuren (82 dagen)

Dagrooster van de theoretische opleiding tot beroepsbrandweerofficier.

Maandag t/m Vrijdag.

9.00
9.55

-- 9.50 u]
- 10.45' u aes

10,45

- 11.00

u koffiepause

11.00
11.55

- 11.50
- 12.45

u )-. es
u r

12.45

- 13.45 u lunchpauze

13.45
14.40

- 14.35
- 15.30

u aes
u

15.30

~ 15.45

u theepauze

15,45

- 17.15 u studie-opdracht

Per dag 6 lesuren van 50 min.
is totaal 5 uren
en 1-i" uur studie-opdracht.

Per week 30 lesuren van 50 min.
is totaal 25 uren
en 7 ir uur studie-opdracht.

