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Eindtermen REOB 2-daagse
Vakopleiding REOB - bijscholingscursus

BRAND




Men kent het verbrandingsproces
Men kent de branddriehoek
Men kent het verloop van een brand

SOORTEN BRANDEN







Man kent de brandklassen en hun toepassingsgebied
Brandklasse A
Brandklasse B
Brandklasse C
Brandklasse D
Brandklasse F

BLUSSTOFFEN














men kent de soorten blusstoffen en hun toepassingsgebied
water
schuim
proteïne
synthetisch
milieuvriendelijk
AFFF
Bluspoeder
BC
ABC
D
Kooldioxide
Chemische blusgassen

DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN









Men kent de soorten inwerkingstelling
Men kent de geldende Nederlandse voorschriften
Besluit 41 – 86- 97
Men kan de Europese Normalisatie toepassen
De NEN-EN 3 en CE markering
Men kent de onderhoudsnorm NEN 2559:2001
Men is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Men is in staat zelfstandig de blustoestellen te onderhouden

BRANDSLANGHASPELS






Men kent de constructie van een slanghaspel
Men weet welke normen van toepassing zijn op de haspels
NEN3211, NEN-EN 671-1 en NEN-EN 671-2 en CE markering
Men kent de onderhoudsnorm NEN-EN 671-3 en kan deze toepassen
Men is in staat zelfstandig de slanghaspels te onderhouden

WETTEN EN RICHTLIJNEN






Men is op de hoogte van de geldende verordeningen en besluiten op het gebied van draagbare
blustoestellen
Model bouwverordening
Brandbeveiligingsinstallaties
Wet Milieubeheer
Bouwbesluit

EUROPESE RICHTLIJNEN
 Men weet het toepassingsgebied en de geldende richtlijnen te onderscheiden op de draagbare
blustoestellen en slanghaspels van
 CE markering blustoestellen en slanghaspels
 PED
 TPED
 MED
 Toepassing ADR/VLG

PROJECTERING
Men heeft inzicht in de

Brandweerwet en de MBBV

Eisen van de verzekeraars

Draagbare blustoestellen en variatie ervan

Verrijdbare poederblussers

REOB



Men is op de hoogte van de organisatiestructuur van de REOB.
Men is op de hoogte van VEBON en NCP.

