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Dit lesplan hoort bij de training “Voorlichting in het kader van Brandveilig 
leven” en is bestemd voor u als trainer. 

De training wordt gegeven aan de hand van een powerpointpresentatie. 
Deze presentatie – waarvan de afbeeldingen zijn opgenomen in het werk-
boek – vormt de rode draad van uw training. 

Het lesplan geeft uitleg bij of suggesties voor het vormgeven van de training; 
per dia van de presentatie wordt aangegeven hoeveel tijd u nodig heeft en 
welke werkvorm het meest geschikt is voor het overdragen van de informatie. 
Daarmee richt het lesplan zich vooral op hoe u de training geeft. Meer inhou-
delijke informatie – dus wat in de training aan bod komt - is te vinden in het 
werkboek.

In het lesplan worden verschillende filmpjes en werkvormen voor gesteld. 
Deze dienen ter inspiratie. U kunt de training naar eigen inzicht wijzigen of 
aanvullen. Door middel van praktische voorbeelden en in teractieve werk-
vormen is de opzet eenvoudig toepasbaar, ongeacht of er wel of geen brand-
weerkundige of didactische ervaring aanwezig is.

De training is gebaseerd op de ervaringen van Brandweer Amsterdam-
Amstelland, maar is zo opgebouwd dat elke organisatie de inhoud kan 
aanpassen, inkorten of uitbreiden al naar gelang de eigen situatie. 

De training is bestemd voor iedereen die in het kader van Brandveilig Leven 
woningbezoeken aflegt om bewoners te informeren over brandveiligheid. 

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

I. De brandweer

II. Brandveilig Leven

III. De praktijk: Het woningbezoek  
 1. Aanbellen en binnenkomen
 2. Advies geven 
 3. Plaatsen van rookmelders 
 4. Vluchtplan
 5. Afscheid nemen

IV. Voorbeelden uit de praktijk 

V. Vragen en afsluiting

Lesplan voor de trainer bij de training 
“Voorlichting in het kader van Brandveilig leven”

Lesonderwerp 
Brandveilig leven 

Aantal deelnemers
Maximaal 12

Doelgroep
Brandwachten 

Tijd
Ongeveer 2 uur
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Lesonderwerp Brandveilig Leven Aantal deelnemers: 12 Tijd: 4 uur

Doelgroep Iedereen die in het kader van Brandveilig Leven woningbezoeken gaat afleggen.

Concrete doelen Na deze les zijn cursisten in staat om:
  Woningbezoeken uit te voeren in het kader van Brandveilig Leven (BVL).
  Aan de hand van het werkboek bewoners te adviseren en voor te lichten over de risico’s 
op brand en wat bewoners zelf kunnen doen om brand te voorkomen.

  Bewoners te informeren over hoe te vluchten bij brand.
  Rookmelders op de juiste locatie op te hangen.

Organisatorische aspecten   Leslokaal, computer en beamer, flipover/ whiteboard.
  Werkboek Brandveilig Leven.
  Powerpoint presentatie Brandveilig Leven en de bijbehorende filmpjes.
  Indien van toepassing: demonstratierookmelders.
  Indien van toepassing: papier, pennen.
  Indien van toepassing: internetverbinding (YouTube).
  Indien van toepassing: waxinelichtje, lucifer, schoteltje, glas.
  Indien van toepassing: vragenlijsten en informatiemateriaal.

Lesplan Brandveilig Leven 
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Inleiding

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

20 min. Filmpje “Brand 
is geen grap”
(link dia 1)

Kijkopdracht U kunt ervoor kiezen iedereen welkom te heten en 
de deelnemers vervolgens direct te triggeren met 
het filmpje ‘Brand is geen grap’ (1.42 minuten). Dit 
filmpje is te vinden op: http://www.youtube.com/
watch?v=l9CQrfEhspY In het filmpje wordt aan 

mensen in de stad gevraagd: “Wat doe jij als je huis 
in brand staat?”. Het publiek reageert veelal lachend. 
De meeste mensen hebben hier niet echt over 
 nagedacht. Het filmpje eindigt met de tekst: “Brand 
is geen grap. Wil jij wel voorbereid zijn?”.

Dia 1

Brandveilig 
Leven 
(Inleiding) 

Doceren/ 
vragen stellen

Voorstellen
U stelt zich voor en legt uit waarom u deze training 
geeft. Nodig vervolgens de deelnemers uit voor een 
korte kennismaking (naam, welke organisatie, wat 
verwachten zij van de training?). Ook kunt u deelne-
mers laten vertellen wat de reden is van hun deel-
name aan de training (persoonlijke interesse, onder-
deel takenpakket?)

Toetsen beginsituatie
Wie heeft er al eens brand gehad? Hoe bent u 
daarmee om gegaan? Heeft één van de aanwezigen 
al eens iets aan brandpreventie, ofwel het voor-
komen van brand, gedaan? Wat weten de cursisten 
er al vanaf? Is er al iemand bekend met de woning-
bezoeken in het kader van Brandveilig Leven? 

Toelichting
De brandweer is er om branden te blussen, maar 
wil vanuit haar kennis van brand ook helpen brand 
te voorkomen! Door het delen van haar kennis 
en ervaring wil de brandweer burgers bekend 
maken met brandrisico’s en hen helpen risico’s te 
voorkomen of te beperken. Ook wil de brandweer 
uitleggen hoe er gealarmeerd kan worden 
als er toch brand ontstaat en hoe iemand kan 
vluchten. Activiteiten gericht op voorlichten over 

brandveiligheid vallen onder de noemer: Brandveilig 
Leven

Dit doet de brandweer onder andere door 
woningen te bezoeken en bewoners te adviseren 
in het kader van ‘Brandveilig Leven’. U kunt ons 
hierbij helpen. Door deze training krijgt u inzicht in 
veelvoorkomende brandveiligheidsrisico’s en hoe 
u anderen kunt adviseren en helpen om de risico’s 
op brand te verminderen. Ook leert u waarom 
rookmelders zo belangrijk zijn en wat de beste plek 
is om een rookmelder op te hangen. 

Huishoudelijke mededelingen
Telefoons uit, toilet, etc.

Vertel wat het eindresultaat is van deze les:
Na deze les zijn de cursisten in staat om:
  Woningenbezoeken uit te voeren in het kader 
van Brandveilig Leven (BVL)

  Aan de hand van het werkboek bewoners te 
adviseren en voor te lichten over de risico’s op 
brand en wat bewoners zelf kunnen doen om 
brand te voorkomen 

  Bewoners te informeren over hoe te vluchten 
bij brand

  Rookmelders op de juiste locatie op te hangen.

Dia 1

Programma Doceren Neem kort de opbouw van de training door. Dia 2
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I. De brandweer

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

10 min. De brandweer Doceren Vraag de deelnemers wat ze al weten over de 
brandweer. Vertel kort hoe de brandweer is 

georganiseerd (vrijwilligers, beroeps). Dia 3

Taken van de 
brandweer  

Doceren Geef aan dat de brandweer meer doet dan blussen 
alleen en benoem de kerntaken van de brandweer. 

Dia 4

Brandweer 
Amsterdam-
Amstelland 

Doceren Geef informatie over de (veiligheids)regio waarin 
de deelnemers van de training aan de slag gaan. 
Vul deze dia met informatie over de eigen regio/ het 
eigen gebied.

En: laat deelnemers aanvullen, zij hebben waarschijn-
lijk zelf ook (unieke) informatie over het gebied of de 
huishoudens waar ze woningbezoeken gaan doen!

Dia 5
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II. Brandveilig Leven

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

30 min. Brandveilig 
Leven 

Doceren In dit onderdeel van de training krijgen de deel-
nemers informatie over het ontstaan van brand, 

de snelheid en de ontwikkeling ervan en waarom de 
brandweer Brandveilig Leven zo belangrijk vindt. 

Dia 6

Brandveilig 
Leven: Doel en 
activiteiten 

Doceren Geef aan dat de brandweer overal in het land 
is gestart met acties als voorlichtingscampagnes, 
woningbezoeken en schoolbezoeken om bewoners 
te informeren over brandveiligheid. 
 
Vraag de deelnemers of zij hier ook wat van hebben 

gezien of meegemaakt (denk aan de campagne, 
berichten in de krant, etc.). 
Na deze training gaan de deelnemers zelf op pad om 
woningbezoeken uit te voeren en/ of rookmelders op 
te hangen. Na de pauze krijgen zij hier handvatten 
voor. 

Dia 7

Wat is brand 
en hoe ontstaat 
het? 

Onderwijs-
leergesprek

Vraag de groep voordat u doorklikt naar dia 8 of zij 
weten welke elementen er nodig zijn om brand te 
veroorzaken (brandstof, zuurstof, warmte). 

U kunt eventueel een demonstratie geven met het 
aansteken en doven van een waxinelichtje. Als je 
een waxinelichtje aansteekt, dan heb je de brandstof 
(paraffine), zuurstof uit de lucht en warmte van de 
vlam van de lucifer. Door één element weg te nemen, 

dooft het vuur. Plaats bijvoorbeeld een glas over de 
kaarsvlam om de zuurstof weg te nemen en de kaars 
te laten doven. 

Net als een lucifer, open haard of gasfornuis, is een 
kaars ook een open vuur dat u in huis kunt hebben. 
Dit open vuur kan leiden tot brand. Dat is wat we 
willen voorkomen. 

Dia 8

Gevaren van 
brand en rook 

Doceren + 
kijkopdracht

Bespreek met de deelnemers de gevaren van rook. 
Start met het filmpje Rook doodt (0.50 minuten) 

http://youtu.be/HHVcrBzdbUk  
Vraag om reacties. Wisten de deelnemers dit?

Dia 9

Snellere brand-
uitbreiding 

Doceren + 
kijkopdracht

Geef aan dat een omgevallen kaars al binnen drie 
minuten tot een uitslaande brand kan leiden. 
Toon als voorbeeld het filmpje Kassa (1.49 minuten). 
Dit filmpje is te vinden op: 
http://www.youtube.com/watch?v=XhvBjyn0usE&list=
UUdIX8qDTwoeSPjbVsrzThWQ 
In het filmpje wordt in een experimentele setting 
aangetoond hoe snel een klein vuurtje verandert 
in een uitslaande brand. Als de rookmelder in het 
filmpje begint te piepen, geef dan aan dat er op 

dat moment nog voldoende zicht is om de woning te 
verlaten. 

Nabespreking: Had u enig idee dat een brand zo 
snel kon gaan? Sta stil bij het belang van een snelle 
alarmering door de rookmelder en het vluchten (denk 
daarbij ook aan personen – als hele kleine kinderen – 
die niet zelfstandig de woning kunnen verlaten). 
Bottomline: Mensen beseffen niet dat er maar heel 
weinig tijd is om weg te komen.

Dia 10

Filmpje voor-
beeld brand-
uitbreiding 
vroeger en nu

Doceren + 
kijkopdracht 

Als illustratie van wat u net heeft verteld, kunt u de 
deelnemers het filmpje ‘Vergelijk brandontwikkeling 
huiskamer vroeger en nu’ (2.37 minuten) laten zien. 
Dit filmpje kunt u vinden op: http://www.youtube.
com/watch?v=EFHjczbSRCo&list=UUdIX8qDTwoeSPjb
VsrzThWQ
Vraag de deelnemers te letten op de verschillen 
tussen vroeger en nu met betrekking tot de tijd die 

een brand nodig heeft om zich te ontwikkelen.  

Nabespreking: vraag de deelnemers naar hun bevin-
dingen. Conclusie: waar de brandweer vroeger nog 
ruim op tijd was om een woningbrand te blussen, 
ontstaat nu al heel snel een grote uitslaande brand 
waarbij het van belang is dat bewoners zelf de brand 
opmerken en op tijd weten te vluchten.

Dia 11
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II. Brandveilig Leven (vervolg)

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

Cijfers over 
brand

Onderwijs-
leergesprek

Stel de vragen op de dia aan de deelnemers en geef 
een toelichting. Hier geeft u deelnemers achtergrond-
informatie over hoe vaak brand voorkomt, wat de 
meest voorkomende oorzaken zijn en hoeveel slacht-
offers jaarlijks vallen bij (woning)brand. 
Ook kunt u bespreken of en waarom bepaalde typen 

woningen of bevolkings groepen een hogere kans 
hebben op het ontstaan van brand. Zo weten we dat 
ouderen en jonge kinderen kwetsbaarder zijn omdat 
ze minder makkelijk zelf een woning kunnen verlaten 
wanneer er brand is. Ook is bekend dat brand vaker 
voorkomt in huurwoningen dan in koopwoningen.

Dia 12

Daarom: 
Brandveilig  
Wonen! 

Doceren Maak nu de overstap naar brandveilig wonen. 
Omdat de meeste woningbranden ontstaan door 
menselijk handelen en de branden vervolgens 
razendsnel om zich heen slaan, richt de brandweer 
zich steeds meer op het informeren en adviseren 
van mensen om hen bewust te laten worden van 
 brandrisico’s, het verminderen daarvan en het 

belang van rookmelders en vluchten.
Voor aanvang van de pauze en het praktijkgedeelte 
van de training, is het goed om met de groep terug 
te blikken. Onderzoek of voor iedereen duidelijk is 
wat in het afgelopen uur besproken is. Beantwoord 
eventuele vragen.

Dia 13

10 min. Pauze
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III. De praktijk: Het woningbezoek

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

60 min. De praktijk:
Het woning -
bezoek 

Onderwijs-
leergesprek 

Vraag de groep naar hun ervaringen met bezoeken 
achter de voordeur. Komen zij door hun werk bij 
bewoners binnen? Bijvoorbeeld om klusjes te doen? 
Of werken ze bij de brandweer en gaan ze, na het 
versturen van een brief, de deuren langs? Wat zou 
een goed tijdstip zijn om aan te bellen? Maak dan 
de overstap naar woningbezoeken in het kader van 
Brandveilig Leven. 

Vraag de cursisten naar het waarom van een woning-
bezoek. Geef vervolgens aan  welke stappen men 
neemt bij het uitvoeren van een woningbezoek (nog 
niet uitgebreid behandelen), bijvoorbeeld:  
1. Aanbellen en binnenkomen 
2. Advies geven over brandrisico’s
3. Rookmelder(s) plaatsen
4. Vluchtplan bespreken
5. Afscheid nemen

Dia 14

1. Aanbellen en 
binnenkomen 

Onderwijs-
leergesprek / 
oefening

De eerste stap bij een woning bezoek is aanbellen en 
het maken van contact. Om hier mee te oefenen kunt 
u één of meer van onderstaande filmpjes laten zien. 

1. Aanbellen algemeen  
http://www.youtube.com/watch?v=U2rPxjoGlHI
Laat het filmpje zien. Vraag na afloop wat de deel-
nemers zouden zeggen als de deur open gaat. 
Hoe zouden zij zich introduceren? Laat een korte 
discussie ontstaan en benoem de voorbeeldzin uit 
het werkboek. 

2. Aanbellen fout  
http://www.youtube.com/watch?v=OKcob1289l8
Laat het filmpje zien en vraag vervolgens wat de 
deelnemers hiervan vonden. Wat zien zij gebeuren? 
Wat zou er anders/beter kunnen? En waarom?

3. Aanbellen goed  
http://www.youtube.com/watch?v=TL7AlDr2FfM
Laat dit filmpje zien als voorbeeld voor een woningbe-
zoek: hoe kan men de introductie aanpakken en hoe 
kan de start van een woningbezoek er uit zien? Vraag 
eventueel wat het verschil was tussen dit filmpje en 
het vorige filmpje. 

Vraag aan de deelnemers wat zij zouden doen als 
een bewoner aangeeft geen interesse of geen tijd 
te hebben voor een woningbezoek. Laat hierover 
een korte discussie ontstaan. Een tip om toch binnen 
te komen is bijvoorbeeld door korte achtergrondin-
formatie over het aantal woningbranden te noemen 
(de kans op brand is groter dan de kans op het winnen 
van de loterij) en/of het (levens)belang van een (gratis) 
rookmelder en/of de korte tijdsduur van het bezoek te 
benoemen. Een optie is om de situatie uit te spelen in 
een rollenspel.

Dia 15
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III. De praktijk: Het woningbezoek (vervolg)

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

2. Advies 
geven over 
brandrisico’s 

Doceren 
+ opdracht 
+ evt. 
kijkopdracht

In dit onderdeel krijgen deelnemers informatie en 
uitleg over de meest voorkomende brandrisico’s en 
hoe deze voorkomen of beperkt kunnen worden

Als de deelnemers bij de woningbezoeken met een 
vragenlijst op pad gaan, licht dan kort het doel en het 
belang van de vragenlijst toe. Deel desbetreffende lijst 
(+ de eventuele toelichting daarop) uit aan de deelne-
mers. Geef de groep vijf á tien minuten de tijd om de 
vragenlijst door te lezen. 

Ook wanneer deelnemers na de training niet op 
pad gaan met een vragenlijst kan de vragenlijst een 
handige checklist zijn om brandveiligheidsrisico’s te 
bespreken. U kunt de deelnemers hier meer infor-
matie over geven aan de hand van de toelichting in 
bijlage 3 van het werkboek Brandveilig Leven. Naar 
eigen inzicht kunt u eveneens (informatie en/of 
 filmpjes uit) dia 17 gebruiken. Ga na of de genoemde 
brandrisico’s en vragen helder zijn voor de deelnemers. 
Bespreek onduidelijkheden en verwijs eventueel naar 
aanvullende toelichting in bijlage 3 van het werkboek. 
Behandel de vragen in de groep. Laat de deelnemers 
eventueel eigen ervaringen met elkaar delen. 
NB: in plaats van de vragenlijst uit bijlage 3, kunt 
u ook de checklist Brandveilig Wonen van Brandweer 
Nederland gebruiken. Deze is te vinden op: 
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/
brandveiligheidinfo/publieksfolders_op/ en in bijlage 4.

Geef aan dat de vragenlijst een richtlijn vormt voor 
het advies. Om het brandveilig heidbewustzijn van 
mensen te verhogen, is het van belang dat zij niet 
alleen antwoord op de vragen krijgen, maar vooral 
dat zij aan de bewoners (kunnen) toelichten waarom 
zij de vragen stellen en tips geven. Bijv. Constateer 
niet alleen dat er een rollator/ kinderwagen/ fiets/ 
stapel kranten in de smalle entree staat, maar geef 
aan waarom het u is opgevallen en dat deze dingen 
obstakels kunnen vormen als bewoners moeten 
vluchten als er brand is. 

Het is dus niet de bedoeling dat de vragen worden 
gesteld en de antwoorden zonder toelichting 
worden afgevinkt. Elke vraag wordt toegelicht en 
(indien nodig) voorzien van een specifiek advies voor 
de bewoner. Behandel bijv. de voorbeelden zoals 
beschreven in het werkboek.
NB: In bijlage 1 van het werkboek is als voorbeeld de 
vragenlijst van Brandweer Amsterdam-Amstelland 
toegevoegd, evenals een toelichting op deze vragen. 

Als u de deelnemers bekend wilt maken met de 
gevaren van een ‘vlam in de pan’ en de wijze waarop 
mensen hier het beste mee om kunnen gaan, kunt u 
hen het filmpje ‘vlam in de pan’ (1.18 minuten) laten 
zien. Filmpje is te vinden op: http://www.youtube.com/
watch?v=w3PCpcmMfyw&feature=c4-overview&list=U
UdIX8qDTwoeSPjbVsrzThWQ

Dia 16

Trainings-
filmpjes vlam 
in de pan 

Kijk- en oefen-
opdracht /  
Onderwijs-
leergesprek

Laat de deelnemers met twee filmpjes een voorbeeld 
uit de praktijk zien over het stellen van vragen en het 
geven van advies. 

1. Vlam in de pan intro http://www.youtube.com/
watch?v=ozZvuioJbIQ
Op de vraag of de bewoner weet wat zij moet doen 
als de vlam in de pan slaat, antwoordt zij: “Jazeker”. 
Vraag de deelnemers hoe zij zouden reageren als 
zij in deze situatie zouden zitten. Laat een discussie 

ontstaan: vinkt men het antwoord af en gaat door 
naar de volgende vraag of vraagt men nog verder 
door? Hoe zou men door kunnen vragen? Welk advies 
zou men de bewoner kunnen geven?

2. Vlam in de pan advies http://www.youtube.com/
watch?v=2Lk8pZDKn1g
Laat hier (of bij de vorige dia) het filmpje zien als voor-
beeld. Vraag eventueel hoe de deelnemers het gesprek 
zelf zouden aanpakken. Op dezelfde manier? Anders?

Dia 17

10 min. Pauze
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III. De praktijk: Het woningbezoek (vervolg)

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

20 min. 3. Plaatsen van 
een rookmelder

Doceren / 
demonstreren 
/ onderwijs-
leergesprek

In dit onderdeel van de training gaat u dieper in op 
het belang en het plaatsen van rookmelders. 
Bespreek hier de praktische zaken die komen kijken 
bij het plaatsen van een rookmelder: 
  Geef aan hoe de rookmelders bevestigd moeten 
worden: Met kit, dubbelzijdig tape of anders?

  Benadruk bij de deelnemers dat zij altijd eerst 
toestemming moeten vragen voordat zij de rook-
melder plaatsen.  

  Demonstreer hoe je een rookmelder in elkaar zet 
en hoe je deze test (testknop eenmaal indrukken, 
het testalarm stopt vanuit zichzelf). Laat deelne-
mers eventueel ook zelf oefenen of raad hen aan 
te oefenen voordat zij voor het eerst in de praktijk 
aan de slag gaan.

  Geef tips over het plaatsen van een rookmelder 
(in de vluchtroutes, aan het plafond, niet: in 
een hoek, de keuken, boven het gasfornuis of 

dichtbij de badkamer).

Punten om eventueel over te discussiëren met de 
deelnemers:
1.  In kleinere woningen kan ‘weg van de keuken’ bete-

kenen ‘dicht bij de badkamer’. Wat doe je in een 
geval als dit?

2.  Soms zit er een verlaging in het plafond tussen twee 
ruimtes waardoor rook zich kan ophopen. Wat is 
dan een gunstige locatie voor de melder?

Laat eventueel zien dat het bevestigen van een 
rookmelder niet moeilijk hoeft te zijn of veel tijd 
hoeft de kosten door een filmpje ‘Rookmelder 
ophangen’ van Interpolis te tonen  waar een oude 
dame in een paar tellen een rookmelder bevestigt. 
Het filmpje is te vinden op: http://www.youtube.com/
watch?v=oAPMf_yote8

Dia 18

Voorbeeld 
locatie rook-
melders 
flat/ portiek/ 
tussenwoning

Doceren / 
demonstreren 
/ onderwijs-
leergesprek

Het is van belang dat de rookmelders op een juiste 
plek worden aangebracht: 
In elk geval in de vluchtroutes. Deze verschillen per 
woning. Discussieer met de groep waar de rook-

melders moeten hangen (voorbeeld zonder rode stip 
laten zien) of geef per woning aan waar de rookmel-
ders moeten hangen en leg uit waarom

Dia 19

Trainingsfilm 
plaatsen 
rookmelders   

Kijkopdracht Laat het trainingsfilmpje ‘Rookmelder ophangen’ zien 
als voorbeeld over het adviseren over en ophangen 
van een rookmelder. Het filmpje is te vinden op: http://
www.youtube.com/watch?v=9kSncQaSpII 

Benadruk nogmaals het belang van het (maandelijks) 
testen van rookmelders (bijv. iedere eerste maandag 
van de maand als de sirenes afgaan). 

Check of er nog vragen zijn naar aanleiding van het 
filmpje en behandel deze. 

Van rookmelder naar vluchtplan
Maak met de deelnemers de overstap naar het vlucht-
plan naar aanleiding van de rookmelders. Stel bijvoor-
beeld de vraag:
U hebt de rookmelder samen met de bewoner opge-
hangen en getest. Vervolgens kunt u de bewoner de 
volgende vraag stellen: “Wat zou u doen als u het 
alarm hoort? 
Weet u hoe u het snelst en veiligst kunt vluchten?”

Dia 20
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III. De praktijk: Het woningbezoek (vervolg)

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

20 min. 4. Het 
vluchtplan

Doceren In dit onderdeel krijgen de deelnemers informatie 
over het vluchtplan. Volgens de normtijd moet de 
brandweer binnen acht minuten na een brandmelding 

ter plaatse zijn. Tot dat moment zijn bewoners op 
zichzelf aangewezen. Het is daarom van belang om 
een vluchtplan te hebben.

Dia 21

Doornemen van 
het vluchtplan

Doceren / 
onderwijs-
leergesprek

Vraag aan de groep wat zij doen als er brand 
uitbreekt. Hebben ze een vluchtplan? Bespreek met 
de deelnemers het belang van een vluchtplan en de 
onderdelen van het vluchtplan.
Gebruik hierbij naast het werkboek bijvoorbeeld de 
flyer vluchtplan uit bijlage 5. Mocht u over voldoende 

flyers beschikken, vraag de deelnemers dan of zij deze 
willen uitreiken aan de bewoners die zij bezoeken. 
Zij kunnen aan de bewoner aangeven dat het belang-
rijk is om samen met eventuele huisgenoten het 
vluchtplan op te stellen en te oefenen.

Trainingsfilm: 
het vluchtplan

Kijk- en oefen-
opdracht /  
Onderwijs-
leergesprek

Laat de deelnemers met twee filmpjes een voorbeeld 
uit de praktijk zien over het adviseren met betrekking 
tot een vluchtplan. 

1. Vluchtplan intro http://www.youtube.com/
watch?v=ozZvuioJbIQ
Op de vraag of de bewoner een vluchtplan heeft, 
beantwoordt zij: “ja hoor”. Vraag de deelnemers hoe 
zij zouden reageren als zij in deze situatie zouden 
zitten. Laat een discussie ontstaan: vinkt men het 

antwoord af en gaat door naar de volgende vraag 
of vraagt men nog verder door? Hoe zou men door 
kunnen vragen? Welk advies zou men de bewoner 
kunnen geven?

2. Vluchtplan vervolg http://www.youtube.com/
watch?v=z_lk6B3zYb8
Laat het filmpje zien als voorbeeld. Vraag even-
tueel hoe de deelnemers het gesprek zelf zouden 
aanpakken. Op dezelfde manier? Of toch anders?

Dia 22
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III. De praktijk: Het woningbezoek (vervolg)

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

15 min. 5. Afscheid 
nemen

Onderwijs-
leergesprek 
/ Kijk- en 
oefen opdracht

In het laatste onderdeel neemt u met de groep 
door hoe er afscheid genomen kan worden. Het is 
natuurlijk belangrijk dat zowel de bewoner als de 
brandwacht/ voorlichter een goed gevoel over het 
woningbezoek heeft. Dit kan door op een juiste wijze 
afscheid te nemen. 

Bespreek met de groep het afscheid: waar let je op, 
hoe ga je weg? 
Geef de deelnemers de volgende tips mee:
  Vat de belangrijkste punten van het woningbezoek 
samen (wat heeft u gedaan tijdens het bezoek).

  Herhaal de belangrijkste aandachtspunten. 
Sommige brandweerkorpsen geven de bewoner 
aan het eind van het woningbezoek een persoonlijk 
advies, waarop eventuele aandachtspunten worden 
aangestipt. Als voorbeeld is het formulier persoonlijk 
advies van Brandweer Amsterdam-Amstelland opge-
nomen in het werkboek (bijlage 2). 

  Vraag of de bewoner nog vragen heeft en vertel de 
bewoner ook waar hij terecht kan als hij later nog 
vragen heeft. 

  Bedank de bewoner voor zijn tijd en neem afscheid.

U kunt eventueel de volgende twee instructiefilmpjes 
laten zien:

1.  Afscheid nemen fout 
http://www.youtube.com/watch?v=Rp5fbtkUTcY
Wat zien de deelnemers? Wat vinden zij hiervan? 
Zouden zij dingen anders doen? Zo ja: wat en hoe? 
Oefen eventueel in een rollenspel. 

2.  Afscheid nemen goed 
http://www.youtube.com/watch?v=9XfzPUCv1Vw
Laat dit filmpje zien als voorbeeld. Vraag even-
tueel hoe de deelnemers het gesprek zelf zouden 
aanpakken. Op dezelfde manier? Anders?

Dia 23

Wat komt u 
misschien ook 
tegen?

Onderwijs-
leergesprek

Geef aan wat er moet gebeuren indien er gevaarlijke 
situaties in een woning zijn. 

Bespreek eventueel ook de eigen rol van de deel-
nemers: hoe willen zij zelf te woord gestaan worden, 
wat verstaan zij onder klantvriendelijk gedrag?

Dia 24
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IV. Voorbeelden uit de praktijk

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

30 min. Voorbeelden:
Casus 1
Casus 1 uitleg
Casus 2
Casus 2 uitleg

Onderwijs-
leergesprek / 
Opdracht

Behandel twee casussen met de deelnemers. Neem de 
informatie van de dia samen met hen door. Dit kan 
klassikaal of in groepjes. De essentie ligt bij deze casus 
niet alleen bij het plaatsen van de rookmelders, maar 
vooral bij eventuele brandonveilige situaties.

Indien wordt gewerkt met groepjes:
Maak groepjes van drie cursisten en laat elk groepje in 
10 minuten zelfstandig werken. Opdrachten: bepalen 
waar zij de rookmelders zouden plaatsen en waarom. 
Laat hen daarnaast nadenken over wat voor tips ze de 
bewoners mee zouden kunnen geven. Geef aan dat 
in de casus niet alle benodigde informatie verstrekt 
wordt, maar dat de ontbrekende informatie naar 
eigen inzicht ingevuld mag worden door de groepjes. 

Vraag één groep hun bevindingen te delen: 
a)  Waar plaatsen zij de rookmelders? Hebben de 

andere groepjes dezelfde plaatsing? Indien van 
toepassing: discussie en tot gedeeld besluit komen.

b)  Wat voor tips zouden zij de bewoners geven? 
Hebben de andere groepjes nog aanvullende tips?

c)  Hoe zouden zij de vragenlijst met bewoners 
doornemen? Let wel: Om het brandveiligheidbe-
wustzijn van mensen te verhogen, is het van belang 
dat de brandwachten/ voorlichters niet alleen de 
vragen beantwoord krijgen, maar vooral dat zij 
aan de bewoners (kunnen) toelichten waarom zij 
de vragen stellen en waarom ze tips geven. Bijv.: 
constateer niet alleen dat er een rollator in de 
smalle entree staat, maar geef aan waarom je dat 
is opgevallen, dat obstakels het vluchten bemoei-
lijken en dat het daarom zo belangrijk is dat de 
vluchtroute vrij is.

Ga naar de volgende casus. Laat nu de cursisten per 
persoon naar de praktijksituatie kijken (neem hier-
voor enkele minuten de tijd). Elke cursist schrijft 
kort enkele tips en aanbevelingen op. U haalt 
enkele cursisten voor de groep en laat ze aan u 
(in rol als bewoner) hun bevindingen met achter-
gronden presenteren. Bespreek daarna klassikaal 
positieve punten en eventuele aanvullingen en/of 
aandachtspunten.

Dia 25 – 29
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V. Vragen en afsluiting

Tijd Inhoud Werkvorm Uitleg/tips Media/leerstof

10 min. Voorbeelden:
Casus 1
Casus 1 uitleg
Casus 2
Casus 2 uitleg

Onderwijs-
leergesprek / 
Opdracht

Inventariseer of er nog vragen zijn in de groep. 
Zijn er vragen waarvan het antwoord niet bekend is, 
geef deze dan door aan het team Brandveilig Leven. 
Inventariseer of er contactpersonen zijn binnen de 
eigen organisatie of bij de brandweer waar de deel-
nemers met de vragen naar toe kunnen.

Vervolgens:
1. Geef een samenvatting van de les.
2. Herhaal het leerdoel: 
  Woningenbezoeken uit te voeren in het kader van 
Brandveilig Leven (BVL)

  Aan de hand van het werkboek bewoners te 
 adviseren en voor te lichten over de risico’s op 
brand en wat bewoners zelf kunnen doen om 
brand te voorkomen 

  Bewoners te informeren over hoe te vluchten 
bij brand

  Rookmelders op te hangen.
3. Evalueer (stel een of meerdere van de onder-
staande vragen):
Wat gaat u met het geleerde van vandaag doen 
in de praktijk?
Was er voldoende diepgang in vakinhoud?
Kunt u aan de slag met de materie?
4. Zijn er nog tips voor de docent?

Dia 25 – 29
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Opmerkingen


