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Dit tekstboek maakt deel uit van de lesmethode die hoort bij de

leergang Controleur brandpreventie. Met deze lesmethode kunnen

aanbieders van brandweeropleidingen deelnemers opleiden tot

een beginnend controleur brandpreventie. Deelnemers verwerven

de kwalificatie van beginnend controleur brandpreventie nadat

zij de proeve van bekwaamheidmet goed gevolg hebben afgelegd.

Met behulp van de lesmethode worden de deelnemers goed

voorbereid op de proeve.

De lesmethode die hoort bij de leergang voor de functie van

controleur brandpreventie bestaat uit de volgende

onderwijsmiddelen:

– tekstboek

– handleiding voor docenten en instructeurs

– handleiding voor leerwerkplekbegeleiders

– werkboek

– uitvoeringsadvies.

Dit tekstboek biedt de theoretische informatie die nodig is om de

functie van controleur brandpreventie te vervullen. De controleur

brandpreventie houdt zich bezig met het:

– Controleren van brandveilig gebruik van bouwwerken aan de

hand van de gebruiksvoorwaarden uit het Bouwbesluit 2012, de

Brandbeveiligingsverordening em de omgevingsvergunning

brandveilig gebruiken. Ook handelt hij klachten af.

– Rapporteren na locatiebezoek aan de leidinggevende en de

gebruiker. Hij rapporteert klachten aan de leidinggevende.

– Geven van situatiespecifieke voorlichting over

gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de brandveiligheid.

Achtereenvolgens komen aan bod:

– Uitgangspunten van brandpreventie en de rol van controleur

(hoofdstuk 1).

– Wettelijk kader (hoofdstuk 2).

– Het Bouwbesluit en de Brandbeveiligingsverordening in een

notendop (hoofdstuk 3).

– Vergunningprocedures (hoofdstuk 4).

– Controle (hoofdstuk 5).

– Het uitvoeren van controles (hoofdstuk 6).

– Rapportage & voorlichting (hoofdstuk 7).

Het thema Brandveilig leven, waarmee de controleur brandpreventie

steedsmeer temaken zal krijgen, wordt behandeld in een separaat

hoofdstuk. Dit hoofdstuk zal als losse publicatie in het najaar van

2012 beschikbaar komen evenals het bijbehorende lesplan, de

voorbereidingsopdrachten en de leerwerkplekopdrachten (zie

www.ifv.nl/webshop).
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Kijk op onze website (www.ifv.nl) voor de meest recente

wijzigingen (erratum) in de les- en leerstof.

Overal waar in de lesmethode 'hij' staat vermeld, kan ook 'zij'

worden gelezen.

Wij wensen u veel succes en leesplezier toe.
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