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De veiligheid van brandweerpersoneel staat 
overal hoog op de agenda. Daarom is het van 
uitermate groot belang de vaardigheden van 
brandweermensen continu te onderhouden 
door middel van (bij)scholing, om een zo veilig 
mogelijke inzet te kunnen doen tijdens de 
verschillende brandweertaken. Dit geldt dus 
ook voor het gebruik van One Seven® tijdens 
de repressieve inzet door brandweermensen 
wereldwijd. Om hieraan gehoor te geven is er 
in 2013 door een aantal internationale One 
Seven® partners, met ondersteuning van de 
fabrikant, besloten de One Seven® Academy op 
te richten.

DE JUISTE WIJZE

Deze Master Instructors zijn speciaal door de One Seven® Academy geselecteerde 
en opgeleide One Seven® instructeurs met jarenlange kennis en ervaring 
in brandbestrijding en met One Seven® in het bijzonder. Naast kennis van 
brandbestrijding beschikken zij ook over uitstekende didactische vaardigheden. 
Middels een uitgebreid en beproefd train-de-trainer programma wordt door deze 
Master Instructors de kennis voor het op de juiste, effectieve en efficiënte wijze 
inzetten van One Seven® op verschillende brandscenario’s overgedragen.

KENNIS EN KUNDE OVERDRAGEN

Primair ligt de nadruk van de One Seven® Academy op het opleiden van 
brandweerinstructeurs via een train-de-trainer programma. Deze instructeurs 
kunnen na het succesvol afsluiten van hun One Seven® opleiding vervolgens 
binnen hun eigen brandweerkorps of organisatie One Seven® gebruikerstrainingen 
verzorgen voor de overige korpsleden. Uiteraard is het op verzoek ook mogelijk om 
een geheel brandweerkorps of organisatie door de One Seven® Academy te laten 
trainen in het juiste gebruik van One Seven®. 

TRAINEN IS WETEN

De doelstelling van de One Seven® Academy is ervoor te zorgen dat er 
wereldwijd op de juiste wijze gewerkt wordt met One Seven® tijdens de 
verschillende brandscenario’s, daarbij rekening houdend met eventuele  
land-specifieke procedures en omstandigheden. Daartoe zijn er wereldwijd  
een aantal One Seven® Master Instructors aangesteld. 



ADVANCED TRAINING 

Na het behalen van het certificaat van de Basic 
Training is het mogelijk om de Advanced Training te 
volgen. Deze training bestaat uit een kort theoretisch 
gedeelte en verder uit diverse praktijktrainingen, 
waaronder bijvoorbeeld de kelder- en/of zolderbrand, de 
garagebrand, de bus-brand, de (onder-) geventileerde 
woningbrand en vloeistofbrand. Ook hierbij wordt 
in onderling overleg een keuze gemaakt uit diverse 
beschikbare scenario’s, welke aansluiten op voorkomende 
situaties in het verzorgingsgebied.

REFRESHER TRAINING

De tweejaarlijkse Refresher Training begint met een dagdeel 
die in het teken staat van de overdracht van informatie 
tussen de One Seven® instructeurs en de Master Instructor. 
Hierbij worden eventuele nieuwe ontwikkelingen gedeeld en 
wordt er ingegaan op praktijkvragen vanuit de aanwezige 
instructeurs. Na dit dagdeel volgt een separate dag op een 
oefencentrum, waarbij de eerder aangeleerde vaardigheden 
van de Instructeurs op het gebied van One Seven® in de 
praktijk worden getoetst en eventueel bijgestuurd. 
Met de Refresher Training wordt ervoor gezorgd dat het 
certificaat van de One Seven® instructeurs wordt verlengd 
en dat zij op de hoogte zijn en blijven van de juiste tactieken 
in relatie tot One Seven®. Op deze wijze wordt de kennis van 
het gebruik van One Seven® binnen het brandweerkorps of de 
organisatie op een hoog plan gehouden.

BASIC TRAINING

De Basic Training start met een dagdeel theoretische uitleg 
over One Seven® en het gebruik ervan, gevolgd door een 
dagdeel zogenaamde “koude” training. Hierbij komen onder 
meer zaken als het juiste straalpijpgebruik alsmede de 
deurprocedure aan de orde. Op dag twee worden vervolgens 
diverse “warme” trainingsscenario’s uitgevoerd. Denk hierbij 
aan zaken als deurprocedures, een autobrand, maar ook de 
defensieve en offensieve buiten- en binneninzet. In onderling 
overleg wordt daarbij een keuze gemaakt uit de diverse 
scenario’s welke voorhanden zijn en ook van toepassing zijn in 
het verzorgingsgebied. 

Op aanvraag is de Basic Training nog aan te vullen met 
uitgebreidere informatie en uitleg over het brandverloop 
(onder meer flash-over situatie, ventilatie e.d.). Indien hiervoor 
wordt gekozen betekent dit dat de Basic Training daardoor 3 
in plaats van 2 dagen duurt.

2 - 3 DAGEN

2 DAGEN

1,5 DAGEN

TRAININGSPROGRAMMA

Het One Seven® trainingsprogramma kent een drietal 
verschillende trainingen. Alle trainingen bevatten een theoretisch 
gedeelte ondersteund door divers beeldmateriaal en een praktijk 
gedeelte, waarbij de instructeurs na uitleg geacht worden om 
onder begeleiding en toezicht van een Master Instructor één 
of meerdere instructies te verzorgen. Om ervoor te zorgen dat 
alle deelnemers voldoende informatie en kennis krijgen is de 
groepsgrootte beperkt tot maximaal 10 deelnemers.



TOELATINGSEISEN

Voor de One Seven® Basic Training zijn geen 
verplichte toelatingseisen anders dan dat de 
brandweerdienst of organisatie, welke de opleiding 
aanvraagt voor de deelnemer, dient te beschikken 
over één of meerdere One Seven® Systemen, dat 
de deelnemer daar werkzaam moet en zijn en 
minimaal dient te beschikken over Manschap A.

De One Seven® Advanced Training stelt naast de 
bovengenoemde toelatingseisen dat de deelnemer 
beschikt over een certificaat van de One Seven® 
Basic Training en daarnaast over aantoonbaar 
minimaal 1 jaar ervaring in het gebruik van One 
Seven® beschikt. Deze laatste eisen gelden 
uiteraard ook voor de One Seven® Refresher 
Training. 

In alle gevallen geldt dat het een pré is dat 
de deelnemer reeds instructeur is binnen het 
brandweerkorps of organisatie waar hij of zij 
werkzaam is.

TRAININGSLOCATIE

De locatie waarop de trainingen kunnen worden verzorgd, 
wordt in onderling overleg vastgesteld. Dit gebeurt bij 
voorkeur op of in de nabijheid van de locatie waar de op te 
leiden instructeurs vandaan komen, maar kan uiteraard ook 
elders plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is dat de diverse 
onderdelen van het gekozen praktijkprogramma kunnen 
worden uitgevoerd op de locatie. 

CERTIFICERING

Ieder trainingsprogramma wordt afgesloten met het behalen 
van een certificaat en registratie in het One Seven® Instructors 
register. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat moet 
de inzet en bekwaamheid van de deelnemer door de Master 

Instructor als voldoende beoordeeld worden en wordt de 
opgedane kennis getoetst via een questionnaire. 

RESULTAAT

Na het volgen van één van de trainingen zijn de deelnemers onder meer bekend 
met de juiste inzetmethode van One Seven® bij verschillende brandscenario’s. 
Denk hierbij aan zaken als gebruik van One Seven® bij de defensieve en offensieve 
buiten- en binneninzet, maar ook de korte en de lange deurprocedure met One 
Seven®. Hierdoor is de deelnemer in staat om deze kennis over te dragen aan 
het inzetpersoneel van zijn of haar korps of organisatie tijdens een One Seven® 
gebruikstraining. Om zo te zorgen dat er op een zo efficiënt en veilig mogelijke 
wijze gebruik wordt gemaakt van dit bijzonder effectieve blusmedium.



MEER INFORMATIE

Voor meer informatie betreffende de inhoud van de 
One Seven® trainingen alsook de mogelijkheden voor 

inschrijvingen, waaronder het volgen van een open 
training, kunt u contact opnemen met de onderstaande 

partner van de One Seven® Academy of een mail 
sturen naar info@onesevenacademy.com. 
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