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doeL vAN de TRAINING
Deze training is bedoeld voor bestaande en nieuwe 
gebruikers van One Seven® en is volledig gericht op het 
opleiden van instructeurs in de achtergrond van One 
Seven® en het correct gebruik ervan tijdens verschillende 
brandscenario’s. Dit gebeurt middels een uitgebreid train-
de-trainer programma, waarna de deelnemers in staat 
worden geacht de opgedane kennis in het juiste gebruik 
van One Seven® kunnen overdragen binnen hun eigen 
brandweerdienst of organisatie. 

INHoUd
De inhoud van deze training bestaat uit een theoretisch 
gedeelte over One Seven® en het gebruik ervan 
en zogenaamde “koude” trainingen in het juiste 
straalpijpgebruik en de deurprocedure. Daarnaast worden 
diverse “warme” trainingsscenario’s uitgevoerd, zoals 
een autobrand, maar bijvoorbeeld ook de offensieve en 
defensieve buiten- en binnenzet. De exacte inhoud wordt 
in onderling overleg vastgesteld.
 
doeLGRoeP
Die brandweerinstructeurs die binnen hun eigen 
brandweerdienst of organisatie zijn aangewezen 
om aldaar One Seven® gebruikerstrainingen te gaan 
verzorgen. 
  
ToeLATINGSeISeN
De inschrijvende brandweerdienst of organisatie dient 
in het bezit te zijn van één of meerdere One Seven® 
systemen, deelnemers dienen aldaar aantoonbaar 
werkzaam te zijn en minimaal te beschikken over 

Manschap A. Het is een pré indien de deelnemers reeds 
instructeur zijn binnen de brandweerdienst of organisatie.

TRAININGSdUUR
De Basic Training duurt 2 dagen.  Op verzoek is deze uit te 
breiden tot 3 dagen wanneer er meer informatie en uitleg 
gewenst is over het brandverloop. 

LoCATIe
In onderling overleg wordt de locatie, waarop de trainingen 
kunnen worden verzorgd, vastgesteld. Voorwaarde hierbij 
is dat de diverse onderdelen van het praktijkprogramma 
daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd op de locatie. 

CeRTIFICeRING
Deelnemers ontvangen een certificaat nadat hun inzet en 
bekwaamheid door de Master Instructor als voldoende 
is beoordeeld en nadat hun opgedane kennis is getoetst 
via een questionnaire. Vervolgens worden de deelnemers 
geregistreerd in het One Seven® Instructors register. 

deeLNemeRS
Maximaal 10 deelnemers

KoSTeN
Op aanvraag

AANvULLeNde INFoRmATIe
Indien u na het lezen van deze leaflet nog vragen heeft, 
kunt u contact opnemen met uw One Seven® distributeur 
of een e-mail sturen naar info@onesevenacademy.com
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