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7-daagse 

Opleiding 

Controleur Brandpreventie 

 Zwolle  

 
De 7-daagse opleiding ‘Controleur Brandpreventie' is erop gericht om je uitgebreide 

theoretische en praktische kennis van brandveiligheid en de controle hiervan bij te brengen. 

Je leert tijdens de eerste helft vooral de theoretische basis van het bepalen van het vereiste 

brandveiligheidsniveau en in de tweede helft vooral het uitvoeren van de controle zelf. We 

gaan interactief leren toetsen en controleren. 

 

Aanleiding 
 

De ervaring leert dat er tijdens bouwkundige controles of bij oplevering van gebouwen veel 
gebreken zich voordoen in de brandpreventieve voorzieningen. De kosten van herstel zijn vaak 
hoog en achteraf veelal te voorkomen geweest. 

 

Hoe vaak is er wat mis? 
 

Tijdens een onderzoek naar brandveiligheid zijn in 2014 en 2015 in 58 zorginstellingen in bijna alle 
gevallen tekortkomingen aangetroffen in de brandcompartimentering. 
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/januari/toezicht-brandveiligheid-zorginstellingen.aspx 
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Inhoud van de opleiding 
 

De opleiding bestaat uit zeven dagen, waarvan de eerste 3 dagen geheel gericht zijn op inzicht 

in regelgeving en het toepassen van het bouwbesluit. Deze eerste drie dagen kun je afzonderlijk 

volgen als de cursus ‘Aankomend Brandpreventiedeskundige’. 

De daaropvolgende 3 dagen worden besteed aan praktische aspecten van de bouwbesluit eisen, 

het voorbereiden van een controle door het toets niveau te bepalen, de te toetsen aspecten en 

de daadwerkelijke eisen te bepalen. Vervolgens wordt de controle zelf uitgevoerd. Hierna 

eindigen we door de controle geheel te rapporteren. Elke cursist zal hierbij in teamverband, een 

controlerapport opstellen. Hierbij zijn camera/smartphone en laptop benodigd. Elke cursist gaat 

naar huis met een zelf vervaardigd controlerapport en echte ervaring met controleren. 

Deze 3 dagen kun je tevens afzonderlijk volgen als ‘Brandveiligheidscontrole bestaande 

bouw’. Hiervoor is wel kennis van het bouwbesluit noodzakelijk. 

De laatste dag staat in het teken van ‘Brandveilig gebruik’ 

Onderwerpen die deze dag worden behandeld zijn: Brandgevaarlijke activiteiten, aankleding 

en inrichting, brandgevaarlijke stoffen, buitenopslag (pallets e.d.), restrisico’s en opstelling 

  

Doelgroep 
De opleiding Controleur Brandpreventie is bedoeld voor iedereen die voor zijn werk bestaande 

bouwwerken dient te controleren, zoals adviseurs, inspecteurs, medewerkers van brandweer en 

veiligheidsregio’s en toezichthouders BWT. 

 
 

Daarom kies je voor Prender  
De docenten van Prender hebben passie voor hun vak, dat straalt uit via de enthousiaste 
manier van lesgeven. Door dit enthousiasme worden studenten veel meer geprikkeld, en 
zullen ze veel meer onthouden van de lessen. 
Daarnaast streven wij naar de hoogst haalbare kwaliteit in onze opleidingen, dat zie je overal in 

terug, zowel het fysieke lesmateriaal als de locatie waar onze lessen plaatsvinden. 

Docent 
Emiel van Rossum 
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Certificaat 
Na de derde lesdag kun je voor het theoriegedeelte het examen Aankomend Brandpreventiedeskundige 
afleggen bij Certoplan.  

 

Locatie  
Theater Buitensoos 
Stationsplein 1 
8011 CW Zwolle 

  

Data 

8 maart 2019 
15 maart 2019 
22 maart 2019 

 
5 april 2019 
12 april 2019 
19 april 2019 
 
10 mei 2019 

 
 

Kosten 

De 7-daagse Opleiding Controleur Brandpreventie kost € 2.195 (excl. btw) inclusief 

cursusmateriaal, koffie/thee en uitgebreide lunch.  

De 3-daagse Verkorte Brandpreventiedeskundige kost € 1.195 (excl. btw) inclusief 

cursusmateriaal, koffie/thee en uitgebreide lunch 

De 3-daagse Brandveiligheidscontrole Bestaande Bouw kost € 1.195 (excl. btw) inclusief 

cursusmateriaal, koffie/thee en uitgebreide lunch 

De 1-daagse Controle brandveilig gebruik kost € 495 (excl. btw) inclusief cursusmateriaal, 

koffie/thee en uitgebreide lunch 
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