Centrum voor Beroepsduiken

Brandweerduiker en -duikploegleider
Efficiënt vakbekwaam blijven
Volg onze oefendagen om vakbekwaam te blijven als brandweerduiker en/of –duikploegleider. De faciliteiten en
veiligheidsorganisatie zijn dusdanig opgezet dat deelname geen beslag legt op uw operationele sterkte: niet in
mensen en niet in middelen.
Onze aanpak brengt kandidaten geconditioneerd in aanraking met verhoogde risico’s. Het resultaat: duikers die
kúnnen duiken’ en duikploegleiders die kúnnen leiden.

Brandweerduikers bieden wij:
VB-BD1 Duiktoren 1

Basistrim, trimmen op diepte, storing tweede trap, storing eerste trap.

Inzet reserveduiker, inclusief geblindeerd en met snijopdracht.
VB-BD2 Duiktoren 2

Saver-module; benaderen autowrak, autoruit tikken.

Inzet reserveduiker i.c.m. autowrak.
VB-BD3 Diepe duiken i.c.m. bijscholing duikmedisch

Twee duiken tussen 10 en 15 meter waterdiepte.
VB-BD4 Verbreding binnen het vakgebied

Theorie en praktijkles met OLV (Interspiro en Kirby Morgan).

Decompressietank.
VB-BD5 Toeval vondst CE (conventioneel explosieven)

Risico’s en handelswijze bij ongewenst aantreffen van een CE.

Hoofdcategorieën CE, inleiding ontstekers.
Brandweerduikploegleiders bieden wij:
VB-BDPL1 Scenario’s XVR

Scenario’s XVR i.c.m. duikmedische casuïstiek.
VB-BDPL2 Scenario’s waterkant

Scenario’s langs de waterkant i.c.m. duikmedische casuïstiek.
VB-BDPL3 Duiktabellen

Vergroten schakelvermogen met duiktabellen DCIEM.

Optimalisatie planning van duikdagen.

Duikmedische verdieping m.b.t. decompressie.
Relevante info

Oefendagen vinden doorgang bij minimaal 4 kandidaten. Voor duikers geldt een maximum van 8
deelnemers, voor duikploegleiders 6. Wel/geen doorgang van een oefendag wordt 4 weken voor
aanvang kenbaar gemaakt.

Oefendagen zijn geheel verzorgd (materialen, veiligheidsorganisatie, lunch, getuigschrift).

Tijdens oefendagen voor duikers worden per deelnemer tenminste 180 duikminuten gemaakt, bij de

VB-BD3 worden twee duiken van 45 minuten gemaakt.

De kosten voor een oefendag bedragen €635,- per deelnemer. De kosten voor onze oefendagen zijn
vrijgesteld van BTW.

Wilt u een oefendag voor uw eigen korps/regio boeken (groepsdynamiek), informeer dan naar de nog
vrije dagen. De kosten voor een besloten oefendag bedragen €4.445,- voor duikers en €3.175,- voor
duikploegleiders.

Planning is te vinden op onze website, boeken doet u via info@bc-opleidingen.nl of 0228-722420.

BC-Opleidingen: onze trainingen worden gegeven door gemotiveerde instructeurs met rijke ervaring zowel binnen
als buiten het brandweerduiken. Onze faciliteiten zijn de modernste en efficiëntste van Europa. Laat u overtuigen
tijdens een vrijblijvend bezoek of meld u aan en neem een duik in onze kennis en ervaring.
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