VISIE

overbrengen van kennis
een uitdaging!?
CFBT-NL lanceert nieuwe trend in leren en oefenen

CFBT-NL en trainen voor gebouwbrandbestrijding
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Jarenlang zijn, al dan niet in samenwerking met
de Brandweer Academie, vele instructeurs opgeleid en hebben meerdere regio’s bij ons nieuwe
kennis, inzettactieken en -technieken verworven.
Met het verschijnen van de basisprincipes voor
gebouwbrandbestrijding is er landelijke eenheid
ontstaan in de aan te leren vakinhoud. Daarmee
is duidelijk dat alle programma’s van CFBT-NL
‘basisprincipe-proof’ zijn.
Als expert in het overbrengen van zowel basiskennis als aanvullende en verdiepte kennis over
gebouwbrandbestrijding wordt CFBT-NL steeds
uitgedaagd na te denken over nieuwe en effectieve leervormen.
De uitdaging luidde dan ook:
Ontwikkel een laagdrempelige training waarbij
de basisprincipes ingeslepen kunnen worden.
In de uitwerking van deze uitdaging is voor een
totaal andere aanpak gekozen:
→ Geen instructeur voor de klas
→ Geen deelnemer op een stoel
→ Geen powerpoint
→ Geen container met vuur en rook.
Maar doe datgene waar de brandweer voor staat:

In teamverband een klus oplossen
→	
met achteraf een goede evaluatie.

Hiervoor hebben wij een Brandweer SKILLSLAB
ontwikkeld. Een uitdagende omgeving waar geleerd
en beoefend kan worden, van adembescherming,
basisprincipes, commandovoering tot energie
transitie en straalpijpvoering. Verschillende gamevormen en o.a. Virtual Reality zijn samengevoegd
om de deelnemer te prikkelen om zelf te leren.
Het uitgangspunt van het Brandweer SKILLSLAB:
→	Dichter bij de praktijk kunnen we in een leer
omgeving niet komen.
→	Een veilige leeromgeving waarin fouten niet
bestaan en de deelnemer de competitie
ervaart om een incident te stabiliseren.

Wat is Brandweer SKILLSLAB?

→	
Leren van vaardigheden op individueel niveau
met de kracht van het team.

Als onderdeel van dit Brandweer SKILLSLAB is
nu beschikbaar:
→	
SKILLSLAB ‘BASISPRINCIPES’
Het voornemen was deze leeromgeving te
presenteren tijdens het Brandweerevent 2020.
Door het cancelen van dit event is ervoor gekozen
om een korte promotietour (corona-proof) te
maken op 7 en 8 oktober 2020 met ons mobiele
Brandweer SKILLSLAB.
De opstelplaatsen van deze promotietour worden
via onze website en sociale mediakanalen nog
bekend gemaakt.
Wilt u de promotietour exclusief in uw regio?
Bezoek dan voor informatie en de voorwaarden
onze website: www.cfbt-nl.com/skillslab
Voor vragen en/of het maken van een afspraak
kunt u ons ook telefonisch bereiken.

CFBT-NL B.V. Rozenstraat 62, 3905 bp Veenendaal +31 (0)85 1301797 info@cfbt-nl.com www.cfbt-nl.com

Adv. A4 CFBT-NL.indd 3

28-08-20 17:45

