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"Hulpvaardigheid staat bij mij centraal. Naast mijn gewone 
dagtaak heb ik daarom ook nog een vurige bijverdienste.  

Ja, ik ben brandweerman!
Laurens

ZO 
WORD je
BRANDWEER-
VRIJWILLIGER 

Handleiding om vrijwillig brandweer(m/v) te worden in West-Vlaanderen

Praktisch stappenplan

LID VAN



Blijf jij cool als 
het heet wordt? 

Niet gewoon. De brandweer. 
Een gemotiveerde enthousiasteling die graag helpt 
waar kan? Dan ben je gegarandeerd meer brand-
weer dan je denkt! Twijfel niet en word vrijwillig 
brandweerman/-vrouw!

Een hart voor hulpverlening? 
De West-Vlaamse brandweer zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke 
sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team 
dat voor elkaar door het vuur gaat. 



We keren even terug naar 30 juli 2004. Die dag vond de gasexplosie in 
Gellingen, in de provincie Henegouwen, plaats. Nadat er een gaslek was 
geconstateerd, vond er een zware ontploffing plaats, gepaard met een 
geweldige steekvlam. Door de explosie en de grote brand die volgde, 
kwamen 24 mensen om het leven, waaronder ook een heel aantal brand-
weermannen. Na dit vreselijke incident bleek dat de organisatie van de 
hulpdiensten niet meer voldeed aan de noden van de huidige maatschap-
pij. Een hervorming drong zich op. 

De federale regering richtte een commissie op die de brandweerhervorm-
ing moest uitwerken, gebaseerd op drie basisprincipes: snelste adequate 
hulp, dezelfde basisbescherming voor iedereen en schaalvergroting. 

Op basis van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, 
werden in 2015 34 hulpverleningszones en brandweer Brussel opgericht. 
Met deze brandweerhervorming smolten de lokale brandweerkorpsen 
samen tot één zone, waarbinnen over de grenzen heen in een netwerk van 
brandweerposten op diverse vlakken wordt samengewerkt. Binnen West-
Vlaanderen hebben we vier hulpverlenings-zones die nauw met elkaar 
samenwerken: Zone 1, Brandweer Westhoek, Midwest en Fluvia. 

Elke hulpverleningszone staat onder het toezicht van de minister van Bin-
nenlandse Zaken en zijn diensten. Lokaal bestaat elke zone uit een zone-
raad, die is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel 
uitmaken van de hulpverleningszone. Een burgemeester is aangesteld als 
voorzitter.

van brandweer 
naar hulp- 
verleningszones

Schaalvergroting van de brandweer na gasramp Gellingen.



ZONE 1
maatschappelijke zetel 
Siemenslaan 8 
8020 Oostkamp 
T 050 68 17 20 
communicatie@zone1.be 
www.zone1.be

MIDWEST
maatschappelijke zetel 
Kwadestraat 159 
8800 Roeselare  
T 051 80 60 00 
communicatie@zonemidwest.be 
www.zonemidwest.be

FLUVIA
maatschappelijke zetel 
Doorniksesteenweg 214a 
8500 Kortrijk  
T 056 23 99 70 
info@hvzfluvia.be 
www.hvzfluvia.be

BRANDWEER WESTHOEK
maatschappelijke zetel 
Zeelaan 37 
8670 Koksijde 
T 058 60 39 00 
info@brandweerwesthoek.be 
www.brandweerwesthoek.be

Provincie West-Vlaanderen. 
Vier hulpverleningszones en één brandweerschool.

WIJ ZIJN BIJ  
DE brandweer.



Dikmuidse Heirweg 6 
8210 Zedelgem 
T 050 40 45 40 
www.brandweer.wobra.be

Brandweer Vlaanderen (BVV)
BVV is de vakorganisatie voor brandweerzorg in 
Vlaanderen, met als doel kennis te verzamelen, te 
genereren en te verspreiden onder de leden. BVV 
organiseert ook jaarlijks het Brandweercongres 
i.s.m. Netwerk Brandweer en geeft het vaktijd-
schrift 'De Brandweer(m/v)' uit. 

www.brandweervlaanderen.be

Brandweer West-Vlaanderen
Brandweer West-Vlaanderen is de provinciale 
afdeling van Brandweer Vlaanderen. Vanuit Brand-
weer West-Vlaanderen worden er heel wat studie-
dagen georganiseerd. Verder ondersteunen ze ook 
diverse sensibiliseringscampagnes. 

 
www.brandweerwestvlaanderen.be

BRANDWEERSCHOOL  
WOBRA

Netwerk brandweer
De twintig Vlaamse hulpverleningszones bundelen 
samen met de Vlaamse Vereniging van Steden 
en Gemeenten (VVSG) hun krachten in Netwerk 
Brandweer.  
Het is hierbij de ambitie om uit te groeien tot hét 
referentiepunt voor de verschillende overheden 

in Belgiê inzake de hulpverleningszones en inte-
grale brandzorg en -veiligheid. Hiervoor wordt er 
samengewerkt met alle overheden en partners om 
een efficiënte en toekomstgerichte brandweer uit 
te bouwen en de hulpverleningszones tot profes-
sionele organisaties te maken. 



VRIJWILLIG

om aan de slag te gaan als brandweerman/-vrouw in bijberoep: 

 Belg of burger van een ander land behorende tot de EER of van Zwitserland 
 meerderjarig (ouder of gelijk aan 18 jaar) 
 rijbewijs B 
 je geniet van burgerlijke en politieke rechten  
 je dienstplichtwetten zijn in orde 
 je beschikt over een medisch attest waarin wordt verklaard dat je in staat bent om de lichamelijke  
 geschiktheidsproeven uit te voeren (van maximum drie maanden oud bij inschrijving).  
 attest goed gedrag en zeden (van maximum drie maanden oud bij inschrijving)

Kan je bovenstaande voorwaarden afvinken? Schrijf je dan in voor het Federaal Geschiktheidsattest. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) is, zoals de naam al doet vermoeden, een initiatief van de Federale 
Overheid. Om een duideijk beeld te krijgen van hoe je dat FGA behaalt, kan je ook terecht op:

WWW.IKWORDBRANDWEER.BE

JE BENT MEER BRANDWEER
  DAN JE DENKT.

Zo word je brandweer(m/v)



1. BEHAAL JE FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST
Kandidaat-brandweermannen en -vrouwen, zowel 
vrijwilligers als beroeps, moeten allemaal dezelfde 
geschiktheidsproeven afleggen vooraleer ze kunnen 
worden aangeworven. De invoering van het Federale 
Geschiktheidsattest kadert in de hervorming van de 
brandweer en het nieuwe administratieve statuut 
van het operationeel personeel van de hulpverlen-

ingszones. In het verleden waren er nogal wat ver-
schillen in de toegangsproeven van brandweerkorps 
tot brandweerkorps. Nu is er dus eenvormigheid. 
Bovendien liggen zo de capaciteiten van een vrijwil-
lig brandweerman op hetzelfde niveau als dat van 
een beroepspersoneelslid. 

2. SOLLICITEER BIJ EEN HULPVERLENINGSZONE
Je FGA behaald? Proficiat! Dan kan je aankloppen 
bij de hulpverleningszone in je buurt door er te 
solliciteren. Na de sollicitatieprocedure word je 
uitgenodigd voor een aanwervingsgesprek waarbij 
er wordt gepeild naar je motivatie, beschikbaarheid, 
... en of je past binnen het profiel van de brandweer. 

Verder passeer je ook bij de arbeidsgeneesheer van 
de hulpverleningszone voor een medische check-up, 
waaronder een conditietest. De conditieproeven 
maken integraal deel uit van het medisch onderzoek 
en de resultaten worden bekeken in combinatie met 
de resultaten van de andere medische testen. 

3. START MET JE OPLEIDING
Ziezo, dan kan je nu starten aan een doorgedreven  
opleiding (min. twee jaar) tot brandweerman/-
vrouw. Je steekt hierbij veel theorie achter de 

kiezen, maar die kennis wordt ook vrij snel (na 
ongeveer één jaar) omgezet in praktijktrainingen. 

Zo word je brandweer(m/v)

PLANNING 
BESCHIKBAAR



1. BEHAAL JE  
fga



B ekijk
 het filmpje!

online registreren
Om deel te nemen aan de proeven om je FGA te behalen, moet 

je je online inschrijven bij een brandweerschool. In elke provin-
cie organiseert de provinciale brandweerschool deze proeven. 
De ene school doet dat op een al iets meer frequente basis dan 

de andere. 

In  West-Vlaanderen organiseert brandweerschool Wobra deze 
proeven. Hiervoor stellen zij twee keer per jaar de inschrijving-

en open. Dat is meestal eind april-begin mei en eind juni. Je 
bent echter vrij om te kiezen in welk opleidingscentrum je je 

inschrijft. Dit staat dus los van de zone waarvoor je nadien wilt 
solliciteren of de provincie waar je woont. 

 
LET OP! 

Bij je online inschrijving wordt gevraagd om volgende  
documenten op te laden op de website:  

kopie rijbewijs: voorkant 
kopie rijbewijs: achterkant 

kopie identiteitskaart: voorkant 
kopie identiteitskaart: achterkant 

uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud) 

GRATIS 
Deelname aan de proeven om je FGA te 
behalen is gratis.  

niet geslaagd? 
Niet geslaagd bij je eerste deelname 
aan de cognitieve proeven? Dan kan 
je je opnieuw inschrijven, maar wel 
ten vroegste zes maanden nadat je de 
testen hebt afgelegd. 

Je bent wel verplicht om de drie 
onderdelen van het FGA in dezelfde 
brandweerschool af te leggen.  

geldigheid fga
Het FGA is voor onbepaalde duur geldig, 
met uitzondering van de lichamelijke 
geschiktheidsproeven. Die zijn geldig 
voor twee jaar en dat vanaf de datum 
van het afsluiten van het proces-verbaal 
van de geschiktheidsproeven waar je 
aan deelnam. Je kan je ten vroegste 
zes maanden voor het verlopen van de 
termijn van twee jaar inschrijven om 
opnieuw deel te nemen.  
 

ATTEST OP ZAK
Als je geslaagd bent voor je FGA, dan 
stuurt de brandweerschool in de maand 
die volgt je attest op. Met dit document 
in de hand kan je solliciteren bij de 
hulpverleningszone in je buurt. 

De proeven om je Federaal GeschiktheidsAttest te behalen 
bestaan uit drie delen: competentietest, een operationele 

handvaardigheidstest en de fysieke proeven.

Je moet eerst slagen voor de competentietest voordat je met 
de handvaardigheidstest kunt beginnen.  
Slaag je hiervoor, dan kan je deelnemen  

aan de fysieke proeven. 

1. BEHAAL JE  
fga

WWW.IKWORDBRANDWEER.BE

Deze vijf verschillende bestanden moeten aangeleverd worden in JPEG.  
Andere formaten worden niet aanvaard.

www.ikwordbrandweer.be



Er zijn drie types competentietesten: 

    Voor het basiskader (in de graad van brandweerman): er is  
    hierbij geen diplomavereiste, maar de vragen van deze test zijn  
    van het niveau van het zesde middelbaar beroepsonderwijs.  
    Voor het middenkader (sergeant): voor de kandidaten die  
    houder zijn van een bachelordiploma. 
    Voor het hoger kader (kapitein): voor de kandidaten die houder  
    zijn van een diploma niveau A (universitair of gelijkgesteld).  
 
Er zijn drie types vragen voor de competentietest basiskader: 

    25 vragen waarin je analytisch en je logisch redeneer- 
    vermogen worden getest.  
    25 vragen waarin je algemene kennis en je ruimtelijk inzicht  
    worden getest. Hierin zijn ook vijf vragen begrijpend lezen  
     vervat.    
    10 vragen over basischemie en -fysica. 

Er wordt 1/3punt per fout antwoord afgetrokken. 

Geslaagd of niet?  
Ben je geslaagd, dan mag je doorstromen naar de handvaar-
digheidstest.  
Als je niet slaagt voor de competentietest, dan moet je deze 
opnieuw afleggen. Je moet hierbij zes maanden wachten om je 
opnieuw te mogen inschrijven vanaf de datum van de vaststelling 
dat je niet geslaagd bent. 

Tip 
Ontdek enkele voorbeeldvragen in bijlage. 

COMPETENTIE-
TEST

1. BEHAAL JE fga



De brandweer is vooral op zoek naar "Handige Harry's". Je moet 
als brandweerman of -vrouw immers vaak gebruik maken van 

technisch materiaal. De handvaardigheidstest peilt naar de 
handigheid van toekomstige brandweermensen. 

Wat moet je zeker hebben? Een goede technische kennis. Meten, 
zagen, boren en iets in elkaar vijzen dus. Je moet in totaal twee 

praktische proeven tot een goed einde brengen. Dit kan je zeker 
oefenen, maar het helpt wel als je geregeld klust. 

Geslaagd of niet?  
Als je slaagt voor zowel de competentie- als de handvaar-

digheidstest, dan ontvang je een slaagattest van module 1 dat  
voor onbepaalde duur geldig is. Nu mag je intekenen om deel te 

nemen aan module 2: de lichamelijke geschiktheidsproeven. 

Als je niet slaagt voor de operationele handvaaridheidstest, krijg 
je geen slaagattest van module 1 en moet je de twee proeven van 

deze module (dus de competentietest en de operationele hand-
vaardigheidstest) opnieuw afleggen. Je moet hierbij zes maanden 

wachten om je opnieuw te mogen inschrijven en dat vanaf de 
datum van de vaststelling dat je niet geslaagd bent.

Tip 
Het dragen van een veiligheidsbril tijdens deze testen is een plus-

punt. Ontdek enkele voorbeeldproeven in bijlage.

HANDVAARDIG-
HEIDSTEST

1. BEHAAL JE fga

B ekijk het filmpje!



B ekijk het filmpje!

Met de fysieke proeven wordt je lichamelijke geschiktheid op 
vlak van uithouding en kracht getest. Je brengt een medisch 
attest mee. Hierin verklaart je (huis)arts dat je geschikt bent om 
deel te nemen. Dit attest kan vrij worden opgesteld en heeft geen 
sjabloon nodig. 

In totaal moet je voor negen van de elf testen slagen, waarbij 
de eerste twee eliminerend zijn. Slaag je dus niet in de looptest 
of in het beklimmen van de luchtlader, dan mag je niet naar de 
volgende proeven. De volgorde is steeds dezelfde. 

Tussen elke proef krijg je sowieso één minuut rust.

Geslaagd of niet?  
Als je niet slaagt voor de lichamelijke geschiktheidsproeven, 
moet je ze opnieuw afleggen. Je  moet hierbij zes maanden 
wachten om je opnieuw te mogen inschrijven. Je moet echter de 
twee proeven van module 1 (competentietest en operationele 
handvaardigheidstest) niet meer opnieuw afleggen. 

lichamelijke
geschiktheids-
proeven

1. BEHAAL JE fga



in je sportzak
Breng voor de fysieke proef zeker vol-
gende documenten mee: 

Een recent medisch attest dat 
maximum drie maanden voor de proef 
werd opgesteld en dat aantoont dat je 
geschikt bent om aan de fysieke proef 
deel te nemen. 

Een kopie van je 100-meter-zwem-
brevet. Een brevet van een langere 
afstand is ook goed natuurlijk. Je zal dit 
wel pas nodig hebben bij de start van je 
opleiding tot brandweerman.

Niet meer in het bezit van een zwembre-
vet? Je kan ook gewoon langsgaan bij 
de sportdienst in het zwembad en de 
redder om een schriftelijk bewijs vra-
gen. Dat bewijs kan je (tegen een kleine 
vergoeding) verkrijgen. 

www.ikwordbrandweer.be





B ekijk het filmpje!

Na de screening van je sollicitatie word je uitgenodigd bij de 
hulpverleningszone om langs te komen voor een  

sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er o.a. gepeild 
naar je motivatie, beschikbaarheid, ...

Binnen elke hulpverleningszone zijn er meerdere brand-
weerposten. Je wordt dan ook toegewezen aan de post die 

je het snelst kan bereiken. 

EXTRA MEDISCH ONDERZOEK 
Na je sollicitatie volgt er nog een extra medisch onderzoek 

in het ziekenhuis: RX van de longen, cardiologisch onder-
zoek en de VO2-maxtest. Als toekomstig brandweerman/-
vrouw zal je hart door de grote hitte van een brand en het 

vele transpireren extra belast worden. Daarom is het zo 
ontzettend belangrijk dat je hart grond wordt nagekeken.

Afsluitend word je ook nog op consultatie gestuurd bij de  
arbeidsgeneesheer van de hulpverleningszone. Tijdens het 

onderzoek wordt er algemeen gekeken of je gezondheid het 
toelaat om als brandweerman/-vrouw aan de slag te gaan.

Proficiat! Je hebt je FGA behaald! Dan kan je nu  
solliciteren bij de hulpverleningszone in je buurt.

Elke hulpverleningszone heeft hierbij zijn eigen  
methodiek. Lees het goed na voor jouw eigen zone.

2. SOLLICITEER BIJ een 
HULPVERLENINGZONE



3. START MET JE  
OPLEIDING



B ekijk
 het filmpje!

Als brandweerman/-vrouw blijf je heel je carrière (bij)leren.
Materialen, architectuur, industriële productieprocessen, ... 

evolueren constant. 
 

STAGEBEGELEIDER 
Bij de aanvang  van je opleiding krijg je een stagebeleider 

toegewezen die je wegwijs maakt binnen je brandweerpost.

TRAJECT 
De opleiding om je te scholen tot brandweerman/-vrouw, 

ook wel gekend onder de naam BO1-opleiding, 
bestaat uit twee delen.  

Het eerste deel bestaat uit zes modules, 
 deel twee uit vijf modules.

Na bepaalde modules staat er ook een examen op de  
planning en indien nodig ook een herexamen.

locatie eN LESUREN 
De opleiding wordt georganiseerd door brandweerschool 

Wobra. Afhankelijk van het aantal cursisten én de beschik-
baarheid kan de opleiding in verschillende lescentra wor-

den georganiseerd. Je kan hierbij opteren om de opleiding 
te volgen op je voorkeursdag die dan wel voor de hele 

periode geldt.

BEZOLDIGD
Vanaf het moment dat je als stagiair-
brandweerman/-vrouw start aan je 
opleiding en je ook actief deelneemt 
aan de oefeningen in je brandweerpost, 
ontvang je hiervoor een vergoeding.  
 
Dit uurloon stijgt navenant de opbouw 
van je anciënniteit of bij een bevorder-
ing. 

Stagiair: € 12,62/ uur  
Beginnende brandweer: € 14,54/ uur

In 2019 is het inkomen verwerfd uit de 
brandweer belastingsvrij tot 6.120 euro. 

De uitbetaling van het loon wordt per 
kwartaal geregeld.

Zo, je bent klaar om te starten aan je opleiding. Je bent nu 
een volwaardige stagiair-brandweerman/-vrouw.

Ervaren brandweermannen/- en vrouwen staan in voor de 
opleiding. Zij beschikken over heel wat terreinervaring waar-

door de opleiding ook heel hands-on is.

3. START MET JE  
OPLEIDING

donderdag   08.30u - 17.30u 
dinsdag- én donderdagavond 18.00u - 22.00u* 
zaterdag    08.30u - 17.30u 
* onder voorbehoud van het aantal cursisten

of

of

www.ikwordbrandweer.be



Om naar je opleiding te gaan, ben je verplicht om je dienstkledij 
te dragen. Vaak wordt dit ook benoemd als je kazernekledij. 
Deze outfit wordt overigens ook vaak gedragen tijdens informele 
momenten met de brandweer. 

Dienstkledij omvat: 

    een dienstbroek 
    een dienstjas 
    een polo 
    en een zichtbare schouderbadge van je zone 

DIENST-
KLEDIJ

3. START MET JE opleiding



Als stagiair-brandweerman/-vrouw, ontvang je ook persoonlijke 
interventiekledij. Die bestaat uit:

een interventiebroek         
   een interventiejas 
     een brandwerende nomex-overall 
    interventielaarzen 
   een nomex-muts 
   een interventiehelm 
   brandhandschoenen 
   een fluohesje

interventie-
kledij

3. START MET JE opleiding



DE
EL

 1

Om deel te nemen, moet je geslaagd zijn voor deel 1.

De opleiding start steeds in januari en duurt minimum twee jaar.

3. START MET JE opleiding

module 1 10u  2u /         12u administratieve cultuur: houding en gedrag 

module 2  6u       30u /         36u individuele bescherming

module 3 16u      20u      16u      52u brandbestrijding - deel 1

module 4 11u      25u /         36u hulpverlening - deel 1

module 5   4u  / /          4u fysieke paraatheid 

module 6 / 8u         4u      12u geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 1

  47u       85u     20u    152u

Om deel te nemen, moet je geslaagd zijn voor module 2.

Om deel te nemen, moet je geslaagd zijn voor modules 1 t.e.m. 5.

THEORIE
koude

TOTAALPRAKTIJK
warme

PRAKTIJK

DE
EL

 2

module 7 1u  6u       16u      23u brandbestrijding - deel 2

module 8 14u      27u /         41u hulpverlening - deel 2

module 9 7u          5u         /          12u gevaarlijke stoffen

module 10 12u      12u /         24u levensreddende handelingen

module 11    /   /         12u     12u geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 2

  

  34u      50u      28u     112u

Om deel te nemen, moet je geslaagd zijn voor modules 1 t.e.m. 5.

TOTAAL OPLEIDINGSUREN    81u  135u  48u    264u

THEORIE
koude

TOTAALPRAKTIJK
warme

PRAKTIJK

INHOUDELIJK

ST
AG

E Na je opleiding volg je nog een jaar stage.  
Na een gunstig stageverslag, word je benoemd in de graad van brandweerman. 

je opleiding tot brandweerman (BO1)



JE BENT MEER BRANDWEER
  DAN JE DENKT.

Beperkt operationeel

Wanneer je geslaagd bent voor deel I, word je beperkt operatio-
neel. Let wel: dit is afhankelijk van zone tot zone. Vraag het 
daarom altijd eerst na. 

Concreet kan je dus opgeroepen worden voor niet-dringende 
opdrachten zoals: 

    wespenverdelging (als derde man) 
    reinigen openbare weg  
    verwijderen van obstakels op de openbare weg  
    dier in nood  
    opruimen interventieplaats bij grote interventie

 
Volledig operationeel 

Geslaagd voor module 6 en een positieve evaluatie? Dan kan 
je volledige operationeel worden ingezet. Vanaf nu kan je 
opgeroepen worden voor alle interventies die je reeds onder 
de knie kreeg tijdens je opleiding. Dit alles verloopt uiteraard in 
samenspraak met je stagebegeleider en postverantwoordelijke. 

 
Benoeming tot brandweerman/-vrouw

Na het slagen voor je volledige opleiding, doorloop je nog één 
jaar stage. Na dit stagejaar word je voor de laatste keer  
geëvalueerd als stagiair. Kan dit positief bekrachtigd worden,  
dan kan de zoneraad je benoemen tot brandweerman. 

je opleiding tot brandweerman (BO1)



werkgevers en
VRIJWILLIGERS 

Bedankt werkgevers!
Een brandweerman/-vrouw op de werkvloer kan vaak al-
leen maar een meerwaarde betekenen. Brandweermannen 
zijn goed geschoolde werknemers die in een team voor 
elkaar door het vuur gaan.   
 
En daarom bedanken we alle werkgevers die ook overdag 
de kennis van deze technische mensen ten dienste stellen 
aan de bevolking.  
 
Bedankt.

Educatief verlof 
Tijdens je opleiding tot brandweerman/-vrouw heb je voor bepaalde modules recht 
op educatief verlof. Uiteraard enkel als je met je hoofdberoep tewerkgesteld bent in de 
privé-sector of als je werkt als een contractueel medewerker bij een autononoom overhe-
idsbedrijf. 

Educatief verlof is dus extra verlof dat je bovenop je gewone verlof krijgt om je ook te kun-
nen focussen op je opleiding. Deze aanvraag dient jaarlijks bij je werkgever te gebeuren. 
Gestart met een opleiding bij de brandweerschool? Je educatief verlof moet je aanvragen 
ten laatste binnen 15 dagen na je inschrijving bij de brandweerschool Wobra. 
 
Afwezigheid bij je hoofdwerkgever  
Als je niet actief bent bij je hoofdwerkgever, vb. door ziekteverlof, dan kan je ook je 
opleiding niet verder zetten. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk de brandweer-
school in te lichten, evenals je hulpverleningszone. Bezorg dan ook zo spoedig mogelijk 
het geneeskundig attest. 



Benedikt Pype - brandweervrijwilliger post Westrozebeke - zone Midwest 

GETUIGENIS VAN  
EEN VRIJWILLIGER

"Mijn passie voor de brandweer?  Die begon allemaal in de kleine 
gemeente Westrozebeke; een deelgemeente van Staden met on-

geveer 3.000 inwoners. Mijn schoonvader is eveneens actief binnen 
de brandweer. Maar die dacht initieel dat de combinatie van al mijn 

engagementen én dan nog eens de brandweer niet haalbaar zou zijn. 
Ik hield dan initieel ook de boot af, doordat ik vreesde dat de combi-

natie met mijn gezin, sport en andere engagementen niet haalbaar 
zou zijn. Maar de lokale brandweermannen  bleven me jaren aan een 

stuk warm maken. En zo kwam van het één toch het andere. Ik heb 
mijn gevoel gevolgd en werd brandweerman.

Zo ben ik nu al sinds 2014 brandweerman. Toen ik startte had ik  
helemaal geen voorkennis van het brandweervak of de medische 

sector.  Maar ik kreeg heel wat opleiding. Ondertussen  beschik ik al 
over het brevet korporaal. En ik wil me graag blijven bijscholen de 

komende jaren om zo ooit sergeant te worden. 

De brandweer voert trouwens heel wat taken uit. Dat gaat van blus-
sen tot auto-ongevallen, redden van mensen en ga zo maar door. 

Ons hoofddoel is steeds om de snelste adequate hulp te bieden. Het 
is daarom belangrijk dat een brandweerman/-vrouw van aanpakken 

weet, maar ook sociaal vaardig is. Wij, als brandweerman, zijn pas 
tevreden als we de slachtoffers hebben kunnen helpen tijdens een 

interventie. Daarom is het ook zo belangrijk dat er tussen het brand-
weerpersoneel van jong tot oud een goede band is. Want je gaat soms 

echt wel letterlijk voor elkaar door het vuur.

Eén van de interventies die me het meeste bij blijft, was een vrij grote 
interventie bij een vleesverwerkend bedrijf waar er een ammoniaklek 

was. Met heel wat verschillende posten uit de zone waren we in de 
weer.  En niet min, want de omliggende inwoners moesten allemaal 

geëvacueerd worden. 

Brandweerman zijn is voor mij dan ook een grote verrijking.





BIJLAGES



voorbeeldvragen
COMPETENTIETEST

BIJLAGES

1/     Welk percentage is gelijk aan 6/40? 

• 66%

• 15%

• 3%

• 60%

2/    20% van 150 is... 

• 130

• 170

• 7,5

• 30

3/    Men heeft 35 gram cacao nodig om 7 chocoladedrankjes te maken. Hoeveel gram is nodig om 3 drankjes te maken? 

• 28

• 31

• 15

• 10

4/    Een wagen rijdt op 21 minuten van A naar B aan een gemiddelde snelheid van 60 km/u. Hoelang zou hij er over doen om van 
A naar B te gaan als hij een gemiddelde snelheid heeft van 20 km/u? 

• 7 minuten 

• 21 minuten 

• 41 minuten 

• 63 minuten 

Logica, rekenen en vraagstukken

1/     Welke 3 gewesten zijn er in België? 

• Vlaams Gewest, Waals Gewest, Duitstalig Gewest 

• Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

• Waals Gewest, Duitstalig Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

• geen van bovenstaande 

2/    Hoeveel provincies heeft België? 

• 9

• 10

• 12

• 11

Taal, algemene kennis en ruimtelijk inzicht 



bijlages

voorbeeldvragen
COMPETENTIETEST

3/     Welke figuur krijg je als je de opengevouwen figuur opvouwt? 

• figuur 1

• figuur 2

• figuur 3

• figuur 4 

 

4/    Je komt binnen langs de inkom en moet de kortste weg nemen naar de keuken. Hoeveel deuropeningen moetje passeren 
alvorens je aan de keuken komt? 

• 1

• 2

• 3

• 4

Wetenschappen

1/     De overgang van een vaste stof naar een vloeistof noemt men...

• stollen

• smelten

• verdampen

• condenseren

2/    Water kookt op een temperatuur van... 

• 50°

• 1000°

• 10°

• 100°

3/    Water bevriest bij een temperatuur van... 

• -10°

• 0°

• 10°

• 100°

4/    Wat hoort niet thuis in het rijtje? 

• Volt 

• Ampère

• Ohm 

• Weerstand



voorbeeldPROEVEN 
HANDVAARDIGHEIDSTEST

BIJLAGES

Maak een op maat gezaagde T uit twee delen, passend in deze mal. Gebruik hiervoor de nodige materialen, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en handgereedschap. Je krijgt twee minuten voorbereiding en vijf minuten 
uitvoeringstijd. 

Voorbeeld handvaardigheidsproef 1

De nodige materialen: 
• houten planchetten van 45mm breed en 22mm dik 

• lengte van de horizontale lat: 250 mm

• lengte van de verticale lat: 250 mm

De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen: 
• veiligheidsbril 

• handschoenen

Materialen (mal): 
• houten blad 

• 3 houten latten 

• schroeven (voor planken) 

De nodige handgereedschappen: 
• handzaag (toffelzaag) 

• meetlat

• potlood 

• nagels/ schroeven 

• hamer (nagels) 

• elektrische schroefmachine met  
 
aangepaste bit (schroeven) 

• spanschroeven 

• schuurpapier 

AANDACHTSPUNTEN OF VALKUILEN 

• Meet de juiste lengte op. 

• De houtzaag gebruiken en eventueel de plank in een bankschroef steken of met een spanschroef vastmaken  
 
op de tafel om de lat door te zagen. Zo recht mogelijk zagen! 

• Een houtboor kiezen om de boring te maken in de horizontale lat. De boring hoeft niet door de volledige lat  
 
geboord te worden. De accuboormachine op boor-stand zetten. 

• Een schroef kiezen die voldoende lang is (min. de breedte van de horizontale lat en iets extra). 

• De juiste schroevendraaier (kruis of plat) of bit kiezen naar gelang de kop van de schroef. 

• Indien je hiervoor een accu-machine gebruikt, stel in op de vijs-stand. 



bijlages

voorbeeldPROEVEN 
HANDVAARDIGHEIDSTEST

Maak een op maat gezaagde houten blok voorzien van twee gaten, passend in deze mal. De gaten dienen overeen 
te komen met de twee metalen staven van de mal (wees nauwkeurig!). Gebruik hiervoor de nodige materialen, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en handgereedschap. Je krijgt twee minuten voorbereiding en vijf minuten 
uitvoeringstijd. 

Voorbeeld handvaardigheidsproef 2

De nodige materialen: 
• lengte van de houten blok: 320 mm

• breedte van de houten blok: 57 mm

• dikte van de houten blok: 38 mm

De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen: 
• veiligheidsbril 

• handschoenen

Materialen (mal): 
• houten blad 

• 2 metalen staven (dikte: 10 mm) 

• schroeven (voor houten blokjes) 

• houten blokjes/ plankjes

De nodige handgereedschappen: 
• handzaag (toffelzaag) 

• meetlat

• potlood 

• elektrische schroefmachine met  
 
aangepaste bit (schroeven) 

• spanschroeven 

• schuurpapier 

NEEM DEEL AAN DE FGA-OEFENDAGEN in wEST-VLAANDEREN



BIJLAGES

Maak een op maat gemaakt buisje, passend in deze mal. Zorg voor een ononderbroken verbinding van PVC-
buizen. Gebruik hiervoor de nodige materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen en handgereedschap. Je 
krijgt hiervoor 1 minuut voorbereiding en 4 minuten uitvoeringstijd. 

Voorbeeld handvaardigheidsproef 3

De nodige materialen: 
• lengte van PVC-buis: 180 mm

De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen: 
• veiligheidsbril 

• handschoenen

Materialen (mal): 
• houten blad 

• 4 buisklemmen

• schroeven (voor klemmen) 

• PVC-buizen 

AANDACHTSPUNTEN OF VALKUILEN 

• De juiste lengte opmeten van de buisjes.

• De ijzerzaag gebruiken en eventueel het buisje in een bankschroef steken of met een spanschroef vastmaken  
 
op de tafel om het buisje door te zagen. Zo recht mogelijk zagen. 

• De juiste schroevendraaier kiezen om de schroeven te maken. 

De nodige handgereedschappen: 
• handzaag (toffelzaag) 

• meetlat

• potlood 

• aangepaste schroevendraaier

• vijl/ schuurpapier 

• spanschroeven 

• schuurpapier 

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                      



bijlages

Voorzie het stopcontact (S) van de nodige elektriciteitsdraden. Zorg dat de elektriciteitskabels door de PVC-buis 
naar de verdeeldoos (V) lopen. Gebruik hiervoor de nodige materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen en 
handgereedschap. Je krijgt 1 minuut voorbereiding en 3 minuten uitvoeringstijd. 

Voorbeeld handvaardigheidsproef 4

De nodige materialen: 
• elektriciteitsdraad (blauw): 40 mm

• elektriciteitsdraad (bruin): 40 mm

• elektriciteitsdraad (geel/ groen): 40 mm

De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen: 
• veiligheidsbril 

• handschoenen

De nodige gereedschappen: 
• kniptang

• ontmanteltang

• meetlat

• aangepaste schroevendraaier 

Materialen (mal):
• houten blad

• stopcontact (met behuizing) 

• schroeven (voor klemmen)

• verzameldoos

• 2 klemmen (voor PVC-buis)

• PVC-buis

                                                                                     

                                                                                     (V) 

                                                                                       (S) 



BIJLAGES

Verbind twee stukken slang door middel van een passend stuk buis en span deze op met spanbeugels. Gebruik 
hiervoor de nodige materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen en handgereedschap. Je krijgt 1 minuut 
voorbereiding en 3 minuten uitvoeringstijd. 

Voorbeeld handvaardigheidsproef 5

De nodige materialen: 
• 2 stukken slang 

• 1 passend buisje 

• 2 spanbeugels 

De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen: 
• veiligheidsbril 

• handschoenen

De nodige handgereedschappen: 
• aangepaste schroevendraaier

• meetlat/ schuifpasser

AANDACHTSPUNTEN OF VALKUILEN 

• De juiste buisjes kiezen. Materiaal  
 
= koper en let hierbij op de juiste diameter.

• De juiste schroevendraaier gebruiken. 

• De schroeven goed vastdraaien.





Krabbel hierboven gerust enkele kattenbelletjes, herinneringen, ...  
Of de voor jou nuttige contactgegevens.

NOTITIEBLOkje
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