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Studiemiddag donderdag 14 maart 2013 
 
Zwolle, 6 februari 2013 
 
 

Uitnodiging VVBA-studiemiddag op donderdag 14 maart 2013 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Traditiegetrouw houdt de VVBA elk jaar een studiemiddag met lezingen over actuele 

brandveiligheidsonderwerpen voor toetsende en adviserende partijen in de bouw.  

 

De lezingen richten zich met name op medewerkers van brandweerkorpsen en gemeenten, voor wie 

brandveiligheid de dagelijkse praktijk is. Lees in de bijgevoegde flyer het programma voor deze middag en 

wie de sprekers zullen zijn. 

 

U bent op donderdag 14 maart 2013 welkom vanaf 13.00 uur in het CineMec in Ede.  

De studiemiddag start om 13.30 uur.  

Per deelnemer vragen wij een bijdrage in de kosten van € 50,-.  

U kunt zich tot 1 maart 2013 inschrijven via n.kuilder@nieman.nl.*  

Vermeld hierbij uw naam, factuuradres en e-mailadres. U ontvangt vervolgens het definitieve programma, 

de factuur en een routebeschrijving naar het CineMec. 

 

Aanmeldingen voor de IFV-VVBA scriptieprijsvraag kunnen nog tot 1 maart a.s. worden ingezonden (zie 

voor nadere details de bijgevoegde bijlage).  

 

Bent u nieuwsgierig naar wat er speelt rondom brandveiligheid in de dagelijkse praktijk? Dan 

ontmoeten wij u graag in het CineMec in Ede op 14 maart 2013 

 

Met vriendelijke groet namens de VVBA 

 

ir. Ruud van Herpen, voorzitter 

 
 
 

* Kosteloze annulering is mogelijk tot 5 dagen voor aanvang van deze studiemiddag. Bij afmelding na deze termijn 

worden de volledige kosten van € 50,- per persoon in rekening gebracht. Uiteraard is het toegestaan om bij 

verhindering een collega te laten deelnemen. 
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Studiemiddag 14 maart 2013

met lezingen over: en natuurlijk:
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Ervaringen 
uitwisselen 

tijdens de borrel
na de lezingen...

Bekendmaking
genomineerden

Scriptieprijs 2013
IFV - VVBA

Brandveilige Hoogbouw

Ruud van Herpen

Certificering brandbeveiligingsinstallaties

Ronald van Brakel

Jur van Oerle

Rekenmethoden voor het veilig vluchten

Johan van der Graaf

Het ‘rechtens verkregen niveau’



IFV – VVBA: 
Voor de meest innovatieve, 
spraakmakende, relevante of 
fundamentele master- of 
bachelor thesis betreffende 
brandveiligheid stellen IFV en VVBA 
een scriptieprijs beschikbaar ter 
waarde van: € 1.200,= 
 
Ben jij in 2012 of 2013 afgestudeerd?  
Heeft jouw onderwerp te maken met 
brandpreventie, protectie, repressie, 
nazorg, of brengt het met fire safety 
engineering de juiste verbanden tussen 
de schakels in de veiligheidsketen? 
 
Stuur dan je scriptie in! 

Voorwaarden: 
De scriptie dient ter afronding van een Master- of 
Bachelor opleiding in 2012 of 2013 aan een Nederlandse of 
Belgische onderwijsinstelling. De scriptie moet in het 
Nederlands of Engels zijn opgesteld en een omvang hebben 
van tenminste 20 ect (560 studiebelasting uren). De scriptie 
moet door de onderwijsinstelling met tenminste een voldoende 
zijn beoordeeld. 
 
Beoordelingscriteria: 
Belangrijke criteria in de beoordeling van de scriptie zijn de 
actualiteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp, 
de mate van innovatie, de toepasbaarheid, de diepgang en het 
wetenschappelijk niveau. 
 
Prijs: 
Door het IFV en de VVBA wordt een geldbedrag van € 1.200,= 
beschikbaar gesteld, te besteden voor verdere persoonlijke 
ontwikkeling op het vakgebied van brandveiligheid. 

2013 

Indiening: 
Scripties indienen in pdf-formaat, bij Natinja Kuilder (n.kuilder@nieman.nl), voor 1 maart 2013.  
De genomineerden worden bekend gemaakt op de VVBA lezingendag op 14 maart 2013.  
De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt op het IFV FSE congres in juni 2013. 


