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Training brandveiligheid voor 
HBO-docenten

Het technisch onderwijs in ons land besteedt onvoldoende aandacht aan brandveiligheid. Dat moet anders, 
vinden overheid en nog wat partijen. Om daarin verbetering te brengen namen vijfentwintig HBO-docenten 

in november deel aan een driedaagse training van Saxion Hogeschool. Organisator was lector Ruud van 
Herpen van het lectoraat Brandveiligheid in de Bouw. Samen met Dirk Jan de Boer, onderzoeker 

Risicobeheersing, en enkele gastdocenten overstelpten zij de deelnemers met kennis over brandveiligheid. 
Bij het invullen van evaluatieformulieren aan het eind van de derde dag verzuchtte één van de deelnemers: 

‘Wel veel informatie.’ 
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De grote branden in het afgelopen 
decennium hebben geleerd dat 
regelgeving alleen niet automa-

tisch leidt tot optimale brandveiligheid. 
Het maakt uit of die regelgeving wordt 
toegepast met voldoende kennis van 
zaken. En dan is het van de gekke dat 
kennis over brandveiligheid in het 
technisch onderwijs nauwelijks wordt 
bijgebracht. Om daarin verandering te 
brengen werd in 2008 door Saxion 
Hogeschool (Enschede, Deventer) het 
lectoraat Brandveiligheid in de Bouw 
ingesteld. Met als belangrijkste doelstel-
ling het versterken van de kennis over 
brandveiligheid van studenten in het 
bouwgerelateerde onderwijs. In eerste 
instantie ligt de focus op de HBO-opleidin-
gen Bouwkunde en Civiele Techniek in 
Nederland.

Basismodule
In 2011, het lectoraat bestond inmiddels 
bijna drie jaar, werd een nieuwe lector 
aangesteld om tot actie te komen in de 
richting van de HBO-docenten. Het was 

Ruud van Herpen, technische directeur van 
Nieman Raadgevende Ingenieurs, die werd 
benoemd tot de nieuwe lector Brandveilig-
heid in de Bouw.
Hij begon met het organiseren van een 
workshop met een aantal HBO-docenten 
van Bouwkunde opleidingen om ze te 
raadplegen over hun inzichten. Hun input 
was voor Van Herpen van belang bij de 
verdere vormgeving van inhoud en opzet 
van de Basismodule Brandveiligheid in de 
Bouw. Ook NIFV, NOVB en VVBA werkten 
er aan mee. De module omvat lesmateri-
aal in verschillende vormen en een 
docententraining voor HBO-docenten. De 
uitnodiging voor het deelnemen aan de 
driedaagse docententraining werd 
gezonden aan alle 12 HBO-instellingen die 
opleidingen op de genoemde gebieden 
verzorgen. Het leverde 25 aanmeldingen 
op van 7 van de 12 instellingen. De 
docenten van de overige 5 instellingen 
zullen opnieuw worden benaderd om 
alsnog deel te nemen aan een herhaling 
van de training. Inmiddels heeft de Avans 
Hogeschool (Breda, Tilburg, Den Bosch) 
een in-company training aangevraagd 
voor training van de Avans-docenten in 
brandveiligheid.

Driedaagse training
Tijdens de cursusdagen passeerden aan 
de hand van Power Point presentaties tal 
van onderwerpen de revue. De eerste 
ochtend verzorgde Van Herpen de 
inleiding, waarin de leerdoelen per 
leseenheid aan bod kwamen. Vervolgens 

De deelnemers willen meer 
brandveiligheid in het curriculum 

organiseren

gaf hij uitleg over het verschijnsel brand 
en de methoden om de effecten van 
onbedoelde branden te beteugelen. En hij 
ging in op de gevolgen die een brand voor 
mensen kan hebben. Hoe verschillend en 
onverwacht mensen kunnen reageren op 
een brand, werd tenslotte door Dirk Jan 
de Boer uit de doeken gedaan.

De tweede dag werd geopend door Susan 
Eggink van bureau Nieman, met een 
beknopte uiteenzetting over de regelge-
ving van de overheid. Dit werd gevolgd 
door een presentatie waarin Van Herpen 
de ontwikkeling en uitbreiding van een 
brand uiteen zette en ook rekenkundig 
benaderde.
In de middag vonden de cursisten de 
toelichting van Rob Hartgerink, directeur 
van NOVB, op de kwaliteitszorg van 
brandbeveiligingssystemen wat lang.

De laatste cursusdag stond ‘s morgens in 
het teken van brandbeveiligingssystemen. 
De uitleg kwam van Ruud Burcksen van de 
Grontmij, die diep inging op diverse 
blussystemen en wat korter op de 
systemen voor het ontdekken en alarme-
ren van branden en het afvoeren van rook.
’s Middags stond in het teken van de BHV 
als ‘veiligheidsmotor’, zoals De Boer dat 
noemde. Hij behandelde de rol van de 
BHV-organisatie aan de hand van het 
verloop van de brand in zorginstelling 
Rivierduinen.
Van Herpen sloot af met een korte 
beschouwing over hoe bouwtechnische, 

Programma te  

omvangrijk?

De docenten gaven aan voor 

de opleiding Bouwkunde de 

volgende vijf onderdelen het 

meest relevant te vinden:

1. Wet- en regelgeving

2. Constructiegedrag

3. Brandveiligheidsconcep- 

    ten

4. Branddynamica

5. installatietechniek

misschien is het daarom 

goed om de andere behan-

delde onderwerpen meer te 

bundelen tot een inleidende 

‘basiscursus brandveilig-

heid’, want algemene kennis 

over het verschijnsel brand 

in al zijn facetten is voor de 

vijf hoofdonderwerpen 

onontbeerlijk.

Programma DrieDaagse training BranDveiligheiD in De BouW

Dag 1 Dag 2 Dag 3
Doel en opzet van de training Wet- en regelgeving Installatietechniek

Brandveiligheidsconcepten:
Risicobeheersing en 
effectbeheersing

Branddynamica en 
warmtetransport

Fysiologische aspecten Normering en certificering Organisatie
Psychonomische aspecten Constructiegedrag Risico-analyse en 

consequenties
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installatietechnische en organisatorische 
maatregelen met behulp van een risico-
afweging tot een consistent brandbeveili-
gingsconcept leiden.

Evaluatie
Aan het eind van de cursus gaven de 
deelnemers hun oordeel op een evalua-
tieformulier. Na een analyse van de 
formulieren kwam De Boer tot een viertal 
conclusies:
1. De deelnemers bleken unaniem van 

mening dat de cursus had bijgedra-
gen aan het verhogen en verbreden 
van hun kennis. Met name de bredere 
benadering, die verder ging dan 
alleen maar het toepassen van de 
wet- en regelgeving, heeft ze 
geïnspireerd.

2. Voor de opleiding Bouwkunde achtte 
men vijf onderwerpen het meest 
relevant: Wet- en regelgeving, 
Constructiegedrag, Brandveilig-
heidsconcepten, Branddynamica en 
Installatietechniek.

3. Na het voorgaande was het niet 
verwonderlijk dat de deelnemers 
graag het vak ‘brandveiligheid’ of 
meer brandveiligheid in het 
curriculum willen organiseren. Het 
bereiken van deze doelstelling acht 
men onder andere afhankelijk van 

het lectoraat Brandveiligheid in 

de Bouw wordt voor een groot 

deel extern gefinancierd.

De ministeries van veiligheid & 

justitie en van Binnenlandse 

Zaken en koninkrijksrelaties 

dragen vier jaar lang bij aan de 

kosten van het lectoraat. 

Daarnaast leveren de volgende 

organisaties en bedrijven een 

financiële bijdrage:

•	 nederlandse organisatie 

voor Brandveiligheid (novB/

sPeC)

•	 verbond van verzekeraars

•	 vereniging van Brandveilig-

heid adviseurs (vvBa)

•	 stichting kennistransfer 

Bouw (ktB)

•	 aFg group

•	 rockwool

•	 vetrotech/saint-gobain 

Partners zijn het instituut 

Fysieke veiligheid (iFv) en 

stichting Bouw research 

(sBr).

vanaf medio 2013 is nieuwe 

financiering nodig voor het 

lectoraat om het voortbestaan 

de komende jaren veilig te 

stellen. het lectoraat zal zich 

dan gaan richten op de eind-

fase van het hBo, onder an-

dere door het opzetten van een 

minor Fire safety in samenwer-

king met de hanzehogeschool 

groningen. Dan kan ook een 

link gelegd worden tussen 

onderwijs en toegepast onder-

zoek. Dat is interessant voor 

de financiers van het lectoraat, 

die hierover in de externe 

adviesraad bij het lectoraat 

kunnen meepraten.

FinanCiering leCtoraat BranDveiligheiD in De BouW

het management van de opleiding.
4. De deelnemers geven aan dat het 

lectoraat Brandveiligheid in de Bouw 
een belangrijke rol moet blijven 
spelen in het verhogen en verbreden 
van de brandveiligheidskennis 
binnen de opleidingen Bouwkunde. 

Hierbij geven de deelnemers aan een 
rol te zien in organiseren van 
lezingen, uitwisseling van het 
ervaringen en interessante gastcol-
leges. 

* Jan Sterk is freelance journalist 

ruud van herpen (links) en Dirk jan de Boer bij de opening van de 
driedaagse training brandveiligheid.


