
Brandweervrijwilliger.

Ook iets voor jou?



De zone

➔ 32 gemeenten 
➔ 8 brandweerposten 
➔ Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem: hoofdzakelijk vrijwilligers
➔ Haacht, Tienen, Landen en Overijse: gemengde bezetting van beroeps als vrijwilligers
➔ Leuven: uitsluitend beroepspersoneel



De zone: posten en aanrijtijden 
Elke post van de Hulpverleningszone heeft zijn eigen aanrijtijd voor de vrijwilligers. Om deze 
aanrijtijden te berekenen wordt er gebruikt gemaakt van vaste regels.
➔ 15 min. aanrijtijd: Overijse, Haacht en Tienen
➔ 10 min. aanrijtijd: Aarschot, Diest en Landen
➔ 5 min. aanrijtijd: Scherpenheuvel

Aanrijtijd is de maximale tijd die nodig is van je thuisadres tot in de post.
Te verifiëren via google maps, is tool die ook in zone wordt gebruikt.
Er wordt een gemiddelde berekend van volgende tijdstippen: 

1. weekdag: 
○ 2 uur 
○ 8 uur
○ 10 uur
○ 14 uur
○ 18 uur 

2. zaterdag: 
○ 14 uur 

Er wordt niet afgerond naar boven of beneden. Het gemiddelde van deze tijdstippen is jouw 
aanrijtijd en moet dus binnen het aantal minuten liggen van de post waar je wilt werken. 



Taken van Brandweer
● Brandbestrijding;

● Bij verkeersongevallen, voor de bevrijding van geknelde personen;

● Openbare weg vrij te maken na een zwaar ongeval of verlies lading;

● Reinigen openbare weg n.a.v. olie- of mazoutspoor;

● Bij overstromingen, stormweer, explosies, instortingen…;

● Gasgeur, verdachte geur, …;

● Bij kleine dagelijks problemen, zoals mensen die geblokkeerd zijn in liften…;

● Wespenverdelging;

● Preventieve taken.

● In posten Aarschot, Overijse, Haacht, Landen en Tienen:

Ambulancedienst 112 voor spoedgevallen;



Profiel Brandweer-m/v
● Flexibel zijn
● Goede fysieke conditie
● Communicatief zijn
● Teamplayer
● Flexibel zijn (wisselende taken/situaties/uren/dag-avond-weekendwerk)
● Technische basiskennis
● Stressbestendig (werken onder druk en gevaarlijke/moeilijke omstandigheden)
● Plichtsbewust
● Handvaardig zijn 

Meerwaarde Brandweer-m/v
● Waardering van burgers, familie, vrienden
● Fijne collega’s
● Je krijgt dezelfde opleiding en je bouwt dezelfde competenties op als een beroepsbrandweerman.

Voldoening van je werk (hobby)



Wel vrijwillig, niet vrijblijvend

Vrijwilliger is een term die de taak niet juist 

beschrijft.

Parttimer is een meer correcte weergave van 

wat er verwacht wordt, van jou.

Opleiding en bijscholing volgen.

Minimaal beschikbaarheidspercentage 20%:

Gezien op jaarbasis.

Enig geldig excuus is gewettigde ziekte.

Je kan je beschikbaar stellen door: 

Applicatie op smartphone of tablet

Internetbrowser op laptop of computer

Dit alles in het provinciale dispatch-systeem



Wel vrijwillig, niet vrijblijvend

Wanneer wordt je concreet opgeroepen:

- Je dient beschikbaar te zijn.

- Via pager, die iedereen krijgt, en/of

SMS op je smartphone, en/of

Alarm in Verdi-app op smartphone of tablet

Je mag maximaal 24u per week effectief 

ingezet worden. 

(dit is iets anders dan beschikbaar zijn)



Voorwaarden

Belg of burger van E.E.R. 

of Zwitserland 

(identiteitskaart).

Medisch attest (max. 3 

maanden oud bij 

inschrijving).

Je moet bij datum van 

inschrijving minstens 18 

jaar zijn.

Attest goed gedrag en 

zeden (max. 3 maanden 

oud bij inschrijving)

Je moet houder zijn van 

een rijbewijs B.

Je geniet de burgerlijke 

rechten en bent in orde 

met dienstplichtwetten.



Het Federaal Geschiktheidsattest (FGA)
Inschrijven op www.brandweer.be.

Waar je ook kan inschrijven voor de FGA-Alert, zo word je wekelijks en automatisch verwittigd 

van nieuwe FGA-examen data.

 ❗28 januari 2023 - PIVO (Asse) FGA-examen datum❗

Volgende documenten nodig bij de hand, zodat je die meteen kan opladen als je je inschrijft:

● kopie identiteitskaart

● kopie rijbewijs

● uittreksel uit het strafregister

● medisch attest van max. 3 maanden oud op de dag van het afleggen van de proeven

● kopie van je FGA en medisch attest als je enkel je lichamelijke geschiktheidsproeven wil 

vernieuwen

3 modules: competentietest - handvaardigheidstest - fysieke proeven.

https://brandweer.be/nl/federale-geschiktheidsproeven-0


FGA - competentietest
Vragen waarin analytisch en logisch redeneervermogen wordt getest.

Vragen over algemene kennis en ruimtelijk inzicht.

Vragen over basischemie en -fysica.

50% en meer > je mag deelnemen aan de handvaardigheidsproef!



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

basisbegrippen mechanica

basisbegrippen elektriciteit



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Voorbeeld van oefeningen mechanica

Gevraagd is de kracht nodig om een object een versnelling te bezorgen.
Formule is: Kracht ‘F’ = massa ‘m’ x versnelling ‘a’  (F= m x a) uitgedrukt in Newton ‘N’



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Voorbeeld van oefeningen mechanica

Gevraagd is de kracht ‘F’ nodig om het gevraagde moment ‘M’ uit te oefenen op de 
bouten gebruik makend van een krachtarm van 30 cm ‘r’.

Formule moment: M = F x r 



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Voorbeeld van oefeningen mechanica

Gevraagd is de druk die een bepaald lichaam uitoefent, waarbij druk ‘p’ gelijk is aan de kracht ‘F’ per 
eenheid van oppervlak ‘A’.  Formule: 

Welke belasting is het grootst op je parket houten vloer? Een olifant in huis of een dame met 
naaldhakken? 
De olifant heeft een massa van 6000 kg en 4 poten met een oppervlakte van elk 350 cm², de dame 
heeft een massa van 65 kg en haar naaldhakken hebben een oppervlakte van elk 1 cm².  

= massa x valversnelling / oppervlakte (valversnelling = 9,81 N/kg = inwerking v.d. zwaartekracht op een                       
lichaam op aarde)

eenheid Pa (Pascal) = Newton per m²



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Basiskennis elektriciteit:

BEGRIPPEN: SPANNING - STROOM - WEERSTAND

Spanning: De hoogte vanwaar het water 
naar beneden valt (energie).

Stroom: hoeveelheid water dat voorbij 
stroomt binnen een bepaalde tijd.

Weerstand: aantal stenen die in de rivier 
aanwezig zijn en het water afremmen.



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Basiskennis elektriciteit:

BEGRIPPEN: SPANNING - STROOM - WEERSTAND

De wet van Ohm
Spanning ‘U’ (eenheid Volt ‘V’)

Stroom ‘I’ (eenheid Ampère ‘A’)

Weerstand ‘R’ (eenheid Ohm ‘Ω’)

→ verband tussen deze grootheden

De grootte van de weerstand in een elektrische kring 
is de spanning die over de weerstand staat, gedeeld 
door de stroom die erdoor vloeit.

vb.: parallelschakeling:

= de basisfomule



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Basiskennis elektriciteit:

Oefening gevaren van elektriciteit

Toepassing van de wet van Ohm

Gegeven:
- spanning: 230 V = U
- weerstand menselijk lichaam = 30000 Ω (in droge toestand) = R

Gevraagd: welke stroom vloeit er door het lichaam bij directe aanraking? I = ?

→ I = = 230V / 30㏀ = 0,0077 A = 7,66 mA



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Basiskennis elektriciteit:

Oefening gevaren van elektriciteit

Toepassing van de wet van Ohm: dezelfde persoon, maar deze komt net uit de douche 

Gegeven:
- spanning: 230 V = U
- weerstand menselijk lichaam = 6000 Ω (in natte toestand) = R

Gevraagd: welke stroom vloeit er door het lichaam bij directe aanraking? I = ?

→ I = = 230V / 6㏀ = 0,03833 A = 38.33 mA



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Basiskennis elektriciteit:

Oefening gevaren van elektriciteit

Nat of droog, wanneer loop je het grootste risico op elektrocutie?

1. Geen waarneembaar effect…

2. Men voelt stroom vloeien 
    (geen fysiologische schade)

3. Tijdelijke verstoring hartritme

4. Brandwonden + ventrikelfibrillatie



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Basiskennis elektriciteit:

Relatie vermogen - spanning - stroom

Hoeveel verbruikers kunnen er gevoed worden op een bepaalde kring? 
Dit hangt af van het vermogen van deze verbruikers want de grootte van het vermogen 
bepaalt de stroom die er door de kring stroomt. Iedere kring wordt afgezekerd op een 
bepaalde maximum stroom. 

Formule: Vermogen ‘P’ = Spanning ‘U’ x Stroomsterkte ‘I’ → P = U x I (eenheid Watt) 

Oefening
Hoeveel lampen van 60 Watt kan ik maximaal voorzien in een kring van 230 V die is afgezekerd met 
een automaat van 16 Ampère?

Gevraagd = max. aantal lampen = het maximum vermogen van de kring gedeeld door 25 Watt

→ P = U x I = 230 V x 16 A = 3680 Watt

Max. aantal lampen = P / P”lamp” = 3680 / 60 = 61 lampen



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Verder zijn volgende zaken zeker wel belangrijk binnen het werkdomein van de brandweer:



FGA - competentietest
Wat kan je verwachten?

Voorbeeld: inhoudsberekening van een cilinder

oplossing:

opp = 3,14 x 4² = 3,14 x 16

= 50,24 cm²

inhoud= opp x hoogte

= 50,24 cm² x 8 cm

= 401,92 cm³

= 0.0004 m³



FGA - handvaardigheidstest

Je moet twee praktische proeven tot een goed einde brengen. Er is altijd 

minstens een proef bij over houtbewerking, gecombineerd met een andere 

soort proef (elektriciteit, loodgieterij,…).

Praktische handvaardigheidstesten worden uitgebreid voorbereid op zonale 

“start-to-FGA” te Aarschot op 14/01/2023 (9u-12u of 13u-16u) 

Verplicht inschrijven via formulier op de website:

Start-to-FGA-sessies Formulier 14 jan. '23 (9u-12u of 13-16u)

 Film: How To Handvaardigheidstesten (van brandweer.be)

Geslaagd voor beide proeven > je mag deelnemen aan de fysieke proeven!

Niet geslaagd > 6 maanden wachttijd.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe92z7gwEBKnJ4sUr8Vxa9DTKwmZnaIzf1Pk1DUleTclmPvxQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=WOtSckjvZBc


FGA - handvaardigheidstest



FGA - handvaardigheidstest



FGA - handvaardigheidstest



FGA - fysieke proeven 



FGA - fysieke proeven

Slagen in 9 van de 11 testen waarbij de looptest en het beklimmen van de ladderwagen 

eliminerend zijn.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=8152593998148422&id=100001937083857&sfnsn=mo

Beklimmen ladderwagen mogelijk tijdens “start-to-FGA” op 14/01/2023 te Aarschot.

Geslaagd > je hebt je FGA behaald! Het FGA is voor onbepaalde duur geldig maar de 

fysieke proeven gelden voor 2 jaar.

Niet geslaagd > 6 maanden wachttijd.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=8152593998148422&id=100001937083857&sfnsn=mo


Solliciteer
De vacature wordt begin 2023 opengesteld. 

Op onze website www.hvzoost.be kan je 

spontaan solliciteren als vrijwilliger via het 

formulier:

hvzoost.be Spontane Solicitatie.

Wij houden je op de hoogte van onze 

vacatures!

Vacature Alert kan ook worden ingevuld op:

Brandweer.be Vacatures.

Zo word je,wekelijks, automatisch verwittigd 

als de vacature wordt opengesteld.

Je kan natuurlijk ook altijd zelf vacatures in 

de gaten houden via:

hvzoost.be Vacaturepagina

http://www.hvzoost.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIJlu88JoTLLYiyArKsSeVNK0R79q2GnKbTZUb2dQygw3JvA/viewform?usp=sf_link
https://brandweer.be/nl/vacatures
https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be/pagina/vacatures


Aanwervingsprocedure
Indien je gesolliciteerd hebt op de vacature 

zal je gecontacteerd worden door de 

personeelsdienst.

Met meer en uitgebreidere informatie over :

● Schriftelijk aanwervingsexamen.

● Mondeling aanwervingsexamen 

indien geslaagd op schriftelijk 

examen. 



Belangrijke noot wanneer geslaagd:
Er wordt bij de vacature gewerkt met een 

werfreserve. 

Niet iedereen die geslaagd zal zijn bij de 

vacature, zal meteen kunnen starten.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. De rest zal dus op onze 

werfreserve geplaatst worden. 

De wervingsreserve is geldig voor de duur 

van twee jaar. De geldigheidsduur kan ten 

hoogste twee keer voor twee jaar verlengd 

worden. Je kan 1 keer de oproep om te 

starten weigeren, zonder plaatsverlies.



Tijdslijn aanwervingsprocedure

januari - februari 2023

Inschrijvingen 
selectieprocedure

28/01/2023

FGA-proeven 
(PIVO)

14/01/2023

Start-to-FGA 
(post Aarschot)

november - december 2022

Infodagen

maart 2023

Examen en 
interview

mei - juni 2023

Indiensttreding + 
32u stage

september 2023

Keuze weekend of dagcursus

Start opleiding



Opleiding
Je start als stagiair-brandweerman. 

Aanwervingsopleiding van minstens 32 uren, 

voorafgaand aan of tijdens de basisopleiding BO1.

Voor BO1 zijn er 2 trajecten mogelijk:

Zaterdag-traject (overdag): 

Elke zaterdag (niet tijdens schoolvakanties).

Looptijd = 1,5 jaar.

Week-traject (overdag): 

1 of 5 weekdagen, tijdens werkweek, afhankelijk 

van de aanvragen.

Looptijd = ca. 3-4 maanden of 1,5 jaar.



Opleiding Brandweer BO1 (deel 1 - 148u)
Administratie, cultuur en gedrag
Theorie: 10u - Praktijk: 2u

12u

Individuele bescherming
Theorie: 6u - Praktijk: 30u

36u

Brandbestrijding – deel 1
Theorie: 16u - Praktijk: 20u+16u warme oefeningen

52u

Hulpverlening – deel 1
Theorie: 11u - Praktijk: 25u

36u

Geïntegreerde praktijkoef. – deel 1
Praktijk: 8u + 4u warme oefeningen

12u

Geslaagd voor deel 1? Je kan nu worden ingezet voor verschillende taken.



Opleiding Brandweer BO1 (deel 2 - 120u)
Brandbestrijding – deel 2
Theorie: 1u - Praktijk: 6u+16u warme oefeningen

23u

Hulpverlening – deel 2
Theorie: 14u - Praktijk: 27u

41u

Gevaarlijke stoffen
Theorie: 8u - Praktijk: 4u

12u

Levensreddende handelingen
Theorie: 12u - Praktijk: 12u

24u

Fysieke paraatheid
Theorie: 8u

8u

Geïntegreerde praktijkoef. - deel 2 
Praktijk: 12u

12u



Opleiding BO1
Na je opleiding volg je nog een jaar stage.

Na een gunstig stageverslag, word je benoemd in 

de graad van brandweerman voor 6 jaar en telkens 

verlengbaar.



Bijscholingen
Je moet je jaarlijks bijscholen bij de brandweer. 

Je kan je kennis onderhouden, nieuwigheden leren kennen of je kennis verdiepen.

Je dient verplicht minimaal volgende opleidingsuren te volgen.

Brandweerman

Voortgezette opleidingen via de brandweerschool 120/5 jaar - 24u/jaar aangeboden

Permanente opleidingen in de kazerne 24u/jaar

Ambulancier-hulpverlener

Permanente opleiding 24u/jaar

Na 5 jaar (120u bijscholing) + positieve eindevaluatie -> geldigheid van je brevet DGH wordt met 5 jaar 
verlengd



Specialisaties & extra functies
Naast de brevet opleiding kun je je specialiseren in tal van onderwerpen bv. klimmer, brandweerduiker, 

gaspakdrager, brandpreventiedeskundige, instructeur, …

Je kan ook binnen je graad extra ondersteunende functies opnemen. bv. als je garagist bent, kan je bv. 

technisch-logistiek assistent worden en de brandweervoertuigen onderhouden.



Specialisatie: 
Opleiding DGH
Dringende Geneeskundige Hulpverlening

DGH is geen verplichting voor vrijwilligers

132u, opgedeeld in 44 lessen

40u stage

Gunstige stagebeoordeling > brevet hulpverlener-ambulancier

Verschillende Opleidingstrajecten mogelijk:

Zaterdag-traject: 

Elke zaterdag (niet tijdens schoolvakanties)

Week-traject: 

Verschillende mogelijkheden van dagen in de werkweek.

Afhankelijk van vraag en aanbod. 



Vlaams opleidingsverlof
De brandweeropleidingen worden mee opgenomen in de opleidingsdatabank waardoor deze in aanmerking 

komen voor Vlaams opleidingsverlof. Als werknemer uit de privésector kan je dan een aanvraag bij je 

werkgever indienen voor Vlaams opleidingsverlof. Op die manier kan je tijd vrijmaken om een 

brandweeropleiding te volgen. Je krijgt hiervoor dus extra betaald verlof (bovenop het verlof waarop je al recht 

had). Dit is een recht als de werknemer aan 3 voorwaarden voldoet:

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/voorwaarden-vov-voor-de-werknemer#q-91a7edbc-fb1d-4f

32-854f-634cff013f2c

Aanvragen gebeuren via www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof.

Indien je hier meer informatie over wil, kan je altijd contact 

opnemen met de personeelsdienst.

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/voorwaarden-vov-voor-de-werknemer#q-91a7edbc-fb1d-4f32-854f-634cff013f2c
https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/voorwaarden-vov-voor-de-werknemer#q-91a7edbc-fb1d-4f32-854f-634cff013f2c
http://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof


Brandweer Structuur



Hoe word ik vergoed? 
Je krijgt een uurvergoeding voor zowel je opleiding als voor de interventie waar je aan deelneemt, circa 13 tot 18 euro 

bruto afhankelijk van de stage, anciënniteit en graad.

Jouw loon is wettelijk vastgelegd en gekoppeld aan de index.

Vrijwilligers worden de maand volgend op het einde van het kwartaal uitbetaald (april - juli - oktober - januari).

Alle opleidingen vallen niet onder de extra premies.

Extra premies

Weekdagen nacht (22u-6u) 25% bovenop basisuurloon 

Weekend + feestdagen 100% bovenop basisuurloon 

Divers

Fiscale vrijstelling (niet-belastbaar bedrag) = 6410 €

Vakantiegeld o.b.v. regelmatige prestaties waar RSZ op betaald werd

Verzekering gewaarborgd inkomen (som werkgever + brandweer)

Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar solliciteren@hvzoost.be



Voordelen?  

GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen)

Mits betaling van een premie: €20 / jaar 

Premies bij belangrijke gebeurtenissen, tussenkomst in medische kosten, helpende hand 
bij problemen, verschillende kortingen, kortingen bij vakanties, … 

Hospitalisatieverzekering 

Mits betaling van een premie: leeftijdsgebonden




