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Opleidingstraject: 

 

Theorie: 

50 vragen multiple choise (wegcode) 

      zelfstudie / rijschool  

 

Praktijk: 

 voorafgaande controles 

 manoeuvres 

 openbare weg 

 

Examen: 

 In erkend examencentrum 

 

Scholing: 

 via rijschool 

 Via vrije begeleiding 
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Project PIVO: 

 

Theorie: 
 klassikale voorbereiding (6u)  

         incl. prioritair rijden! 

 E-learning met opvolgingsysteem 

 

Praktijk: 
 Via vrije begeleiding 

 2 begeleiders  
 1 PIVO instructeur 

 1 korpsbegeleider 

 2 cursisten per voertuig 

 Dag 1 terreinoefeningen (PIVO) 

 Dag 2 openbare weg (PIVO) 

 Oefenen met korpsbegeleider (korps) 

 DAG 3 herhalingsles + examen 

 

Extra module: rijvaardigheidstraining met 

prioritaire brandweer vrachtwagens. 

  



Rijvaardigheidstraining 

Programma: 
 

  

PIVO 
2011 

Rijvaardigheidstraining 
1°Sgt. Delombaerde L. 

Theorie:   °Snelheden 

  °Voertuigbeheersing 

  °Remsystemen 

  °Spiegelgebruik & kijktechniek 

  °Prioritair rijden 

  °Andere weggebruikers 

  °Verantwoordelijkheden 

 

Praktijk:  °Maneuvers op terrein. 

  °Rit op openbare weg  

   met roadscan 



Blikschades  =  zware kost ! 

•Achteruit rijden      zonder begeleiding ! 

•moeilijke doorgang  onvoldoende zicht – verkeerd spiegelgebruik. 

•BW Voertuigen       tankwagens met meestuur as achteraan (gevaarlijke uitzwaai) 
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uitzwaai 

Draaipunt 



Meer dan 30 % van de zware ongevallen zijn te wijten  

aan overdreven snelheid,  onaangepaste snelheid, verlies van de 

controle over het stuur 

•Plaatsgesteldheid      (bebouwde kom, bochten, wegversmalling..) 

•Haar belemmering   (werken, verkeersopstopping..) 

•Verkeersdrukte         (stoeten optochten..) 

•Het zicht                    (mist, felle regen, valavond, sneeuwbuien..) 

•Staat van de weg       (hobbelig, nat, kasseien, sneeuw..) 

•Staat voertuig           (vering, banden, remmen …) 

•BW Voertuigen         (tankwagens – gewichtsverdeling - ….) 
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Ook voor  

prioritaire  

vrachtwagens 

90 90 
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MTM < 3,5 ton > 3,5 ton  < 7,5 ton > 7,5 ton 

Max 90km/u 

+ 

Rijbewijs B Rijbewijs C1 



Reactieweg + remweg = STOPAFSTAND 

Reactieweg Remweg Bij Nat  

wegdek 

+/- 36m +/-108m +/-12m 

60 km/u       6 x 6 =   36 meter    +   6 =    42 meter bij nat wegdek ! 

120 km/u   12 x 12 = 144 meter    + 12 =  156 meter bij nat wegdek ! 

Bij 120 Km/u 
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•Worden evenwel vrijgesteld van de draagplicht 

  van de veiligheidsgordel    

De bestuurders en de passagiers van de  
 

prioritaire voertuigen 
 

wanneer hun opdracht het rechtvaardigt ! 
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Gevolg: 

-bestuurder overleden 

-1 zwaar gewonde 

-3 gewonden 



Ken uw bedieningsorganen 
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Nieuw voertuig = opleiding ! 



R 

ESP R 
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Gevaren bij gebruik van: 

- vertragingssystemen  (motorrem) 

- Glad wegdek = GEVAAR ! 



R 

ESP R 
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Vertragingssystemen   

-motorrem 

-glad wegdek = GEVAAR ! 

-economisch rijden 

-dynamisch rijden = GEVAAR ! 

Bedieningssystemen 

bij glad wegdek ! 

GEVAAR ! 

Automatische 

versnellingsbak 

(alison) 

MODE: 
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Brandweervoertuigen 

  -gewichtsverdeling 

  -zwaartepunt 

Elevator met telescopische arm  

= hoger zwaartepunt ! 
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Brandweervoertuigen 

  -gewichtsverdeling 

  -zwaartepunt 

Brandweerauto gekanteld 

Een brandweerauto dat op weg was 

naar een grote brand is gekanteld.  

De twee inzittenden raakten bij dit 

eenzijdig ongeval  

gewond, zij zijn per ambulance 

overgebracht naar  

het ziekenhuis. 

 (Foto: Sjors Vercoulen) 

 
Haak containerwagen = hoger zwaartepunt ! 
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Brandweervoertuigen 

  -gewichtsverdeling 

  -zwaartepunt 

Brandweerwagen op zijn zij 
  vrijdag 13 maart 2009 | 

      

Tijdens een slipcursus bij Trainingscentrum is vrijdagmiddag een 

brandweerauto gekanteld. De chauffeur kwam met de schrik vrij.  

 

 

Volgens commandant van de brandweer is het niet helemaal 

duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Snelheid heeft volgens 

hem geen rol gespeeld, de brandweerwagen zou niet harder 

dan dertig per uur hebben gereden.  

Slipcursus of cursus defensief rijgedrag ? 

http://www.ed.nl/multimedia/archive/01066/brandweerw6_1066703a.jpg
http://www.ed.nl/multimedia/archive/01066/brandweerw6_1066703a.jpg
http://www.ed.nl/multimedia/archive/01066/brandweerw6_1066703a.jpg
http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/article4656198.ece
http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/article4656198.ece
http://www.ed.nl/multimedia/archive/01066/brandweerw6_1066703a.jpg


Kennen van dode hoek en de blinde  
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A 

 

Zones rond de vrachtwagen 

A:   Volledig zicht 

B :  Beperkt zicht ! 
D:   Dode hoek ! 
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Bovenaanzicht Zicht bestuurder 
via spiegels (rechts) 

Correct afgestelde spiegels ? 



23 

Hoofdspiegel 

Trottoirspiegel 

Breedtespiegel 
(Nieuwe bollere) 

 



Dodehoekspiegel 

PIVO 
2011 

Rijvaardigheidstraining 
1°Sgt. Delombaerde L. 



Dodehoekspiegel 
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Zicht camera 

PIVO 
2011 

Rijvaardigheidstraining 
1°Sgt. Delombaerde L. 



Vrachtwagen gaat rechts afslaan! 
Meest voorkomende gevaarsituatie 

Kijktechniek en defensief anticiperen 
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Kijktechniek en defensief anticiperen 
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Correct instellen van de spiegels 

Fout 
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Beperkt zicht vooraan !! 
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Acteruit rijden.  
 

Een autopomp van de brandweer 

reed naar een interventie : 

automatisch brandmelding  
 

De brandweerwagen reed iets te 

ver door en wilde achteruit rijden. 

Hierbij is de motorrijder over het 

hoofd gezien.  

 Achteruitkijkcamera ?  

 Begeleiding ? 

 Defensieve rijstijl ? 



Defensieve rijstijl 
= prioritair !! 

Het gaat hier vooral om  
kijken, kijken 

en nog eens kijken! 
 

Neem de tijd om bewust en 
doordacht te kijken ! 

 

Op voorhand situaties kunnen 
inschatten die eventueel 
kunnen verkeerd lopen… 



Campagnebeeld 



Voorbereiding campagnebeeld !! 
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Zicht spiegels 
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Zicht dodehoekspiegel 
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Ken je spiegels: 
 

-Grote spiegels 

-Breedte spiegels 

-Trottoirspiegel 

-frontspiegel 

-Achteruitkijkcamera 

-Dode hoekspiegel 
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Spiegelafstelplaats 

Dode hoek  

en blinde vlekken 

Uitzwenk  

 achterbouw 

Smalle doorgang 

(Examen 

manoeuvres) 

 

Garage  

(examen 

manoeuvre) 

Slalom 

Halve bocht 

Kruispunt  

manoeuvres 

Slalom 

Dynamische 

 oefening 

Stopafstand 

(remtest) 

Rit met aandacht  

voor de blinde vlekken 

en dode hoek  rond het voertuig 

Loskade 
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Rijvaardigheidstraining: 
Rit op de openbare weg met een opvolgsysteem  "roadscan". 
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Rijvaardigheidstraining op een vrachtwagensimulator 

 Trainen in doordacht spiegelgebruik (dode hoek) 

 Correct handelen bij noodsituaties (nat weg dek …) 

 Manoeuvreren zonder blikschades (Achterwaarts ..) 

 Rijden met vloeistoffen (veranderlijk zwaartepunt) 

 Omgaan met andere weggebruikers (anticiperings vermogen) 

 Noodstop , afstanden, snelheden, inhalen, kruisen …. 

Methodiek: 

1. Observatie : rit wordt gereden zonder toelichting 

2. Evaluatie: onvolkomenheden worden getraceerd en besproken  

3. Remediërend: rit wordt opnieuw gereden en geëvalueerd 

4. Confirmerend: rit wordt opnieuw gereden. 

5. Bevestiging van nieuwe competenties; 
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Dank  !! 

 

 

 

                        Merci !! 


