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First Responder Anti- Aggression Training - Module 1 
Basis opleiding tot het behalen van een attest  
 
Inhoud van de opleiding en pedagogische doelstellingen (eindtermen) 

Theorie (2u) 
• Waar komen we agressie tegen tijdens interventies 
• Wettelijk kader bij het gebruik van geweld 
• Verbaal en fysiek geweld tijdens interventies 
• Inzethoudingen 

Koude praktijk (4u) 
• Inzethoudingen 

 
Algemene doelstelling 
 
De cursisten kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengen in het aannemen van een correcte houding en 
het toepassen van veiligheidsmaatregelen wanneer men in aanraking komt met verbale en/of fysieke 
agressie tijdens het uitvoeren van het ambt. Hierbij wordt gestreefd naar het adequaat handelen waarbij 
slachtoffers het recht op dienstverlening niet ontzegd wordt én waarbij de hulpverlener het eigen welzijn 
niet uit het oog verliest. Dit met het doel de eigen veiligheid te kunnen bewaken in situaties van niet te 
voorkomen fysieke agressie. 
 
Eindtermen 
 
Kennisdoelstellingen (weten, begrijpen, inzien) 
Op het einde van de opleiding weet/begrijpt/heeft de deelnemer inzicht in: 
 de fases van interventie waarin incidenten met verbale en fysieke agressie kunnen voorkomen 
 het wettelijk kader bij gebruik van geweld 
 de manier waarop verbaal en fysiek geweld tot uiting kan komen tijdens interventies 
 de aan te nemen professionele houding van de hulpverlener 
 de aanbevolen richtlijnen in geval van een confrontatie met agressie van personen in diverse situaties 
 de verschillende inzethoudingen (mogelijke manieren van handelen en reageren) tijdens interventies 

om verbale en fysieke agressie te voorkomen en/of in te dijken. 
 
Vaardigheidsdoelstellingen (toepassen/integreren) 
Op het einde van de opleiding is de deelnemer in staat: 
 de aan te nemen inzethoudingen correct uit te voeren 
 een combinatie van inzethoudingen toe te passen in een opleidingssituatie aan de hand van 

rollenspelen. 
 



 

                          
 

Houdingsdoelstellingen (attitude) 
Tijdens de opleiding en op het einde van de opleiding is de deelnemer bereid: 
 kritisch het eigen leergedrag tijdens de opleiding te evalueren 
 indien nodig het eigen (leer) gedrag om tot meer wenselijke resultaten te komen aan te passen  
 het eigen professionele gedrag te evalueren 
 de verschillende inzethoudingen te integreren tijdens interventies om verbale en fysieke agressie te 

voorkomen en/of in te dijken in het belang van het ieders welzijn en de eigen veiligheid.  
 

Duur van de opleiding (aantal uren)  
 
• Theorie: 2u  
• Koude praktijk: 4u  
• Warme praktijk: / 

 
Toelatingsvoorwaarden  
 
• Lid zijn van het personeel van een openbare hulpdienst 
• Genieten van de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de overheid waaronder de kandidaat 

ressorteert, om zich voor de opleiding in te schrijven 
• Houder zijn van het brevet van brandweerman (B01) zoals aangegeven in artikel 14 van het 

koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 
hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 

 


