
H
2K in beeld



Partners 

Samenwerking met verschillende oefencentra in Nederland en België

JOIFF




Bedrijfsactiviteiten

• H2K Brandweeropleidingen

• H2K Trainingen / Mobiel oefenen

• H2K Consultancy

• H2K Detachering (vanaf bevelvoerdersniveau)



H2K Opleidingen

• Leergang Manschap A

• Leergang Manschap Bedrijfsbrandweer

• Leergang Voertuigbediener

• Leergang Gaspakdrager

• Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen

• Leergang Instructeur

• Leergang Bevelvoerder

• Leergang Bevelvoerder bedrijfsbrandweer



H2K Opleidingen



H2K Trainingen

De trainingen zijn gericht op het repressief optreden van de functionarissen 
binnen de bedrijfsnoodorganisatie. Op alle vier de niveaus binnen de 
noodorganisatie, organiseert H2K opleidingen, bijscholingen en trainingen.



H2K Trainingen

4-laags model

4   Strategisch4   Strategisch

3   Tactisch

2   Operationeel 

1   Uitvoerend



Spinel Veiligheidscentrum

• Organiseren van industriële opleidingen en trainingen

• Verschillende industriële oefenobjecten  
(industriehal, verladingsinstallatie en procesunit)

• Realistische omstandigheden  
(vloeistof- en gasgestookte objecten)

Samenwerking H2K en Spinel Veiligheidscentrum



Spinel Veiligheidscentrum



FiRe bno

Advies en/of ondersteuning bij:

• Opstellen van een RI&E

• Bepalen en beschrijven van incident scenario’s

• Ontwikkelen van een bedrijfsnoodorganisatie

• Ontwikkelen en uitvoering van een opleidings- en oefenplan

H2K is door het NIBHV erkend 
als opleidingsinstituut voor de FiRe bno



FiRe bno



Foam School 

• In samenwerking met Dr. Sthamer

• Alle ontwikkelingen op het gebied van blusschuim

• JOIFF geaccrediteerd

JOIFF



Foam School 



Internationale trainingen

• In samenwerking met MARSH

• Performance based process

• Industrial Safety and Emergence Response Training
- Alle ontwikkelingen rondom atmosferische opslagtanks

• Integrated Fire Safety of IBC’s & Intermodals
- Alle ontwikkelingen rondom IBC’s en intermodals

• JOIFF geaccrediteerd

JOIFF



Internationale trainingen



Coldcut™ Academy Nederland

• Coldcut™ Academy Nederland

• Geaccrediteerde opleidingen

• Geaccrediteerde trainingen

• Onderdeel van H2K

Nederland      www.cobratrainingen.nl



Coldcut™ Academy Nederland



Virtuele trainingen

• Virtuele procedure trainingen 
(Brand, THV, OGS, Industrie en Scheepvaart) 

• Mono- en multidisciplinaire trainingen

• CoPI trainingen



Virtuele trainingen



Realistisch trainen op diverse locaties in binnen- en buitenland

• Oefencentra in Nederland en België 

• Oefencentrum CNPP in Vernon (F) 

• Railpark Roosendaal 

• H2K Mobiel Oefenen



Realistisch trainen



Trainingen

• Brandontwikkeling 

• G-RSTV training / kwadrantenmodel 

• Flashover en backdraft  

• Gebruik warmtebeeldcamera 

• Repressief ventileren 

• Straalpijpvoering 

• Binnenbrandbestrijding



Mobiel Oefenen; Multicell



Mobiel oefenen; Workshop schuimbox



Trainingen met ammoniak

• Awareness training 

• Veilig repressief optreden bij incidenten met ammonia(k) 

• Gaspaktrainingen  



Mobiel oefenen; Ammonia(k) trainingen



Mobiel oefenen; Gaspaktrainingen



Scheepsbrandbestrijding

• Bijscholingen 

• Trainingen 

• Ondersteuning bij Emergency Response



Scheepsbrandbestrijding



Scheepsbrandbestrijding



Bijscholing cryogeen en tot vloeistof verdichte gassen



Trainingscentrum Vernon

Realistisch trainen in een industriële omgeving

• Gebruik ‘eigen’ schuimvormend middel 

• Mogelijkheid van trainen met specifieke producten  
(ammoniak en ethanol) 

• Grootschalige vloeistofbrandbestrijding 

• Binnenbrandbestrijding in een industriële omgeving



Realistisch trainen in een industriële omgeving



Realistisch trainen in een industriële omgeving



Trainingslocatie: H2K / Railpark Roosendaal



Bijscholingsprogramma Industriële brandbestrijding

Programma en certificering
De Brandweeracademie heeft samen met H2K een bijscholingsprogramma 
op het gebied van industriële brandbestrijding ontwikkeld. Het programma is 
modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende acht, door de 
Brandweeracademie, geaccrediteerde modules: 

• Incidentbestrijding in een industriële omgeving
• Incidentbestrijding bij atmosferische tanks
• Bestrijding van tankputbranden
• Incidentbestrijding bij cryogene en tot vloeistof verdichte gassen
• Incidentbestrijding bij verlading- en transportactiviteiten
• Veilig repressief optreden bij incidenten met ammonia(k)
• Optreden bij productontsnappingen
• Vloeistofbrandbestrijding en inzet blusschuim




• Ontwikkelen van les- en leerstof 

 

Syllabus



�

H2K Industrial Fire Lab

H2K Industrial Fire Lab test en visualiseert incident scenario’s.
De beelden worden gebruikt voor:

• Visuele ondersteuning van opleidingen en trainingen

• Ontwikkeling van beeldmateriaal voor E-learning



H2K Industrial Fire Lab



H2K Online



�

H2K Online

H2K Online is een digitaal leerplatform voor het praktijk-
gericht opleiden, oefenen en evalueren van mensen 
individueel of in teamverband.

• In het digitaal leerplatform kunnen kennis en vaardigheden 
aangeleerd, geoefend, getoetst en geregistreerd worden

• H2K Online is innovatief, levert maatwerk en is gebouwd 
voor en door professionals





H2K Online; Toepassingen

• E-learning 

• ‘0’-metingen (niveau/ kennis toets) 

• ‘1’-metingen 

• Maatwerk zoals: introductie mobiele en stationaire  
blusinstallaties



H2K Online in de praktijk



H2K Consultancy



H2K Consultancy

• Quickscan / ‘0’-meting

• Ontwerp brandveiligheidsinstallaties

• Opstellen UPD’s

• Risico-inventarisaties, risicoanalyses en scenariostudies

• Pre-incident plans

• Aanvalsplannen / bereikbaarheidskaarten

• Bedrijfsnoodplannen

• Opleidings- en oefenplannen



Accreditatie

Nationaal

• Door de Brandweeracademie geaccrediteerd bijscholings-
programma ‘Industriële brandbestrijding‘ op zowel het niveau 
van manschappen als van operationeel leidinggevenden

International 

• Instructeurs van H2K zijn JOIFF geaccrediteerd en 
H2K verzorgt diverse JOIFF geaccrediteerde trainingen

JOIFF



�

Certificering

Nationaal 

• Door de Brandweeracademie geaccrediteerd bijscholings- 
programma ‘Industriële brandbestrijding‘ op zowel het niveau  
van manschappen als van operationeel leidinggevenden 

 
International  

• Instructeurs van H2K zijn JOIFF geaccrediteerd en  
H2K verzorgt diverse JOIFF geaccrediteerde trainingen

ISO 9001:2015 
 
 
 
 
 
 
 
VCA**



Admiraal Trompstraat 12
3115 HJ Schiedam
Tel.: +31 (0)10 31 38 947

info@h2k.nl
www.h2k.nl




