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We horen het vaak: “Ik kom uit m’n werk, 
moet nog eten, de kinderen naar bed brengen 
en dan ook nog voor 19:30 een oefening 
uitzetten. Hoe ga ik dat allemaal doen?” Na 
het volgen van een Ensceneringstraining is 
iemand in staat om binnen 5 minuten een 
realistische enscenering uit te zetten die één 
tankautospuitbemanning goed bezig zal 
houden. Beloofd! 

Oefenmateriaal is gereedschap. En het is de 
vakman of vakvrouw die uiteindelijk bepaald 
wat het resultaat gaat worden. Door meer 
aandacht te geven aan het kennisniveau van 
de ensceneerders is er heel snel een beter 
oefenresultaat te behalen. Daar bovenop zorgt 
een goede enscenering ook voor een toename 
in de motivatie tijdens de oefenavonden.

FireWare heeft al meer dan 2000 mensen, in 
binnen- én buitenland, opgeleid in het écht 

Een écht goede realistische 
enscenering binnen 5 minuten 

Wel de materialen, 
niet de kennis

Een ensceneringtraining  
heeft écht zin

De Basistraining Ensceneren I is onze 
meest geboekte training. Leer de 
basistechnieken van het ensceneren 
en zet aan het einde van de dag zelf 
een oefening uit. Deze training is 
laagdrempelig en speciaal ontwikkeld 
voor mensen die betrokken zijn bij het 
uitzetten van een oefening. Na een deel 
theorie, oefen je volop in de praktijk! Aan 
het eind van onze basistraining kun je zelf 
een realistische oefening uitzetten en een 
brand of ongeval ensceneren. 

We gaan onder andere aan de slag met:

• de basisbegrippen rond het 
ensceneren;

• het kiezen van de juiste 
ensceneringsmiddelen;

• het toepassen van rookmachines, 
geluidsbronnen en vlamsimulatie;

• dilemma gestuurd werken;
• eenvoudige RSTV-signalen simuleren 

met een rookmachine;
• kleine incidenten simuleren;
• branden, doorslagen en overslagen;
• IBGS-incidenten simuleren met huis-

tuin-en-keukenmiddelen;
• actief en interactief bedienen van 

ensceneringsmaterialen.

Brochure Ensceneringstrainingen 

Basistraining Ensceneren I
Je kent het vast wel. Je hebt een enscenering 
uitgezet. Er heel veel moeite ingestoken. 
Waarna, tijdens de evaluatie, blijkt dat “ze” het 
anders geïnterpreteerd hebben; “ja maar”….
en “ik dacht dat je dit bedoelde”… zo maar 
een paar uitspraken die na die oefening 
voorbij komen. Dat is voor niemand prettig. 
Wat als we nu een enscenering konden maken 
waarbij er geen discussie meer is over de 
beeldvorming. En wat als die enscenering ook 
nog eens écht binnen 5 minuten te realiseren 
is. Het kan! Beloofd!

Ja maar, nee want

goed ensceneren. We gebruiken hierbij de 
technieken uit de theater- en filmindustrie. Dit 
in combinatie met 19 jaar ensceneringservaring 
zorgt ervoor dat we écht wel wat te vertellen 
hebben. Zelfs aan mensen die al jaren “in het 
vak” zitten en oefeningen uitzetten. Waarom? 
Wij kijken met een andere bril naar ensceneren. 
Binnen één dag of twee oefenavonden is het 
heel goed mogelijk om iemand de basiskennis 
van het realistisch ensceneren bij te brengen. 
In theorie én praktijk! 



We begrijpen dat de ene organisatie de 
andere niet is. Daarom verzorgt FireWare 
ook trainingen op maat. Dit kan in ons 
opleidingscentrum in Wieringerwerf of op 
locatie. Bijvoorbeeld op de eigen werkplek. 
Heb je een speciale wens? Laten we het er 
over hebben! 

We werken zoveel mogelijk met jullie eigen 
oefenmaterialen. Bovendien nemen wij 
kosteloos extra ensceneringsmateriaal mee, 
zodat er door meerdere personen tegelijkertijd 
aan de opdrachten gewerkt kan worden. Wel zo 
praktisch én leerzaam! 

Als professional blijf je leren. Heb je 
onze Basistraining Ensceneren I gevolgd 
en wil je jouw kennis uitbreiden? Dan 
zijn er verschillende vervolgtrainingen 
die je kunt doen! Wat denk je van de  
ensceneringstrainingen deel II en III? Hier 
gaan we nog dieper op de stof in! Kijk 
vooral op onze website voor het totale 
cursusaanbod! 

Deelnemen aan een ensceneringstraining kan 
als groep of als individu. De trainingsdata voor 
een groep worden in overleg vastgesteld. 
Voor de open inschrijvingen kijk in de 
trainingsagenda op onze website!

De maximale groepsgrote is 8 of 16 personen. 
Hierbij worden dan één of twee instructeurs 
ingezet. De training wordt gegeven op één 
dag of kan verdeeld worden over 2 avonden. 
Dit kan ook in het weekend. Deze flexibiliteit 
zorgt ervoor dat er altijd een geschikt 
moment te vinden is voor het trainen van jullie 
ensceneerders! 

Traditionele manier 
van ensceneren

30 minuten opbouwtijd 5 minuten opbouwtijd

Enscenering met de 
beeldvorming centraal

Vervolgtrainingen

Maatwerktrainingen
Iedereen aan de bak: Zelf 
praktisch bezig zijn

Wat kies jij?

Individueel of in 
groepsverband
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Bezoek www.FireWare.nl voor nog 
meer simulatie inspiratie en gratis 

toegang tot de Simulation Academy!

FireWare

De Stek 5 

1771 SP Wieringerwerf

+31(0) 88 252 6000www.FireWare.nl

- Verkoop & verhuur van oefenmaterialen - 
- Simulator ontwerp & constructie -

- Interactieve roadshows - 
- Didactische escape rooms & games -

- Ensceneringstrainingen - 

Twitter.com/FireWarebv

Instagram.com/FireWare_nl

Youtube.com/FireWare

Facebook.com/FireWareBV

Vimeo.com/FireWare

LinkedIn.com/company/FireWare-BV


