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Ontwikkeling van 
realistische oefenomgevingen
19 jaar ervaring in het ontwikkelen van oefencentra

Bij FireWare creëren we realistische 
trainingsomgevingen. Zowel tijdelijke 
oefenomgevingen als complete oefencentra. 
Al deze oefenomgevingen zijn realistisch, 
herkenbaar en interactief. Op die manier 
draagt een oefenomgeving bij aan het 
vakbekwaam worden en blijven van 
hulpverleners. 

Oefencentra zijn zeer complexe omgevingen 
met zeer veel verschillende belangen. Dat 
hebben we de afgelopen 19 jaar wel geleerd. 
Co-creatie is dan ook het sleutelwoord. 
Inspirerend samenwerken met mensen van 
verschillende organisaties en disciplines 
met maar één gemeenschappelijk doel; de 
realisatie van een perfecte trainingsomgeving 
binnen de gestelde kaders!

Beleving centraal
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Een ideale oefenomgeving creëer je niet 
alleen. FireWare houdt van de groepsdynamiek 
van multidisciplinaire teams die samen 
werken aan één doel; een superrealistische 
oefenomgeving! In deze multidisciplinaire 
teams zijn natuurlijk de opdrachtgever 
en de gebruikers vertegenwoordigd, 
maar ook de diverse specialisten die bij 
de realisatie betrokken zijn. Denk aan 
werktuigbouwkundigen, bouwkundigen en 
fabrikanten van stookgebouwen. FireWare 
voegt waarde toe binnen deze teams door 
de relatie tussen de oefendoelen en de 
oefenomgeving continue te monitoren en 
denkt mee met alle disciplines. Een goede 
realistische trainingsomgeving maak je samen! 

FireWare voegt waarde toe aan 
teams die bezig zijn met de realisatie 
van oefencentra. Dit doen we op 
verschillende manieren:

• wij hebben een aantal beproefde 
methoden om de benodigde leer- en 
lesdoelen inzichtelijk te maken. Niet 
alleen de huidige leer- en lesdoelen, 
maar ook de toekomstige;

• FireWare heeft een ruime ervaring in 
het maken van de vertaalslag tussen 
leer- en lesdoelen en het oefenobject;

• we begrijpen heel goed het verschil 
tussen vakbekwaam worden en 
vakbekwaam blijven en welke 
consequenties dit heeft voor de 
realisatie van een oefenfaciliteit;

• de oorsprong van FireWare is te 
vinden in de theaterwereld. Wij 
begrijpen het belang van beleving 
en hebben de expertise om deze bij 
te laten dragen aan het behalen van 
leer- en lesdoelen;

• in de loop der jaren hebben we 
verschillende oplossingen gevonden 
om objectverzadiging te voorkomen. 
Objectverzadiging is het fenomeen 
dat cursisten die regelmatig terug 
komen niet meer uitgedaagd worden, 
doordat ze de oefenfaciliteit door en 
door kennen;

• wij zijn in staat om, vanuit onze 
creativiteit, oefenvoorzieningen 
zo te ontwikkelen dat er op 
verschillende niveaus geoefend kan 
worden. Dit omvat zowel bevel en 
commando voerende als operationele 
doelgroepen;

• FireWare weet een goede mix te 
vinden tussen beproefde traditionele 
opleidingsconcepten en nieuwe 
technieken.

Samen waarde toevoegen

Oefencentra realiseren



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


