Is uw organisatie klaar voor i‐DBK?
Heeft u genoeg capaciteit en kennis?
De “praktijkopleiding digitale planvorming” is een oplossing op maat.

De opleiding bestaat uit:
. CAD‐opleiding (2 dagen).
. Opleiding in eigen werkomgeving (5 dagen).

Praktijkopleiding digitale planvorming
Dijkoraad Viavesta biedt een ‘praktijkopleiding digitale planvorming’, aan waardoor uw medewerker
binnen 2 weken in staat is om geheel zelfstandig digitale bereikbaarheidskaarten te maken.
Alle facetten worden behandeld en aangeleerd:
‐ CAD‐tekenen,
‐ de benodigde informatie ontsluiten bij diverse overheidsinstanties,
‐ schouwen van het object.
De cursist is na het traject van 7 dagen in staat om zelfstandig bereikbaarheidskaarten te maken.
Ook cursisten zonder enige CAD‐ervaring!

[Tweede loopbaan]
U kunt, in het kader van de tweede loopbaan‐regeling,
een medewerker in een bezwaarde functie laten
omscholen d.m.v. de ‘praktijkopleiding digitale planvorming’.
[Subsidie]
Zijn de deelnemers aan de opleiding ouder dan 54 jaar of
lager‐opgeleid (basisonderwijs, LBO, Mavo of VMBO),
dan biedt het A+O‐fonds u de mogelijkheid
van 1.500 euro subsidie.
[Kosten]
4.000 euro per opleidingstraject per persoon.
[Contact]
Meer informatie aanvragen kan via onze homepage:

www.brandweerondersteuning.nl
of per telefoon: 0570‐519555

Postbus 2173, 7420 AD Deventer, tel.: 0570‐519555, mail: brandpreventie@dijkoraad.nl

Nog eens de voordelen voor u op een rij:
‐ Geen (dure) externe capaciteit inhuur
‐ Kennis in eigen organisatie
‐ Werkend leren door best practice
methode
‐ Één op één begeleiding
‐ Helpdesk
‐ Opleiding van ervaringsdeskundigen
‐ Korte duur opleiding
‐ Na opleiding een direct productieve
medewerker
‐ Niet alleen kunnen werken met de
software maar ook inhoudelijk kennis
van planvorming in relatie tot de
digitale bereikbaarheids‐kaarten
/aanvalsplannen.
‐ Invulling 2e loopbaan
‐ Subsidie‐mogelijkheid

Indeling opleiding
2 dagen: cursus CAD tekenen t.b.v. planvorming.
In een kleine groep wordt de basis en de tips & trucs van CAD tekeningen geleerd. Waarbij
de specifieke aandacht gaat naar het tekenen van bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen
welke zoveel mogelijk aansluit aan uw eigen werkomgeving.
5 dagen: één op één begeleiding op uw werkplek.
Nadat u de basis van het CAD tekeningen onder de knie heeft zal een ervaren medewerker u
in uw eigen werkomgeving begeleiden. Hierbij wordt aangeleerd hoe u gebruikt kunt maken
van de reeds aanwezige digitale informatie en zullen samen met u panden worden
geschouwd.
Aan het einde van deze 7 dagen bent u in staat zelf bereikbaarheidskaarten te maken in uw eigen
werkomgeving. Na het afsluiten van de opleiding heeft u nog 3 maanden te tijd om, kosteloos,
gebruik te maken van onze telefonische helpdesk om eventuele vragen te kunnen stellen aan onze
specialisten.

Inschrijven
Indien u zich wil inschrijven voor deze cursus, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en
deze te retourneren per email of per fax. Wij nemen daarna direct contact met u op om een afspraak
te maken. Voor vragen vooraf kunt u ons altijd bellen: 0570‐519555

INSCHRIJFFORMULIER
Fax 0570‐519589
Email: brandpreventie@dijkoraad.nl

Naam:

……………………………………………………………………………………………………….

Organisatie:

……………………………………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………………….

Telefoon:

………………………………………………………………………………………………………..

Email:

………………………………………………………………………………………………………..

Huidige functie:

………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening:

………………………………………………………………………………………………………..

Postbus 2173, 7420 AD Deventer, tel.: 0570‐519555, mail: brandpreventie@dijkoraad.nl

