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Alles wat je wilt weten als je in een van de Zuid 6 regio’s een brandweeropleiding wilt gaan volgen!Alles wat je wilt weten als je in een van de Zuid 6 regio’s een brandweeropleiding wilt gaan volgen!

START MET LEZEN
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Een opleiding of specialisatieEen opleiding of specialisatie  

volgen?volgen?

In deze brochure lees je meer over de brandweeropleidingen die je kunt gaan volgenIn deze brochure lees je meer over de brandweeropleidingen die je kunt gaan volgen

binnen de Zuid 6-regio’s. Dit zijn de Veiligheidsregio’s: Zeeland, Midden- en West-Brabant,binnen de Zuid 6-regio’s. Dit zijn de Veiligheidsregio’s: Zeeland, Midden- en West-Brabant,

Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Zuid-Limburg.Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

De brandweeropleidingen worden aangeboden door het Regionaal Opleidings InstituutDe brandweeropleidingen worden aangeboden door het Regionaal Opleidings Instituut

(ROI). De ontwikkeling en uitvoering van de brandweeropleidingen binnen(ROI). De ontwikkeling en uitvoering van de brandweeropleidingen binnen

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) wordt verzorgd door de afdeling VakbekwaamVeiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) wordt verzorgd door de afdeling Vakbekwaam

Worden. De doelstelling van het ROI is om brandweerpersoneel zoveel mogelijkWorden. De doelstelling van het ROI is om brandweerpersoneel zoveel mogelijk

praktijkgericht op te leiden tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Daarompraktijkgericht op te leiden tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Daarom

wordt in de brandweeropleidingen gebruikgemaakt van een groot aantal docenten enwordt in de brandweeropleidingen gebruikgemaakt van een groot aantal docenten en

instructeurs met een ruime praktijkervaring op hun vakgebied. Niet alleen het succesvolinstructeurs met een ruime praktijkervaring op hun vakgebied. Niet alleen het succesvol

afronden van een examen is cruciaal, maar juist de bewustwording met betrekking totafronden van een examen is cruciaal, maar juist de bewustwording met betrekking tot

de gevraagde kennis en vaardigheden van het vakgebied.de gevraagde kennis en vaardigheden van het vakgebied.

Een opleiding volgen is natuurlijk in eersteEen opleiding volgen is natuurlijk in eerste

instantie leuk en leerzaam: het helpt je om jezelfinstantie leuk en leerzaam: het helpt je om jezelf

(verder) te ontwikkelen binnen het brandweervak.(verder) te ontwikkelen binnen het brandweervak.

Wel vraagt het volgen van een opleiding somsWel vraagt het volgen van een opleiding soms

nogal wat van jou als deelnemer, maar ook vannogal wat van jou als deelnemer, maar ook van

anderen. Zo zal je zelf veel uren aanwezig moetenanderen. Zo zal je zelf veel uren aanwezig moeten

zijn om cursussen te volgen en een aantal urenzijn om cursussen te volgen en een aantal uren

aan zelfstudie moeten besteden. Begrip en steunaan zelfstudie moeten besteden. Begrip en steun

van het thuisfront is daarbij erg belangrijk. Verdervan het thuisfront is daarbij erg belangrijk. Verder

vraagt een brandweeropleiding ook inspanningvraagt een brandweeropleiding ook inspanning

van de leerwerkplekbegeleider(s) en begeleidendvan de leerwerkplekbegeleider(s) en begeleidend

functionarissen van de uitrukpost of het korps, defunctionarissen van de uitrukpost of het korps, de

trajectbegeleider van de regio, de instructeurs entrajectbegeleider van de regio, de instructeurs en

andere opleidingsfunctionarissen. Daarom is hetandere opleidingsfunctionarissen. Daarom is het

belangrijk dat je van tevoren een zo goed mogelijkbelangrijk dat je van tevoren een zo goed mogelijk

beeld vormt van wat er bij het volgen van eenbeeld vormt van wat er bij het volgen van een

opleiding op je af komt en wat er van je verwachtopleiding op je af komt en wat er van je verwacht

wordt. Deze brochure helpt jou eenwordt. Deze brochure helpt jou een

weloverwogen beslissing te maken.weloverwogen beslissing te maken.

Lees hier de algemene informatie

Inschrijven?Inschrijven?

Heeft een van de opleidingen jouw interesseHeeft een van de opleidingen jouw interesse

gewekt en wil jij je inschrijven? Lees dan bij degewekt en wil jij je inschrijven? Lees dan bij de

algemene informatiealgemene informatie meer over de meer over de

aanmeldprocedure en meld je aan!aanmeldprocedure en meld je aan!

Vragen?Vragen?

Heb je na het lezen van de brochure nogHeb je na het lezen van de brochure nog

vragen? Neem dan contact op met het teamvragen? Neem dan contact op met het team

Vakbekwaam WordenVakbekwaam Worden..
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Algemene informatieAlgemene informatie

Binnen de Veiligheidsregio’s Zuid-6 kun je een basisopleiding volgen tot brandweerman: Binnen de Veiligheidsregio’s Zuid-6 kun je een basisopleiding volgen tot brandweerman: ‘Manschap'. ‘Manschap'. DaDaarnaast kun je één of meerdere van de elf vervolgopleidingen volgen,arnaast kun je één of meerdere van de elf vervolgopleidingen volgen,

zoals: ‘zoals: ‘Bevelvoerder’, ‘Brandweerchau eur’, ‘Voertuigbediener/Pompbediener’, ‘Instructeur Brandweeronderwijs’ en 'Verkenner’.Bevelvoerder’, ‘Brandweerchau�eur’, ‘Voertuigbediener/Pompbediener’, ‘Instructeur Brandweeronderwijs’ en 'Verkenner’.

HiHieronder lees je algemene informatie over de diverse opleidingen.eronder lees je algemene informatie over de diverse opleidingen.

Leerwerkplek lerenLeerwerkplek leren

Alle brandweeropleidingen uit deze brochure zijn praktijkgericht opgezet. Dat betekent dat je naast de benodigde theorie zoveel mogelijk in de praktijk bezigAlle brandweeropleidingen uit deze brochure zijn praktijkgericht opgezet. Dat betekent dat je naast de benodigde theorie zoveel mogelijk in de praktijk bezig

bent met je vakgebied. In de lessen leer je de elementaire vaardigheden en daarnaast wordt er verwacht dat je in je eigen korps verdere nodigebent met je vakgebied. In de lessen leer je de elementaire vaardigheden en daarnaast wordt er verwacht dat je in je eigen korps verdere nodige

praktijkervaring op gaat doen tijdens je opleiding. Dit doe je in samenwerking met een leerwerkplekbegeleider die door jouw korps aan je wordt toegewezenpraktijkervaring op gaat doen tijdens je opleiding. Dit doe je in samenwerking met een leerwerkplekbegeleider die door jouw korps aan je wordt toegewezen

voordat je met de opleiding start.voordat je met de opleiding start.

Door het uitvoeren van leerwerkplekopdrachten breng je de lessen direct in de lokale praktijk. Samen met je leerwerkplekbegeleider plan je de opdrachten,Door het uitvoeren van leerwerkplekopdrachten breng je de lessen direct in de lokale praktijk. Samen met je leerwerkplekbegeleider plan je de opdrachten,

voert ze uit binnen het korps en door middel van een verslag re�ecteer je op wat je gedaan hebt. Deze verslagen worden in de Elektronische Leervoert ze uit binnen het korps en door middel van een verslag re�ecteer je op wat je gedaan hebt. Deze verslagen worden in de Elektronische Leer

Omgeving (ELO) ingeleverd en vormen zo een deel van je opleidingsportfolio. Voor elke leerwerkplekopdracht staat een studiebelasting van ongeveer 2-4Omgeving (ELO) ingeleverd en vormen zo een deel van je opleidingsportfolio. Voor elke leerwerkplekopdracht staat een studiebelasting van ongeveer 2-4

uur per opdracht. Het uitvoeren en inleveren van de leerwerkplekopdrachten is vereist om deel te kunnen nemen aan toetsen en examens.uur per opdracht. Het uitvoeren en inleveren van de leerwerkplekopdrachten is vereist om deel te kunnen nemen aan toetsen en examens.

DDee ttoottaallee  ssttuuddiieebbeellaassttiinngg  bbeessttaaaatt uuiitt ddee uurreenn  ddiiee  bbiinnnneenn  ddee lleeeerrggaanngg  bbeesstteeeedd  wwoorrddeenn  aaaann  ddee

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg

rreegguulliieerree  lleesssseenn,,  pprraakkttiijjkkddaaggeenn,,  eexxaammeennss  eenn  lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  ddiieenntt  eerr  rreekkeenniinngg

ggeehhoouuddeenn  ttee wwoorrddeenn  mmeett  ttiijjdd ddiiee  bbeesstteeeedd  wwoorrddtt aaaann  zzeellffssttuuddiiee..  HHiieerrvvoooorr  wwoorrddtt eeeenn  ggeemmiiddddeellddee

vvoooorrbbeerreeiiddiinnggssttiijjdd vvaann  22--44  uuuurr  aaaannggeehhoouuddeenn  ppeerr  lleess..

DDee mmeeeessttee lleeeerrggaannggeenn  wwoorrddeenn  vveerrzzoorrggdd iinn ddee aavvoonndduurreenn..  IInn pprriinncciippee vviinnddeenn  ddeezzee  lleesssseenn  ppllaaaattss

iij

LLeessttiijjddeenn//AAaannwweezziigghheeiidd

ttuusssseenn  1199::0000 ––  2222::0000 uuuurr..  BBuuiitteenn  ddee rreegguulliieerree  lleesssseenn  oomm  zz jnn  eerr  iinn eeeenn  aaaannttaall  lleeeerrggaannggeenn  eeeenn  aaaannttaall

pprraakkttiijjkkooeeffeennmmoommeenntteenn  ddiiee  oovveerrddaagg  ppllaaaattssvviinnddeenn..  JJee  wwoorrddtt hhiieerroovveerr  ttiijjddiigg ggeeïïnnffoorrmmeeeerrdd..  BBiijj  eellkkee

lleeeerrggaanngg  ssttaaaatt vveerrmmeelldd  hhooeevveeeell  lleessmmoommeenntteenn  ddeezzee  oommvvaatt eenn  oopp  wweellkkee mmoommeenntteenn  ddeezzee

ppllaaaattssvviinnddeenn..

��eennddee lleeeerrggaanngg..  WWaannnneeeerr  eeeennAAffwweezziigghheeiidd iiss aallttiijjdd iinn oovveerrlleegg  mmeett  ddee iinnssttrruucctteeuurr//ddoocceenntt  vvaann  ddee bbeettrree

ccuurrssiisstt  vveeeellvvuullddiigg  aaffwweezziigg iiss ooff  hhiieerr  ggeeeenn  lleeggiittiieemmee rreeddeenn  vvoooorr  hheeeefftt,,  vviinnddtt eerr  oovveerrlleegg  ppllaaaattss mmeett  ddee

ooppddrraacchhttggeevveerr..

iij iijEE--lleeaarrnniinngg  mmaaaakktt  eeeenn  bbeellaannggrr jkk  ddeeeell  uuiitt vvaann  ddee oopplleeiiddiinnggeenn  ddiiee  ddoooorr  oonnss  wwoorrddeenn  vveerrzzoorrggdd..  BB jnnaa  eellkkee oopplleeiiddiinngg  hheeeefftt oopp  ddiitt  mmoommeenntt  eeeenn  eeiiggeenn  EELLOO..  EEeenn

EE--lleeaarrnniinngg  ((EELLOO))

oommggeevviinngg  wwaaaarriinn jjee aallllee  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ddee oopplleeiiddiinngg  tteerruugg  kkuunntt  vviinnddeenn  eenn  wwaaaarriinn ddee lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  iinnggeelleevveerrdd  ddiieenneenn  ttee wwoorrddeenn..  MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee

iijhhiieerroovveerr  oonnttvvaanngg  jjee ttiijjddeennss  ddee ssttaarrttbb jeeeennkkoommsstt  vvaann  eeeenn  oopplleeiiddiinngg..  OOpp  ddiitt  mmoommeenntt  wwoorrddtt ddee EELLOO  vvaann  hheett  NNIIPPVV  iinnggeevvooeerrdd  bbiijj  aallllee  oopplleeiiddiinnggeenn..  IInn ddee kkoommeennddee

iij iijjjaarreenn  zzuulllleenn  dduuss  aallllee  rreegguulliieerree  oopplleeiiddiinnggeenn  zz jnn  oommggeebboouuwwdd nnaaaarr  eeeenn  nniieeuuwwee mmeetthhooddiieekk  wwaaaarrbbiijj  ddee NNIIPPVV  EELLOO  lleeiiddeenndd  zzaall zz jnn  aallss  zzeellffssttuuddiieemmeetthhooddee..  DDee EELLOO

hheeeefftt ddaann  ddee ccoonnvveennttiioonneellee  bbooeekkvvoorrmm  vvaann  hheett  lleessmmaatteerriiaaaall vveerrvvaannggeenn..



VoortgangsbewakingVoortgangsbewaking

Tijdens een leergang wordt de voortgang op diverseTijdens een leergang wordt de voortgang op diverse

momenten door het ROI gemonitord. De trajectbegeleidermomenten door het ROI gemonitord. De trajectbegeleider

organiseert hiervoor op gezette tijden voortgangs- enorganiseert hiervoor op gezette tijden voortgangs- en

toelatings- gesprekken met jou als cursist, de betrokkentoelatings- gesprekken met jou als cursist, de betrokken

instructeurs en jouw leerwerkplekbegeleider. Daar waarinstructeurs en jouw leerwerkplekbegeleider. Daar waar

nodig zal de trajectbegeleider ondersteuning bieden omnodig zal de trajectbegeleider ondersteuning bieden om

jouw leertraject zo spoedig mogelijk te laten verlopen.jouw leertraject zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

ExamineringExaminering

Tijdens de leergang bouw je een portofolio op. Je kennisTijdens de leergang bouw je een portofolio op. Je kennis

en kunde worden gedurende de opleiding getoetst. Deen kunde worden gedurende de opleiding getoetst. De

toetsen kunnen theoretisch en praktisch van opzet zijn. Detoetsen kunnen theoretisch en praktisch van opzet zijn. De

blokken worden afgesloten met een praktisch examen.blokken worden afgesloten met een praktisch examen.

Informatie over de toetsen en examens vind je in deInformatie over de toetsen en examens vind je in de

toetswijzer van de betre�ende leergang.toetswijzer van de betre�ende leergang.

Mocht je onverhoopt zakken voor je examen dan wordt jeMocht je onverhoopt zakken voor je examen dan wordt je

automatisch aangemeld voor een herexamen. Mocht jeautomatisch aangemeld voor een herexamen. Mocht je

ook deze niet succesvol afronden dan wordt in overlegook deze niet succesvol afronden dan wordt in overleg

met de trajectbegeleider en opdrachtgever een plan vanmet de trajectbegeleider en opdrachtgever een plan van

aanpak gemaakt voor het vervolgtraject.aanpak gemaakt voor het vervolgtraject.

DiplomeringDiplomering

Alle opleidingen uit deze folder leiden tot een landelijkAlle opleidingen uit deze folder leiden tot een landelijk

erkend brandweerdiploma.erkend brandweerdiploma.

Voor informatie over andere brandweeropleidingen (zoalsVoor informatie over andere brandweeropleidingen (zoals

‘ploeginstructeur’ of ‘oppervlakteredder’ kun je contact‘ploeginstructeur’ of ‘oppervlakteredder’ kun je contact

opnemen met de afdeling Vakbekwaamheid binnen deopnemen met de afdeling Vakbekwaamheid binnen de

post/veiligheidsregio waar je werkzaam bent.post/veiligheidsregio waar je werkzaam bent.

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

Voor het volgen van een opleiding gelden een aantalVoor het volgen van een opleiding gelden een aantal

algemene voorwaarden.algemene voorwaarden.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Huisregels & leefregelsHuisregels & leefregels

Binnen het samenwerkingsverband Zuid 6 geldenBinnen het samenwerkingsverband Zuid 6 gelden

huisregels en leefregels voor het volgen van eenhuisregels en leefregels voor het volgen van een

opleiding.opleiding.

Bekijk hier de huisregels en leefregels

Aanvullende informatieAanvullende informatie

Ben je gestart met de opleiding en wil je meer informatieBen je gestart met de opleiding en wil je meer informatie

over bijzondere situaties als dyslexie of deover bijzondere situaties als dyslexie of de

klachtenprocedure?klachtenprocedure?

Bekijk hier de aanvullende informatie

AanmeldingsprocedureAanmeldingsprocedure

Voor de aanmelding voor een opleiding dien je eerst een akkoord van je postcommandant te hebben.Voor de aanmelding voor een opleiding dien je eerst een akkoord van je postcommandant te hebben.

Deze zal dit doorgeven aan de teamleider van het cluster waarbinnen jij werkt. De aanmeldingen van de teamleiders worden verzameld door de teamleider IB met hetDeze zal dit doorgeven aan de teamleider van het cluster waarbinnen jij werkt. De aanmeldingen van de teamleiders worden verzameld door de teamleider IB met het

aandachtsgebied opleiden en deze meldt de cursisten bij ons aan. Mochten er teveel aanmeldingen voor een leergang zijn dan bepaalt desbetre�ende teamleider IB in afstemmingaandachtsgebied opleiden en deze meldt de cursisten bij ons aan. Mochten er teveel aanmeldingen voor een leergang zijn dan bepaalt desbetre�ende teamleider IB in afstemming

met de overige teamleiders wie er voorrang krijgt.met de overige teamleiders wie er voorrang krijgt.



OfficiersopleidingenOfficiersopleidingen

Naast de opleidingen die door het ROI worden verzorgd, zijn aan het NIPV in Arnhem ook de zogenoemde COONaast de opleidingen die door het ROI worden verzorgd, zijn aan het NIPV in Arnhem ook de zogenoemde COO

of O�ciersopleidingen te volgen.of O�ciersopleidingen te volgen.

Bekijk hier een overzicht van deze opleidingen met bijbehorende informatie.Bekijk hier een overzicht van deze opleidingen met bijbehorende informatie.

Leergangen IncidentmanagementLeergangen Incidentmanagement

Officier van DienstOfficier van Dienst  

(OVD)(OVD)

Startdatum: Startdatum: op aanvraag viaop aanvraag via

opleidenbrw@vrln.nl. Kosten:opleidenbrw@vrln.nl. Kosten:

€ 25.900, -.€ 25.900, -.

Studiebelasting/duur:Studiebelasting/duur: deze deze

opleiding bestaat uit 34 dagenopleiding bestaat uit 34 dagen

contactonderwijs.contactonderwijs.

Bijzonderheden: Bijzonderheden: naast denaast de

lesdagen aan het NIPV werktlesdagen aan het NIPV werkt

de aankomend OVD nog aande aankomend OVD nog aan

een aantal opdrachten dieeen aantal opdrachten die

worden uitgevoerd op deworden uitgevoerd op de

werkplek en een pakketwerkplek en een pakket

zelfstudie.zelfstudie.

Hoofd Officier van DienstHoofd Officier van Dienst  

(HOVD)(HOVD)

Startdatum: Startdatum: op aanvraag viaop aanvraag via

opleidenbrw@vrln.nl. Kosten: € 22.300, -.opleidenbrw@vrln.nl. Kosten: € 22.300, -.

Studiebelasting/duur:Studiebelasting/duur: contactonderwijs contactonderwijs

19 dagen (6 uur), projecten/leren op de19 dagen (6 uur), projecten/leren op de

werkplek 12 dagen (8 uur) en zelfstudiewerkplek 12 dagen (8 uur) en zelfstudie

(circa 70 uur).(circa 70 uur).

AdviseurAdviseur  

GevaarlijkeGevaarlijke  

Stoffen (AGS)Stoffen (AGS)

Startdatum: Startdatum: op aanvraag viaop aanvraag via

opleidenbrw@vrln.nl. Kosten:opleidenbrw@vrln.nl. Kosten:

€ 20.750, -.€ 20.750, -.

Studiebelasting/duur:Studiebelasting/duur:

contactonderwijs (31 dagen),contactonderwijs (31 dagen),

projecten/leren op deprojecten/leren op de

werkplek 19 dagen (8 uur) enwerkplek 19 dagen (8 uur) en

zelfstudie (circa 86 uur).zelfstudie (circa 86 uur).

MeetplanleiderMeetplanleider

Startdatum: Startdatum: op aanvraag viaop aanvraag via

opleidenbrw@vrln.nl. Kosten:opleidenbrw@vrln.nl. Kosten:

€ 8.850, -.€ 8.850, -.

Studiebelasting/duur:Studiebelasting/duur:

contactonderwijs 14 dagen,contactonderwijs 14 dagen,

projecten/leren op deprojecten/leren op de

werkplek 13 dagen (8 uur) enwerkplek 13 dagen (8 uur) en

zelfstudie circa 32 uur.zelfstudie circa 32 uur.

SSttaarrttddaattuumm::  oopp  aaaannvvrraaaagg  vviiaa

oopplleeiiddeennbbrrww@@vvrrllnn..nnll..  KKoosstteenn::

€€  1122..225500,,  --..

BBrraannddoonnddeerrzzooeekkeerr

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg//dduuuurr::

wwiccoonnttaaccttoonnddeerr ijjss 1177 ddaaggeenn,,

pprroojjeecctteenn//lleerreenn  oopp  ddee

wweerrkkpplleekk  1155 ddaaggeenn  ((112200  uuuurr))

eenn  zzeellffssttuuddiiee  cciirrccaa 5500 uuuurr..
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Leergangen OrganisatiemanagementLeergangen Organisatiemanagement

OperationeelOperationeel  

manager (OM)manager (OM)

Startdatum:Startdatum: week 17 en 41. week 17 en 41.

Kosten:Kosten: € 9.950, -. € 9.950, -.

Studiebelasting/duur:Studiebelasting/duur: de de

studiebelasting voor dezestudiebelasting voor deze

leergang is gemiddeld 18 uurleergang is gemiddeld 18 uur

per week waarvan 9 uurper week waarvan 9 uur

praktijk en 9 uur les inclusiefpraktijk en 9 uur les inclusief

zelfstudie. De totalezelfstudie. De totale

studiebelastingstudiebelasting

bedraagt circa 504 uur (252bedraagt circa 504 uur (252

uur onderwijs en zelfstudie enuur onderwijs en zelfstudie en

252 uur leren op de252 uur leren op de

werkplek).werkplek).

Tactische Manager (TM)Tactische Manager (TM)

Startdatum: Startdatum: week 17.week 17.

Kosten: Kosten: €€ 9.950,-. 9.950,-.

Studiebelasting/duur: Studiebelasting/duur: ccontactonderwijsontactonderwijs

25 dagen (6 uur), projecten/leren op de25 dagen (6 uur), projecten/leren op de

werkplek 25 dagen (8 uur) en zelfstudiewerkplek 25 dagen (8 uur) en zelfstudie

circa 70 uur.circa 70 uur.

Adviseur Beleid enAdviseur Beleid en  

Bestuur (ABB)Bestuur (ABB)

Startdatum:Startdatum: week 41. week 41.

Kosten: Kosten: € 9.300, -.€ 9.300, -.

Studiebelasting/duur:Studiebelasting/duur:

contactonderwijs 15 dagen (6contactonderwijs 15 dagen (6

uur), projecten/leren op deuur), projecten/leren op de

werkplek: 15 dagen (8 uur) enwerkplek: 15 dagen (8 uur) en

zelfstudie circa 42 uur.zelfstudie circa 42 uur.

Master of CrisisMaster of Crisis  

and Public orderand Public order  

ManagementManagement

Startdatum en kosten:Startdatum en kosten:

informatie via de website:informatie via de website:

www.mastercpm.nlwww.mastercpm.nl

Leergangen RisicomanagementLeergangen Risicomanagement

SpecialistSpecialist  

BrandpreventieBrandpreventie  

(SBP)(SBP)

Startdatum:Startdatum: week 36. week 36.

Kosten: Kosten: € 11.500, -.€ 11.500, -.

Studiebelasting/duur:Studiebelasting/duur:

contactonderwijs 28 dagen (6contactonderwijs 28 dagen (6

uur), projecten/leren op deuur), projecten/leren op de

werkplek: 26 dagen (8 uur) enwerkplek: 26 dagen (8 uur) en

zelfstudie circa 72 uur.zelfstudie circa 72 uur.

Specialist Opleiden enSpecialist Opleiden en  

Oefenen (SOO)Oefenen (SOO)

Startdatum:Startdatum: week 14. week 14.

Kosten: Kosten: € 10.200, -.€ 10.200, -.

Studiebelasting/duur: Studiebelasting/duur: contactonderwijscontactonderwijs

24 dagen (6 uur), projecten/leren op de24 dagen (6 uur), projecten/leren op de

werkplek: 28 dagen (8 uur) en zelfstudiewerkplek: 28 dagen (8 uur) en zelfstudie

circa 70 uur.circa 70 uur.

Specialist Risico enSpecialist Risico en

Veiligheid (SRV)Veiligheid (SRV)

Startdatum:Startdatum: week 36. week 36.

Kosten:Kosten: € 13.800, -. € 13.800, -.

Studiebelasting/duur:Studiebelasting/duur:

contactonderwijs 32 dagen (6contactonderwijs 32 dagen (6

uur), projecten/leren op deuur), projecten/leren op de

werkplek 30 dagen (8 uur) enwerkplek 30 dagen (8 uur) en

zelfstudie circa 21 uur.zelfstudie circa 21 uur.

SpecialistSpecialist  

OperationeleOperationele  

VoorbereidingVoorbereiding  

(SOV)(SOV)

Startdatum:Startdatum: week 46. week 46.

Kosten:Kosten: € 12.950, -. € 12.950, -.

Studiebelasting/duur:Studiebelasting/duur:

contactonderwijs 25 dagen (6contactonderwijs 25 dagen (6

uur), projecten/leren op deuur), projecten/leren op de

werkplek 30 dagen (8 uur) enwerkplek 30 dagen (8 uur) en

zelfstudie circa 30 uur.zelfstudie circa 30 uur.

Overige LeergangenOverige Leergangen

DDoocceenntt

SSttaarrttddaattuumm::  wweeeekk  3377..

KKoosstteenn::  €€  44..445500,,  --..

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg//dduuuurr::  330000

uuuurr  wwaaaarrvvaann  11//33  ccoonnttaaccttttiijjdd

((lleerreenn  iinn hheett

oopplleeiiddiinnggssiinnssttiittuuuutt)),,  11//33  lleerreenn

oopp  ddee wweerrkkpplleekk  eenn  11//33

iijzzeellffssttuuddiiee..  AAffhhaannkkeell jkk  vvaann  ddee

oorrggaanniissaattiieevvaarriiaanntt  kkeenntt  ddee

iijlleeeerrggaanngg  eeeenn  ddoooorrlloooopptt jdd  vvaann

2244 ttoott  3322 wweekkeenn..

SSppeecciiaalliisstt  IInndduussttrriiëëllee  

VVeeiilliigghheeiidd  ((SSIIVV))

SSttaarrttddaattuumm::  wweeeekk  3366..

KKoosstteenn::  €€  88..995500,,  --..

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg//dduuuurr::  cciirrccaa 2277 wweekkeenn,,

228800  uuuurr  ttoottaaaall..  4466 ddaaggddeelleenn  vvaann  33  uuuurr

wwi((113388  uuuurr))..  CCoonnttaaccttoonnddeerr ijjss 1111,,55 ddaagg  vvaann

88  uuuurr,,  lleerreenn  oopp  ddee wweerrkkpplleekk  eenn  5500 uuuurr

zzeellffssttuuddiiee..

MMeeddeewweerrkkeerr  BBrraanndd  

PPrreevveennttiiee  ((MMBBPP))

SSttaarrttddaattuumm::  nnoogg  nniieett  bbeekkeenndd..

KKoosstteenn::  €€  55..335500,,  --..

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg//dduuuurr::  cciirrccaa 88

mmaaaannddeenn,,  440000  uuuurr  iinn ttoottaaaall..

wwiCCoonnttaaccttoonnddeerr ijjss 2255 ddaaggeenn,,

lleerreenn  oopp  ddee wweerrkkpplleekk  2200

ddaaggeenn  eenn  zzeellffssttuuddiiee..

FFiirree  SSaaffeettyy  

EEnnggiinneeeerriinngg  ((FFSSEE))

SSttaarrttddaattuumm::  wweeeekk  1122..

KKoosstteenn::  €€  33..440000,,  --..

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg//dduuuurr::  cciirrccaa 66

wwimmaaaannddeenn..  CCoonnttaaccttoonnddeerr ijjss 1111

ddaaggeenn  mmeett  eeeenn  mmiixx  vvaann

tthheeoorriiee--  eenn

iinntteerrvviissiieebbiijjeeeennkkoommsstteenn..



ManschapManschap  

Als je de leergang manschap volgt dan word je opgeleid tot brandweerman. Je maakt kennis met al het materieel dat kan worden ingezet bij de brandweer en je leert alleAls je de leergang manschap volgt dan word je opgeleid tot brandweerman. Je maakt kennis met al het materieel dat kan worden ingezet bij de brandweer en je leert alle

vaardigheden die je nodig hebt om op de juiste manier jouw rol tijdens een inzet in te kunnen vullen. De opleiding leidt op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Datvaardigheden die je nodig hebt om op de juiste manier jouw rol tijdens een inzet in te kunnen vullen. De opleiding leidt op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Dat

betekent dat je na de opleiding direct aan de slag kunt in de rol waarvoor je bent opgeleid.betekent dat je na de opleiding direct aan de slag kunt in de rol waarvoor je bent opgeleid.

LeergangLeergang

De manschap werkt samen met de leden van een bluseenheid. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de manschap hebben betrekking op de uitvoering en ondersteuning bijDe manschap werkt samen met de leden van een bluseenheid. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de manschap hebben betrekking op de uitvoering en ondersteuning bij

brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke sto�en en waterongevallen.brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke sto�en en waterongevallen.

De manschap voert opdrachten uit van de bevelvoerder. Als omstandigheden hierom vragen, handelt de manschap (onder verantwoording van de bevelvoerder) op eigen initiatief. De manschapDe manschap voert opdrachten uit van de bevelvoerder. Als omstandigheden hierom vragen, handelt de manschap (onder verantwoording van de bevelvoerder) op eigen initiatief. De manschap

gebruikt de standaard bepakking van de tankautospuit, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen, zoals het hulpverleningsvoertuig en redvoertuigen.gebruikt de standaard bepakking van de tankautospuit, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen, zoals het hulpverleningsvoertuig en redvoertuigen.

De leergang is bestemd voor nieuw brandweerpersoneel dat, na selectie en keuring, is aangesteld als aspirant manschap. Na het met positief resultaat afronden van de leergang (zowel de toetsenDe leergang is bestemd voor nieuw brandweerpersoneel dat, na selectie en keuring, is aangesteld als aspirant manschap. Na het met positief resultaat afronden van de leergang (zowel de toetsen

als de examens als de leerwerkplekopdrachten) kan de deelnemer ingezet worden in de functie van manschap.als de examens als de leerwerkplekopdrachten) kan de deelnemer ingezet worden in de functie van manschap.

Vorm en duurVorm en duur ToelatingseisenToelatingseisen StudiebelastingStudiebelasting BijzonderhedenBijzonderheden

IInnhhoouudd

DDee oopplleeiiddiinngg  iiss zzeellffssttuurreenndd  ooppggeezzeett  eenn  iiss ggeebboouuwwdd

rroonnddoomm  ddee EElleekkttrroonniisscchhee  LLeeeerr  OOmmggeevviinngg  ((EELLOO))  vvaann  hheett

NNIIPPVV..

DDee tthheeoorreettiisscchhee  kkeennnniiss wwoorrddtt zzeellffssttaannddiigg  iinn eeiiggeenn  ttiijjdd

ooppggeeddaaaann ddoooorr  hheett  vvoollggeenn  vvaann  EE--mmoodduulleess  eenn  hheett  mmaakkeenn

vvaann  EELLOO--ooppddrraacchhtteenn..  DDeezzee  kkuunnnneenn  iinn eeiiggeenn  tteemmppoo

vvoooorraaffggaaaanndd  aaaann  ddee bbiijjbbeehhoorreennddee ccoonnttaaccttmmoommeenntteenn

wwoorrddeenn  ggeevvoollggdd..  IInn ddee ccoonnttaaccttmmoommeenntteenn  wwoorrddtt ddee

tthheeoorriiee zzeellff  nniieett  mmeeeerr  hheerrhhaaaalldd  mmaaaarr wwoorrddtt eerr  jjuuiisstt

vveerrddiieeppiinngg  aaaannggeebbrraacchhtt  oopp  ddee ssttooff  ddiiee  jjee zzeellff  hheebbtt

bbeessttuuddeeeerrdd..  OOookk  iiss eerr  ddaann  rruuiimmttee oomm  iinn ttee ggaaaann oopp

ssppeeccii��eekkee vvrraaggeenn  ddiiee  jjee hheebbtt nnaaaarr  aaaannlleeiiddiinngg  vvaann  jjee

eeiiggeenn  vvoooorrbbeerreeiiddiinngg..

wwi wwiNNaaaasstt  oonnddeerr ijjss oopp  hheett  oonnddeerr ijjssiinnssttiittuuuutt  eenn  zzeellffssttuuddiiee,,  iiss

iijwweerrkkeenndd  lleerreenn  eeeenn  bbeellaannggrr jkk  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee lleeeerrggaannggeenn..

JJee  wweerrkktt ttiijjddeennss  ddee lleeeerrggaanngg  oopp  eeeenn  uuiittrruukkppoosstt..  AAaann ddee hhaanndd

WWeerrkkeenndd  lleerreenn

vvaann  lleeeerrwweerrkkooppddrraacchhtteenn  lleeeerr  jjee tthheeoorriiee eenn  pprraakkttiijjkk mmeett

eellkkaaaarr ttee vveerrbbiinnddeenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  ppaass  jjee hheett  ggeelleeeerrddee iinn ddee

pprraakkttiijjkk ttooee,,  ddooee  jjee pprraakkttiijjkkeerrvvaarriinngg  oopp,,  rree��eecctteeeerr  jjee oopp  ddeezzee

eerrvvaarriinngg((eenn))  eenn  vveerrddiieepp  jjee ddee pprraakkttiijjkkeerrvvaarriinngg  mmeett  nniieeuuwwee

((tthheeoorreettiisscchhee))  iinnzziicchhtteenn..

NNaaaasstt  ddee lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  eenn  ddeeeellnnaammee  aaaann  ddee

rreegguulliieerree  ooeeffeennaavvoonnddeenn,,  mmaagg  ddee ddeeeellnneemmeerr  vvaannaaff ddaagg  éééénn

ddaatt  ddeezzee  iinn oopplleeiiddiinngg  iiss,,  bboovveenn  ddee sstteerrkkttee  mmeeee  uuiittrruukkkkeenn  oopp

ddee eeiiggeenn  uuiittrruukkppoosstt..  NNaa  hheett  ssuucccceessvvooll  aaffrroonnddeenn  vvaann  eeeenn

kkeerrnnttaaaakk mmaagg  ddee ddeeeellnneemmeerr  vvoollwwaaaarrddiigg  mmeeee  uuiittrruukkkkeenn  vvoooorr

iinncciiddeenntteenn  mm..bb..tt..  ddee bbeehhaaaallddee kkeerrnnttaakkeenn..

HHeett  ooppddooeenn  vvaann  pprraakkttiijjkkeerrvvaarriinngg  ddooee  jjee iinn ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett

eeeenn  lleeeerrwweerrkkpplleekkbbeeggeelleeiiddeerr  ddiiee  ddoooorr  jjoouuww  kkoorrppss aaaann  jjee

wwoorrddtt ttooeeggeewweezzeenn  vvoooorrddaatt  jjee mmeett  ddee oopplleeiiddiinngg  ssttaarrtt..  WWiill  jjee

wweetteenn  wwaatt  ddee rrooll  vvaann  ddee lleeeerrwweerrkkpplleekkbbeeggeelleeiiddeerr  iiss bbiijj  jjoouuww

lleeeerrttrraajjeecctt??  KKlliikk ddaann  oopp  ddee oonnddeerrssttaaaannddee bbuuttttoonn..

De rol van de leerwerkplekbegeleider

PPrrooeevvee  vvaann  bbeekkwwaaaammhheeiidd

VVoooorr  hheett  ddiipplloommaa MMaannsscchhaapp mmooeetteenn  ddee vvoollggeennddee oonnddeerrddeelleenn

mmeett  ggooeedd  ggeevvoollgg  wwoorrddeenn  aaffggeerroonndd::

LLeeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  aaffggeerroonndd  eenn  aakkkkoooorrdd  bbeevvoonnddeenn
TThheeoorriieettooeettsseenn  ppoossiittiieeff  aaffggeerroonndd
PPrraakkttiijjkkttooeettsseenn  ppoossiittiieeff  aaffggeerroonndd
EExxaammeennss  ppoossiittiieeff  aaffggeerroonndd

DDee eexxaammeenn  oonnddeerrddeelleenn  wwoorrddeenn  aaffggeennoommeenn  oonnddeerr

iijvveerraannttwwoooorrddeell jkkhheeiidd vvaann  hheett  NNeeddeerrllaannddss IInnssttiittuuuutt  PPuubblliieekkee

VVeeiilliigghheeiidd..

 LEES VERDER  LEES VERDERLEES VERDER LEES VERDER
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Opbouw van de leergangOpbouw van de leergang

De opleiding is verdeel in twee blokken te weten:De opleiding is verdeel in twee blokken te weten:

Brandbestrijding (Brand);Brandbestrijding (Brand);
Technische Hulpverlening (THV) waterongevallen, IncidentbestrijdingTechnische Hulpverlening (THV) waterongevallen, Incidentbestrijding  
gevaarlijke stoffen (IBGS).gevaarlijke stoffen (IBGS).  

Blok 1 BrandbestrijdingBlok 1 Brandbestrijding

De manschap voert, met de overige leden van de blusploeg en onderDe manschap voert, met de overige leden van de blusploeg en onder

leiding van de bevelvoerder, taken uit in het kader van brandbestrijding inleiding van de bevelvoerder, taken uit in het kader van brandbestrijding in

de ruimste zin van het woord. De manschap maakt daarbij gebruik van dede ruimste zin van het woord. De manschap maakt daarbij gebruik van de

standaarduitrusting die hem daarvoor ter beschikking staat. In dezestandaarduitrusting die hem daarvoor ter beschikking staat. In deze

kerntaak leer je de basistechnieken van de brandbestrijding,kerntaak leer je de basistechnieken van de brandbestrijding,

hulpverlening bij slachto�ers (LRH), de omgang met materialen en dehulpverlening bij slachto�ers (LRH), de omgang met materialen en de

samenwerking met je ploegleden.samenwerking met je ploegleden.

In dit blok leer je alles over:In dit blok leer je alles over:

· · persoonlijke beschermingsmiddelen;persoonlijke beschermingsmiddelen;

· levensreddende handelingen;· levensreddende handelingen;

· brand en brandontwikkeling;· brand en brandontwikkeling;

· brandbestrijding (inzet en gevaren).· brandbestrijding (inzet en gevaren).

Blok 2 Technische hulpverlening /Blok 2 Technische hulpverlening /

Incidentbestrijding gevaarlijke sto�enIncidentbestrijding gevaarlijke sto�en

De manschap maakt deel uit van deDe manschap maakt deel uit van de

hulpverleningsploeg en voert, met de overigehulpverleningsploeg en voert, met de overige

leden van de ploeg en onder leiding van deleden van de ploeg en onder leiding van de

bevelvoerder, alle technischebevelvoerder, alle technische

hulpverleningstaken uit die tot het basispakkethulpverleningstaken uit die tot het basispakket

van de manschap behoren.van de manschap behoren.

En: De manschap voert, met de overige ledenEn: De manschap voert, met de overige leden

van de blusploeg en onder leiding van devan de blusploeg en onder leiding van de

bevelvoerder, werkzaamheden uit in het kaderbevelvoerder, werkzaamheden uit in het kader

van de incidentbestrijding gevaarlijke sto�en.van de incidentbestrijding gevaarlijke sto�en.

Hij/zij maakt daarbij gebruik van deHij/zij maakt daarbij gebruik van de

standaarduitrusting die hem daarvoor terstandaarduitrusting die hem daarvoor ter

beschikking staat. Daarnaast voert de manschapbeschikking staat. Daarnaast voert de manschap

met de overige leden van de blusploeg enmet de overige leden van de blusploeg en

onder leiding van de bevelvoerder,onder leiding van de bevelvoerder,

voorbereidende en ondersteunendevoorbereidende en ondersteunende

werkzaamheden uit bij de bestrijding van eenwerkzaamheden uit bij de bestrijding van een

waterongeval.waterongeval.

In dit blok leer je alles over:In dit blok leer je alles over:

· de diversiteit van de hulpverlening;· de diversiteit van de hulpverlening;

· de werking van de diverse toebehoren en· de werking van de diverse toebehoren en

gereedschappen;gereedschappen;

· verkeersongevallen met auto’s, bussen,· verkeersongevallen met auto’s, bussen,

vrachtwagens en treinen;vrachtwagens en treinen;

· de inzet bij technische· de inzet bij technische

hulpverleningsincidenten in samenwerking methulpverleningsincidenten in samenwerking met

andere hulpdiensten.andere hulpdiensten.

· gevaarlijke sto�en;· gevaarlijke sto�en;

· procedure IBGS;· procedure IBGS;

· chemicaliënpak;· chemicaliënpak;

· optreden bij IBGS;· optreden bij IBGS;

· ondersteunen bij waterongevallen;· ondersteunen bij waterongevallen;

· de samenwerking met een regionaal duikteam.· de samenwerking met een regionaal duikteam.

BELANGRIJKBELANGRIJK

SpecifiekeSpecifieke  

kenmerken voor dekenmerken voor de  

Leergang ManschapLeergang Manschap  

bij de VRLNbij de VRLN

LeerwerplekopdrachtenLeerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten lopen synchroonHet afronden van alle leerwerkplekopdrachten lopen synchroon

met de ELO. Voor de toelatingsgesprekken moeten dezemet de ELO. Voor de toelatingsgesprekken moeten deze

afgerond zijn.afgerond zijn.

PraktijkdagenPraktijkdagen

Aanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen isAanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen is

voorwaardelijk voor deelname aan het praktijk-examen. Op dezevoorwaardelijk voor deelname aan het praktijk-examen. Op deze

dagen wordt beoordeeld of de cursist voldoende op niveau isdagen wordt beoordeeld of de cursist voldoende op niveau is

om deel te nemen aan het afsluitende examen.om deel te nemen aan het afsluitende examen.

StudieovereenkomstStudieovereenkomst

VoorVoor deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten

tussen de deelnemer en de VRLN. Meer informatie hierovertussen de deelnemer en de VRLN. Meer informatie hierover

ontvang je van personeelszaken.ontvang je van personeelszaken.

ResultaatResultaat

NaNa a�oop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiplomaa�oop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiploma

Manschap.Manschap.

LesvormLesvorm

Blended: Theoriestudie, E-Learning, contactmomenten.Blended: Theoriestudie, E-Learning, contactmomenten.

GroepsgrootteGroepsgrootte

8 cursisten.8 cursisten.

StartmomentenStartmomenten

Bekijk het overzicht voor de startmomenten Bekijk het overzicht voor de startmomenten 

Overzicht

OpleidingslocatiesOpleidingslocaties

ROI Nijmeegseweg Venlo, Echt, Weert, VenrayROI Nijmeegseweg Venlo, Echt, Weert, Venray

AanmeldingAanmelding

Voor kandidaten van de VRLN: zieVoor kandidaten van de VRLN: zie algemenealgemene

aanmeldingsprocedureaanmeldingsprocedure..

Externe kandidaten: Externe kandidaten: opleidenbrw@vrln.nlopleidenbrw@vrln.nl



BevelvoerderBevelvoerder

De bevelvoerder geeft leiding aan het personeel van een tankautospuit. De bevelvoerder is bij kleine incidenten als enige en bij middelgrote en (zeer) grote incidenten vaak alsDe bevelvoerder geeft leiding aan het personeel van een tankautospuit. De bevelvoerder is bij kleine incidenten als enige en bij middelgrote en (zeer) grote incidenten vaak als

eerste leidinggevende van de brandweer ter plaatse en daarbij bepalend voor de (initiële) inzet.eerste leidinggevende van de brandweer ter plaatse en daarbij bepalend voor de (initiële) inzet.

LeergangLeergang

De leergang Bevelvoerder is opgebouwd uit de 4 kerntaken binnen de incidentbestrijding. Het gaat daarbij om:De leergang Bevelvoerder is opgebouwd uit de 4 kerntaken binnen de incidentbestrijding. Het gaat daarbij om:

uitrukken naar het incidentuitrukken naar het incident
verkennen van het incidentverkennen van het incident
bestrijden van het incidentbestrijden van het incident
herstellen na het incidentherstellen na het incident

Bij het werk komen keuzes en dilemma’s kijken. Voorbeelden zijn het kiezen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, het tonen van leiderschap en het bepalen van de inzettactiek. EenBij het werk komen keuzes en dilemma’s kijken. Voorbeelden zijn het kiezen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, het tonen van leiderschap en het bepalen van de inzettactiek. Een

bevelvoerder moet (voorlopige) keuzes maken op basis van verzamelde feiten en analyses. De bevelvoerder moet steeds risico’s afwegen ten opzichte van het beoogde resultaat.bevelvoerder moet (voorlopige) keuzes maken op basis van verzamelde feiten en analyses. De bevelvoerder moet steeds risico’s afwegen ten opzichte van het beoogde resultaat.

De bevelvoerder voert deze taken uit bij 4 incidenttypen, namelijk:De bevelvoerder voert deze taken uit bij 4 incidenttypen, namelijk:

1. technische hulpverlening (THV)technische hulpverlening (THV)
2. incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
3. assistentie bij waterongevallen (WO)assistentie bij waterongevallen (WO)
4. brandbestrijdingbrandbestrijding

De leergang is bestemd voor manschappen die de potentie en ambitie hebben om als bevelvoerder van een tankautospuit aangesteld te worden.De leergang is bestemd voor manschappen die de potentie en ambitie hebben om als bevelvoerder van een tankautospuit aangesteld te worden.

Vorm en duurVorm en duur
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ToelatingseisenToelatingseisen
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StudiebelastingStudiebelasting
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BijzonderhedenBijzonderheden

 LEES VERDER

IInnhhoouudd

DDee lleeeerrggaanngg  iiss ffuunnccttiieeggeerriicchhtt,,  wwaaaarrbbiijj  ddee ddeeeellnneemmeerr

wwoorrddtt ooppggeelleeiidd ttoott  bbeeggiinnnneenndd  bbeerrooeeppssbbeeooeeffeennaaaarr  iinn ddee

ffuunnccttiiee vvaann  bbeevveellvvooeerrddeerr..

DDee lleeeerrggaanngg  iiss ooppggeebboouuwwdd uuiitt vviieerr  oonnddeerrddeelleenn::  VVaann

MMaannsscchhaapp nnaaaarr  BBeevveellvvooeerrddeerr,,  LLeeiiddiinnggggeevveenn  aaaann

TTHHVV//WWOO,,  LLeeiiddiinnggggeevveenn  aaaann  IIBBGGSS eenn  LLeeiiddiinnggggeevveenn  aaaann

iijbbrraannddbbeessttrr jddiinngg..

iijHHeett  wweerrkkeenndd  lleerreenn  iiss eeeenn  bbeellaannggrr jkk  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee

oopplleeiiddiinngg  eenn  ggooeeddee bbeeggeelleeiiddiinngg  iiss ddaaaarrbbiijj  eesssseennttiieeeell..  EEllkkee

iijccuurrssiisstt  kkrr jggtt ddaaaarroomm  eeeenn  lleeeerrwweerrkkpplleekkbbeeggeelleeiiddeerr

WWeerrkkeenndd  lleerreenn

ttooeeggeewweezzeenn,,  bbiijj  vvoooorrkkeeuurr  uuiitt ddee eeiiggeenn  ppoosstt,,  ddiiee  ddee ccuurrssiisstt

iijbbeeggeelleeiiddtt  bbiijj  ddee lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  ddiiee  hh j//zziijj  vvoooorr  ddee

oopplleeiiddiinngg  mmooeett  mmaakkeenn..

TTiijjddeennss  ddee oopplleeiiddiinngg  rruukktt ddee ccuurrssiisstt  oonnddeerr  bbeeppaaaallddee

vvoooorrwwaaaarrddeenn  ooookk  uuiitt aallss  ““sscchhaadduuww”” bbeevveellvvooeerrddeerr..

PPrrooeevvee  vvaann  bbeekkwwaaaammhheeiidd

PPrrooeevvee vvaann  bbeekkwwaaaammhheeiidd

VVoooorr  hheett  ddiipplloommaa BBeevveellvvooeerrddeerr  mmooeetteenn  ddee vvoollggeennddee

oonnddeerrddeelleenn  mmeett  ggooeedd  ggeevvoollgg  wwoorrddeenn  aaffggeerroonndd::

tthheeoorriieettooeettss  VVaann  MMaannsscchhaapp  nnaaaarr  BeBevveellvvooeerrddeerr  eenn  
LLeeiiddiinngg  ggeevveenn  aaaann  TTHHV/V/WWOO;;
tthheeoorriieettooeettss  LLeeiiddiinngg  ggeevveenn  aaaann  IIBGBGSS;;
PPrraakkttiijjkkttooeettss  ccoommppuutteerrssiimmuullaattiiee  TTHHV/V/IIBGBGSS;;
tthheeoorriieettooeettss  LLeeiiddiinngg  ggeevveenn  aaaann  BrBraannddbbeessttrriijjddiinngg
pprraakkttiijjkkssiimmuullaattiiee  bbrraannddbbeessttrriijjddiinngg//TTHHV V ooff  
bbrraannddbbeessttrriijjddiinngg//IIBGBGSS..

DDeezzee  oonnddeerrddeelleenn  wwoorrddeenn  aaffggeennoommeenn  oonnddeerr

iijvveerraannttwwoooorrddeell jkkhheeiidd vvaann  hheett  NNeeddeerrllaannddss IInnssttiittuuuutt

PPuubblliieekkee VVeeiilliigghheeiidd..

NNaaaasstt  hheett  bbeehhaalleenn  vvaann  ddee pprrooeevvee vvaann  bbeekkwwaaaammhheeiidd

ddiieenneenn  ooookk  ddee lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  eenn

iijttooeellaattiinnggssggeesspprreekkkkeenn  mmeett  ppoossiittiieeff  rreessuullttaaaatt ttee zz jnn

aaffggeerroonndd..



Opbouw van de leergangOpbouw van de leergang

Van Manschap naar BevelvoerderVan Manschap naar Bevelvoerder

Het onderdeel Van Manschap naar Bevelvoerder geeft deelnemers eenHet onderdeel Van Manschap naar Bevelvoerder geeft deelnemers een

beeld van de leergang.beeld van de leergang.

Deelnemers maken kennis met de rol en taken van de bevelvoerder erDeelnemers maken kennis met de rol en taken van de bevelvoerder er

incidentfase. Daarbij worden alle incidenttypen gebruikt. De deelnemersincidentfase. Daarbij worden alle incidenttypen gebruikt. De deelnemers

krijgen een introductie over de opzet van de leergang. En er wordt in ditkrijgen een introductie over de opzet van de leergang. En er wordt in dit

onderdeel ingezoomd op verschillende aspecten van leiderschap,onderdeel ingezoomd op verschillende aspecten van leiderschap,

integriteit en het FABCM model.integriteit en het FABCM model.

Het onderdeel Van Manschap naar Bevelvoerder is als volgt opgebouwd:Het onderdeel Van Manschap naar Bevelvoerder is als volgt opgebouwd:

7 lesavonden (1 dagdeel).7 lesavonden (1 dagdeel).
2 leerwerkplekopdrachten2 leerwerkplekopdrachten

 Meer info 'opbouw leergangen'

Leidinggeven aan THV/WOLeidinggeven aan THV/WO

De leiderschapsvaardigheden die zijn geïntroduceerd in Van ManschapDe leiderschapsvaardigheden die zijn geïntroduceerd in Van Manschap

naar Bevelvoerder worden in dit blok geoefend in de praktijkgerichtenaar Bevelvoerder worden in dit blok geoefend in de praktijkgerichte

context van een incident. De incidenten bouwen op in moeilijkheid.context van een incident. De incidenten bouwen op in moeilijkheid.

Gericht communiceren oefenen de deelnemers aan de hand vanGericht communiceren oefenen de deelnemers aan de hand van

incidenten met niet-spoedeisende hulpverlening. Samen veilig werkenincidenten met niet-spoedeisende hulpverlening. Samen veilig werken

staat centraal bij verschillende soorten verkeersongevallen.staat centraal bij verschillende soorten verkeersongevallen.

Leiderschap en inzicht in risico’s beoefenen deelnemers aan de hand vanLeiderschap en inzicht in risico’s beoefenen deelnemers aan de hand van

incidenten waarbij schade is aan gebouwen. Hoe je als bevelvoerder oogincidenten waarbij schade is aan gebouwen. Hoe je als bevelvoerder oog

hebt voor je eenheid staat centraal bij bijzondere beknellingen. Aan dehebt voor je eenheid staat centraal bij bijzondere beknellingen. Aan de

hand van waterongevallen oefenen de deelnemers de omgang methand van waterongevallen oefenen de deelnemers de omgang met

omstanders en het evalueren.omstanders en het evalueren.

Het onderdeel Leiding geven aan THV/WO is als volgt opgebouwd:Het onderdeel Leiding geven aan THV/WO is als volgt opgebouwd:

11 lesavonden (1 dagdeel);11 lesavonden (1 dagdeel);
5 leerwerkplekopdrachten5 leerwerkplekopdrachten
1 praktijk dag(hele dag);1 praktijk dag(hele dag);
4 virtuele les;4 virtuele les;
Theorie-examen over de onderdelen Van manschap naarTheorie-examen over de onderdelen Van manschap naar  
Bevelvoerder en Leidinggeven aan THV/WO.Bevelvoerder en Leidinggeven aan THV/WO.

Leidinggeven aan IBGSLeidinggeven aan IBGS

Wie de leergang manschap kent zal zien dat de opbouw van hetWie de leergang manschap kent zal zien dat de opbouw van het

onderdeel Leiding geven aan IBGS vergelijkbaar is met de basis die in deonderdeel Leiding geven aan IBGS vergelijkbaar is met de basis die in de

vooropleiding is gelegd. Het centrale thema van dit onderdeel is hetvooropleiding is gelegd. Het centrale thema van dit onderdeel is het

optreden als bevelvoerder bij incidentbestrijding gevaarlijke sto�en. Deoptreden als bevelvoerder bij incidentbestrijding gevaarlijke sto�en. De

rol en taken van de bevelvoerder komen aan bod. Daarna wordt de inzetrol en taken van de bevelvoerder komen aan bod. Daarna wordt de inzet

uitgelegd aan de hand van incidentfasen en FABCM.uitgelegd aan de hand van incidentfasen en FABCM.

Leiderschap, commandovoering enLeiderschap, commandovoering en

communicatie komen ook in dit onderdeel weercommunicatie komen ook in dit onderdeel weer

terug.terug.

Vakinhoudelijk wordt stevig voorgebouwd op deVakinhoudelijk wordt stevig voorgebouwd op de

basis door aandacht voor gedrag van sto�en,basis door aandacht voor gedrag van sto�en,

veilig werken bij IBGS en mogelijke scenario’sveilig werken bij IBGS en mogelijke scenario’s

met behulp van de gebeurtenissencirkel.met behulp van de gebeurtenissencirkel.

Het onderdeel Leidinggeven aan IBGS is als volgtHet onderdeel Leidinggeven aan IBGS is als volgt

opgebouwd:opgebouwd:

· 6 lesavonden (1 dagdeel);· 6 lesavonden (1 dagdeel);

· 2 leerwerkplekbijeenkomsten· 2 leerwerkplekbijeenkomsten

· 1 praktijk dag (hele dag)· 1 praktijk dag (hele dag)

· 4 virtuele les· 4 virtuele les

· Theorie-examen over het onderdeel· Theorie-examen over het onderdeel

Leidinggeven aan IBGSLeidinggeven aan IBGS

· Praktijktoets virtueel THV/IBGS· Praktijktoets virtueel THV/IBGS

Leidinggeven aan BrandbestrijdingLeidinggeven aan Brandbestrijding

Het onderdeel Leidinggeven aanHet onderdeel Leidinggeven aan

brandbestrijding bouwt in complexiteit op vanbrandbestrijding bouwt in complexiteit op van

buitenbranden via woningbranden,buitenbranden via woningbranden,

bedrijfsgebouwen, overige gebouwen naarbedrijfsgebouwen, overige gebouwen naar

bijzondere incidenten. In dit onderdeel pas je debijzondere incidenten. In dit onderdeel pas je de

basis – die gelegd is in de eerderebasis – die gelegd is in de eerdere

leergangonderdelen – toe op het incidenttypeleergangonderdelen – toe op het incidenttype

brand.brand.

In e-modules over branddynamica enIn e-modules over branddynamica en

inzettactieken worden de laatste inzichteninzettactieken worden de laatste inzichten

vertaald in toepasbare kennis. Tijdens devertaald in toepasbare kennis. Tijdens de

bijeenkomsten wordt veel geoefend metbijeenkomsten wordt veel geoefend met

uiteenlopende casuïstiek. De leergang sluit afuiteenlopende casuïstiek. De leergang sluit af

met 5 praktijkdagen op een oefenlocatie.met 5 praktijkdagen op een oefenlocatie.

Het onderdeel Leidinggeven aan brandbestrijdingHet onderdeel Leidinggeven aan brandbestrijding

is als volgt opgebouwd:is als volgt opgebouwd:

· 12 lesavonden (1 dagdeel);· 12 lesavonden (1 dagdeel);

· 4 leerwerkplekopdrachten;· 4 leerwerkplekopdrachten;

· 5 praktijkdagen (hele dagen);· 5 praktijkdagen (hele dagen);

· Theorie-examen· Theorie-examen

· Praktijksimulatie Brandbestrijding/THV of· Praktijksimulatie Brandbestrijding/THV of

Brandbestrijding/IBGSBrandbestrijding/IBGS

BBEELLAANNGGRRIIJJKK

SSppeecciiffiieekkee  

kkeennmmeerrkkeenn  vvoooorr  ddee  

LLeeeerrggaanngg  

BBeevveellvvooeerrddeerr  bbiijj  ddee  

VVRRLLNN

LLeeeerrwweerrpplleekkooppddrraacchhtteenn

HHeett  aaffrroonnddeenn  vvaann  aallllee  lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  ppeerr  kkeerrnnttaaaakk iiss

iijvvoooorrwwaaaarrddeell jkk  vvoooorr  ttooeellaattiinngg  aaaann  hheett  eexxaammeenn..

BBiinnnneenn  ddee lleeeerrggaanngg  ddiieenneenn  1133 lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  ttee

wwoorrddeenn  ggeemmaaaakktt..

PPrraakkttiijjkkddaaggeenn

AAaannwweezziigghheeiidd bbiijj  eenn  ddeeeellnnaammee  aaaann  ddee pprraakkttiijjkkddaaggeenn  iiss

iijvvoooorrwwaaaarrddeell jkk  vvoooorr  ddeeeellnnaammee  aaaann  hheett  pprraakkttiijjkk--eexxaammeenn..

SSttuuddiieeoovveerreeeennkkoommsstt

VVoooorr  ddeeeellnnaammee  wwoorrddtt eerr  eeeenn  ssttuuddiieeoovveerreeeennkkoommsstt  aaffggeessllootteenn

ttuusssseenn  ddee ddeeeellnneemmeerr  eenn  ddee VVRRLLNN..  MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  hhiieerroovveerr

oonnttvvaanngg  jjee vvaann  ppeerrssoonneeeellsszzaakkeenn..

RReessuullttaaaatt

iijNNaa  aa��oooopp  vvaann  ddee ggeehheellee  oopplleeiiddiinngg  oonnttvvaanngg  jjee hheett  RR jkkssddiipplloommaa

BBeevveellvvooeerrddeerr..

LLeessvvoorrmm

BBlleennddeedd::  TThheeoorriieessttuuddiiee,,  EE--LLeeaarrnniinngg,,  ccoonnttaaccttmmoommeenntteenn

eenn  vviirrttuueellee  lleesssseenn..

GGrrooeeppssggrroooottttee

MMiinniimmaaaall  1100,,  MMaaxxiimmaaaall  1122 ccuurrssiisstteenn..

OOpplleeiiddiinnggssllooccaattiieess

iijRROOII  NN jmmeeeeggsseewweegg  VVeennlloo,,  RRooeerrmmoonndd,,  WWeeeerrtt,,  PPaannnniinnggeenn..

AAaannmmeellddiinngg

VVoooorr  kkaannddiiddaatteenn  vvaann  ddee VVRRLLNN::  zziiee aallggeemmeennee

aaaannmmeellddiinnggsspprroocceedduurree..

EExxtteerrnnee  kkaannddiiddaatteenn::  oopplleeiiddeennbbrrww@@vvrrllnn..nnll

SSttaarrttmmoommeenntteenn

BBeekkiijjkk hheett  oovveerrzziicchhtt  vvoooorr  ddee ssttaarrttmmoommeenntteenn  

Overzicht



BrandweerchauffeurBrandweerchauffeur

De chau�eur zorgt ervoor dat het brandweervoertuig op de plaats van een incident aankomt. Hij bestuurt het brandweervoertuig op een verantwoorde wijze en past daarbij deDe chau�eur zorgt ervoor dat het brandweervoertuig op de plaats van een incident aankomt. Hij bestuurt het brandweervoertuig op een verantwoorde wijze en past daarbij de

brancherichtlijn ‘Optische en geluidssignalen brandweer’ toe. De chau�eur werkt, indien van toepassing, samen met de leden van een brandweereenheid en anderebrancherichtlijn ‘Optische en geluidssignalen brandweer’ toe. De chau�eur werkt, indien van toepassing, samen met de leden van een brandweereenheid en andere

multidisciplinaire eenheden.multidisciplinaire eenheden.

LeergangLeergang

De leergang is bestemd voor functionarissen die een voertuig dienen te besturen dat gebruik kan maken van optische en geluidssignalen. De doelgroep omvat enerzijds manschappen die deDe leergang is bestemd voor functionarissen die een voertuig dienen te besturen dat gebruik kan maken van optische en geluidssignalen. De doelgroep omvat enerzijds manschappen die de

potentie en ambitie hebben om aangesteld te worden in de functie van brandweerchau�eur en anderzijds functionarissen die een piketfunctie gaan vervullen binnen de regionale Regelingpotentie en ambitie hebben om aangesteld te worden in de functie van brandweerchau�eur en anderzijds functionarissen die een piketfunctie gaan vervullen binnen de regionale Regeling

Operationele Leiding (ROL).Operationele Leiding (ROL).

Vorm en duurVorm en duur ToelatingseisenToelatingseisen StudiebelastingStudiebelasting BijzonderhedenBijzonderheden

 LEES VERDER  LEES VERDER  LEES VERDER  LEES VERDER

iij

IInnhhoouudd

DDee lleeeerrggaanngg  iiss ooppggeebboouuwwdd uuiitt ttwweeee  oonnddeerrddeelleenn::  rr jddeenn

iijmmeett  eeeenn  bbrraannddwweeeerrvvooeerrttuuiigg eenn  rr jddeenn  mmeett  pprriioo..

��eeuurr  bbeeggiinntt  mmeett  eeeennDDee lleeeerrggaanngg  BBrraannddwweeeerrcchhaauu

iij iijssttaarrttbb jeeeennkkoommsstt..  HHiieerriinn kkrr jgg  jjee uuiittlleegg  oovveerr  ddee lleeeerrggaanngg,,

hheett  ggeebbrruuiikk vvaann  ddee EELLOO,,  hheett  oonnttwwiikkkkeellddoossssiieerr  eenn  ddee

pprrooeevvee vvaann  bbeekkwwaaaammhheeiidd..

iijHHeett  wweerrkkeenndd  lleerreenn  iiss eeeenn  bbeellaannggrr jkk  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee

WWeerrkkeenndd  lleerreenn

oopplleeiiddiinngg..  AAaann ddee hhaanndd  vvaann  vviieerr  lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn

lleeeerrtt  ddee ddeeeellnneemmeerr  tthheeoorriiee eenn  pprraakkttiijjkk mmeett  eellkkaaaarr ttee

vveerrbbiinnddeenn..

��eeuurr  mmooeetteenn  mmeett

PPrrooeevvee  vvaann  bbeekkwwaaaammhheeiidd

VVoooorr  hheett  ddiipplloommaa BBrraannddwweeeerrcchhaauu

ggooeedd  ggeevvoollgg  wwoorrddeenn  aaffggeerroonndd::

Theorietoets;Theorietoets;
ArbeidsprArbeidsproef Rijden met prio.oef Rijden met prio.

DDeezzee  oonnddeerrddeelleenn  wwoorrddeenn  aaffggeennoommeenn  oonnddeerr

iijvveerraannttwwoooorrddeell jkkhheeiidd vvaann  hheett  NNeeddeerrllaannddss IInnssttiittuuuutt

PPuubblliieekkee VVeeiilliigghheeiidd..
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Opbouw van de leergangOpbouw van de leergang

Rijden met een brandweervoertuigRijden met een brandweervoertuig

In dit blok oriënteer je je op de functie van chau�eur bij de brandweer enIn dit blok oriënteer je je op de functie van chau�eur bij de brandweer en

op verkeerssituaties waarmee je te maken kunt krijgen. Je leert veilig enop verkeerssituaties waarmee je te maken kunt krijgen. Je leert veilig en

beheerst te rijden, onder diverse omstandigheden, in het typebeheerst te rijden, onder diverse omstandigheden, in het type

brandweervoertuig waarin je examen gaat a�eggen. Dat gebeurt in eerstebrandweervoertuig waarin je examen gaat a�eggen. Dat gebeurt in eerste

instantie op een oefencentrum. Je verdiept je onder meer in de wet- eninstantie op een oefencentrum. Je verdiept je onder meer in de wet- en

regelgeving rond het rijden met prio 1 en 2 en de toepassing hiervan. Ditregelgeving rond het rijden met prio 1 en 2 en de toepassing hiervan. Dit

blok is de basis voor het praktische deel dat volgt.blok is de basis voor het praktische deel dat volgt.

Als afronding van dit blok doe je de theorietoets. Die bestaat uit vragenAls afronding van dit blok doe je de theorietoets. Die bestaat uit vragen

die betrekking kunnen hebben op alle theorie van de e-modules endie betrekking kunnen hebben op alle theorie van de e-modules en

literatuur.literatuur.

Rijden met prioRijden met prio

Dit blok is gericht op het rijden op de openbare weg met prio 2 en prio 1Dit blok is gericht op het rijden op de openbare weg met prio 2 en prio 1

naar de plaats van een incident. Daar aangekomen stel je het voertuig op.naar de plaats van een incident. Daar aangekomen stel je het voertuig op.

Hierbij is het van belang dat je weet welke rol je hebt als bestuurder enHierbij is het van belang dat je weet welke rol je hebt als bestuurder en

wanneer het nodig kan zijn om gebruik te maken van de vrijstelling vanwanneer het nodig kan zijn om gebruik te maken van de vrijstelling van

art. 19 RVV (prio 2). Je gaat rijden op zowel provinciale wegen alsart. 19 RVV (prio 2). Je gaat rijden op zowel provinciale wegen als

auto(snel)wegen in en nabij één of verschillende middelgrote plaatsen. Jeauto(snel)wegen in en nabij één of verschillende middelgrote plaatsen. Je

zult gaandeweg de ritten te maken krijgen met uiteenlopende situaties,zult gaandeweg de ritten te maken krijgen met uiteenlopende situaties,

wat betreft verkeersdrukte en de complexiteit van verkeerssituaties.wat betreft verkeersdrukte en de complexiteit van verkeerssituaties.

Je start met het rijden met prio 2 maar vroeg ofJe start met het rijden met prio 2 maar vroeg of

laat zal je ook gaan rijden met prio 1. Daarbij zallaat zal je ook gaan rijden met prio 1. Daarbij zal

je in vergelijkbare situaties terechtkomen als bijje in vergelijkbare situaties terechtkomen als bij

prio 2 maar nu maak je gebruik van vrijstellingenprio 2 maar nu maak je gebruik van vrijstellingen

op basis van de Brancherichtlijn O&Gop basis van de Brancherichtlijn O&G

brandweer en je rijdt met zwaailicht en sirene.brandweer en je rijdt met zwaailicht en sirene.

Na a�oop controleer je het voertuig en maaktNa a�oop controleer je het voertuig en maakt

het inzet gereed.het inzet gereed.

De ritten voer je meestal uit samen met eenDe ritten voer je meestal uit samen met een

collega-deelnemer. De lessen nemen toe incollega-deelnemer. De lessen nemen toe in

moeilijkheidsgraad, dus van eenvoudige naarmoeilijkheidsgraad, dus van eenvoudige naar

steeds complexere verkeerssituaties.steeds complexere verkeerssituaties.

Het blok omvat in principe vier praktijklessen.Het blok omvat in principe vier praktijklessen.

Als je de theorietoets hebt gehaald, hetAls je de theorietoets hebt gehaald, het

ontwikkeldossier is afgerond en jeontwikkeldossier is afgerond en je

leerwerkplekopdrachten zijn afgetekend mag jeleerwerkplekopdrachten zijn afgetekend mag je

deelnemen aan het examen.deelnemen aan het examen.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK

SSppeecciiffiieekkee  

kkeennmmeerrkkeenn  vvoooorr  ddee  

LLeeeerrggaanngg  

BBrraannddwweeeerrcchhaauuffffeeuurr  

bbiijj  ddee  VVRRLLNN

LLeeeerrwweerrpplleekkooppddrraacchhtteenn

HHeett  aaffrroonnddeenn  vvaann  aallllee  lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  iiss

iijvvoooorrwwaaaarrddeell jkk  vvoooorr  ttooeellaattiinngg  aaaann  hheett  eexxaammeenn..

PPrraakkttiijjkkddaaggeenn

AAaannwweezziigghheeiidd bbiijj  eenn  ddeeeellnnaammee  aaaann  ddee pprraakkttiijjkkddaaggeenn  iiss

iijvvoooorrwwaaaarrddeell jkk  vvoooorr  ddeeeellnnaammee  aaaann  hheett  pprraakkttiijjkk--eexxaammeenn..

SSttuuddiieeoovveerreeeennkkoommsstt

VVoooorr  ddeeeellnnaammee  wwoorrddtt eerr  eeeenn  ssttuuddiieeoovveerreeeennkkoommsstt

aaffggeessllootteenn  ttuusssseenn  ddee ddeeeellnneemmeerr  eenn  ddee VVRRLLNN..  MMeeeerr

iinnffoorrmmaattiiee  hhiieerroovveerr  oonnttvvaanngg  jjee vvaann  ppeerrssoonneeeellsszzaakkeenn..

RReessuullttaaaatt

NNaa  aa��oooopp  vvaann  ddee ggeehheellee  oopplleeiiddiinngg  oonnttvvaanngg  jjee hheett

iijRR jkkssddiipplloommaa BBrraannddwweeeerrcchhaauu��eeuurr..

LLeessvvoorrmm

EELLOO,,  pprraakkttiijjkk

GGrrooeeppssggrroooottttee

nn..nn..bb..

OOpplleeiiddiinnggssllooccaattiieess

iijRROOII  NN jmmeeeeggsseewweegg  VVeennlloo

AAaannmmeellddiinngg

VVoooorr  kkaannddiiddaatteenn  vvaann  ddee VVRRLLNN::  zziiee aallggeemmeennee

aaaannmmeellddiinnggsspprroocceedduurree..

EExxtteerrnnee  kkaannddiiddaatteenn::  oopplleeiiddeennbbrrww@@vvrrllnn..nnll

SSttaarrttmmoommeenntteenn

BBeekkiijjkk hheett  oovveerrzziicchhtt  vvoooorr  ddee ssttaarrttmmoommeenntteenn  

Overzicht



Voertuigbediener/ PompbedienerVoertuigbediener/ Pompbediener

Als voertuigbediener/ pompbediener werk je nauw samen met de leden van een (blus)eenheid. Jouw kerntaak is het coördineren van de operationele uitvoering en het biedenAls voertuigbediener/ pompbediener werk je nauw samen met de leden van een (blus)eenheid. Jouw kerntaak is het coördineren van de operationele uitvoering en het bieden

van ondersteuning bij brandbestrijding en hulpverleding. Denk hierbij aan technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke sto�en en waterongevallen.van ondersteuning bij brandbestrijding en hulpverleding. Denk hierbij aan technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke sto�en en waterongevallen.

LeergangLeergang

De voertuigbediener:De voertuigbediener:

werkt samen met de leden van een (blus)eenheid;werkt samen met de leden van een (blus)eenheid;
heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot brandbestrijding en hulpverlening, waaronder technischeheeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot brandbestrijding en hulpverlening, waaronder technische  
hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen, uitgangspunt hierbij is de basisbrandweerzorg;hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen, uitgangspunt hierbij is de basisbrandweerzorg;
voert opdrachten uit van de leidinggevende en meldt bevindingen altijd aan hem. Indien omstandigheden dit vragen, wordt – onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende – op eigenvoert opdrachten uit van de leidinggevende en meldt bevindingen altijd aan hem. Indien omstandigheden dit vragen, wordt – onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende – op eigen  
initiatief gehandeld;initiatief gehandeld;
hanteert de bepakking van de voertuigen waar hij als bediener voor aangewezen is.hanteert de bepakking van de voertuigen waar hij als bediener voor aangewezen is.

De leergang is bestemd voor manschappen die de potentie en ambitie hebben om aangesteld te worden als chau�eur/pompbediener van een tankautospuit.De leergang is bestemd voor manschappen die de potentie en ambitie hebben om aangesteld te worden als chau�eur/pompbediener van een tankautospuit.

VVoorrmm  eenn  dduuuurr TTooeellaattiinnggsseeiisseenn SSttuuddiieebbeellaassttiinngg BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn

 LEES VERDER  LEES VERDER  LEES VERDER  LEES VERDER

IInnhhoouudd

DDee lleeeerrggaanngg  iiss ooppggeebboouuwwdd uuiitt ttwweeee  oonnddeerrddeelleenn::

vvooeerrttuuiiggbbeeddiieenneerr  eenn  ppoommppbbeeddiieenneerr..

wwi wwiNNaaaasstt  oonnddeerr ijjss oopp  hheett  oonnddeerr ijjssiinnssttiittuuuutt  eenn  zzeellffssttuuddiiee,,  iiss

iijwweerrkkeenndd  lleerreenn  eeeenn  bbeellaannggrr jkk  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee lleeeerrggaanngg

VVooeerrttuuiiggbbeeddiieenneerr..  DDee ddeeeellnneemmeerr  wweerrkktt ttiijjddeennss  ddee lleeeerrggaanngg

WWeerrkkeenndd  lleerreenn

iinn hheett  kkoorrppss..  AAaann ddee hhaanndd  vvaann  lleeeerrwweerrkkooppddrraacchhtteenn  lleeeerrtt  hhiijj

tthheeoorriiee eenn  pprraakkttiijjkk mmeett  eellkkaaaarr ttee vveerrbbiinnddeenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  ppaasstt

ddee ddeeeellnneemmeerr  hheett  ggeelleeeerrddee iinn ddee pprraakkttiijjkk ttooee,,  ddooeett

pprraakkttiijjkkeerrvvaarriinngg  oopp,,  rree��eecctteeeerrtt  oopp  ddeezzee  eerrvvaarriinngg((eenn))  eenn

vveerrddiieepptt ddee pprraakkttiijjkkeerrvvaarriinngg  mmeett  nniieeuuwwee ((tthheeoorreettiisscchhee))

iinnzziicchhtteenn..

PPrrooeevvee  vvaann  bbeekkwwaaaammhheeiidd

VVoooorr  hheett  ddiipplloommaa VVooeerrttuuiiggbbeeddiieenneerr//  ppoommppbbeeddiieenneerr

mmooeetteenn  ddee vvoollggeennddee oonnddeerrddeelleenn  mmeett  ggooeedd  ggeevvoollgg

wwoorrddeenn  aaffggeerroonndd::

PPrraakkttiijjkkssiimmuullaattiiee  ‘O‘Oppttrreeddeenn  aallss  PPoommppbbeeddiieenneerr’’
GGeessllootteenn  vvrraaggeennttooeettss  VVooeerrttuuiiggbbeeddiieenneerr  

EExxaammeennss  wwoorrddeenn  aaffggeennoommeenn  oonnddeerr

iijvveerraannttwwoooorrddeell jkkhheeiidd vvaann  hheett  NNeeddeerrllaannddss IInnssttiittuuuutt

PPuubblliieekkee VVeeiilliigghheeiidd..

NNaaaasstt  hheett  bbeehhaalleenn  vvaann  ddee eexxaammeennss  ddiieenneenn  ooookk  ddee

iijlleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  mmeett  ppoossiittiieeff  rreessuullttaaaatt ttee zz jnn

aaffggeerroonndd..
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Opbouw van de leergangOpbouw van de leergang

De leergang is een ELO opleidingDe leergang is een ELO opleiding

1. Van Manschap naar Voertuigbediener: Startbijeenkomst en Veilig1. Van Manschap naar Voertuigbediener: Startbijeenkomst en Veilig

werkenwerken

2. Pompbediener bij TH en IBGS2. Pompbediener bij TH en IBGS

3. Buitenbranden en Voertuigbrand3. Buitenbranden en Voertuigbrand

4. Waterwinningen, schuurbrand, Woningbrand en Storingen en4. Waterwinningen, schuurbrand, Woningbrand en Storingen en

bedieningsfoutenbedieningsfouten

5. WTS 200, Brand in bedrijfspand, Inzetoefeningen 1 en 25. WTS 200, Brand in bedrijfspand, Inzetoefeningen 1 en 2

Theorietoets en Praktijkexamen (Praktijksimulatie Pompbediener)Theorietoets en Praktijkexamen (Praktijksimulatie Pompbediener)

De leergang start met een algemene inleidingDe leergang start met een algemene inleiding

waarin de functie van voertuigbediener enwaarin de functie van voertuigbediener en

overkoepelende kennis en vaardigheden aanoverkoepelende kennis en vaardigheden aan

de orde komen, zoals het creëren van eende orde komen, zoals het creëren van een

veilige werkomgeving en het opstellen van hetveilige werkomgeving en het opstellen van het

voertuig. De overige delen van de opleiding zijnvoertuig. De overige delen van de opleiding zijn

speci�ek voor de tankautospuit.speci�ek voor de tankautospuit.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK

SSppeecciiffiieekkee  

kkeennmmeerrkkeenn  vvoooorr  ddee  

LLeeeerrggaanngg  

VVooeerrttuuiiggbbeeddiieenneerr//  

PPoommppbbeeddiieenneerr  bbiijj  ddee  

VVRRLLNN

LLeeeerrwweerrpplleekkooppddrraacchhtteenn

HHeett  aaffrroonnddeenn  vvaann  aallllee  lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  iiss

iijvvoooorrwwaaaarrddeell jkk  vvoooorr  ttooeellaattiinngg  aaaann  hheett  eexxaammeenn..

PPrraakkttiijjkkddaaggeenn

AAaannwweezziigghheeiidd bbiijj  eenn  ddeeeellnnaammee  aaaann  ddee pprraakkttiijjkkddaaggeenn  iiss

iijvvoooorrwwaaaarrddeell jkk  vvoooorr  ddeeeellnnaammee  aaaann  hheett  pprraakkttiijjkk--eexxaammeenn..

SSttuuddiieeoovveerreeeennkkoommsstt

VVoooorr  ddeeeellnnaammee  wwoorrddtt eerr  eeeenn  ssttuuddiieeoovveerreeeennkkoommsstt

aaffggeessllootteenn  ttuusssseenn  ddee ddeeeellnneemmeerr  eenn  ddee VVRRLLNN..  MMeeeerr

iinnffoorrmmaattiiee  hhiieerroovveerr  oonnttvvaanngg  jjee vvaann  ppeerrssoonneeeellsszzaakkeenn..

RReessuullttaaaatt

NNaa  aa��oooopp  vvaann  ddee ggeehheellee  oopplleeiiddiinngg  oonnttvvaanngg  jjee hheett

iijRR jkkssddiipplloommaa VVooeerrttuuiiggeebbeeddiieenneerr//PPoommppbbeeddiieenneerr  ooff

TTooeettsskkaaaarrtt  HHuullppvveerrlleenniinnggssvvooeerrttuuiigg..

LLeessvvoorrmm

TThheeoorriiee //  pprraakkttiijjkk

GGrrooeeppssggrroooottttee

MMaaxx 88  ccuurrssiisstteenn

OOpplleeiiddiinnggssllooccaattiieess

iij iijRROOII  NN jmmeeeeggsseewweegg  VVeennlloo  ((iinn oovveerrlleegg  aannddeerree  llooccaattiieess  mmooggeell jkk))

rr MMeeee  iinnffoorrmmaattiiee

VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ddeezzee  oopplleeiiddiinngg,,  nneeeemm  ccoonnttaacctt oopp::

oopplleeiiddeennbbrrww@@vvrrllnn..nnll

AAaannmmeellddiinngg

VVoooorr  kkaannddiiddaatteenn  vvaann  ddee VVRRLLNN::  zziiee aallggeemmeennee

aaaannmmeellddiinnggsspprroocceedduurree..

EExxtteerrnnee  kkaannddiiddaatteenn::  oopplleeiiddeennbbrrww@@vvrrllnn..nnll

SSttaarrttmmoommeenntteenn

BBeekkiijjkk hheett  oovveerrzziicchhtt  vvoooorr  ddee ssttaarrttmmoommeenntteenn  

Overzicht
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Voertuigbediener/ Bediener redvoertuigVoertuigbediener/ Bediener redvoertuig

Voor deze opleiding dien je contact op te nemen met het ROI.Voor deze opleiding dien je contact op te nemen met het ROI.



LeergangLeergang

De leergang Instructeur is functiegericht en bestemd voor de aankomende instructeurs. Tijdens het leerproces speelt het “werkend leren” een belangrijke rol. Elke cursist krijgt eenDe leergang Instructeur is functiegericht en bestemd voor de aankomende instructeurs. Tijdens het leerproces speelt het “werkend leren” een belangrijke rol. Elke cursist krijgt een

leerwerkplekbegeleider toegewezen, die de cursist begeleidt bij de leerwerkplekopdrachten die hij voor de opleiding moet maken.leerwerkplekbegeleider toegewezen, die de cursist begeleidt bij de leerwerkplekopdrachten die hij voor de opleiding moet maken.

De leergang is bestemd voor brandweerpersoneel met de potentie en ambitie om aangesteld te worden als instructeur binnen de Vakbekwaamheidsorganisatie. Een deelnemer die de leergangDe leergang is bestemd voor brandweerpersoneel met de potentie en ambitie om aangesteld te worden als instructeur binnen de Vakbekwaamheidsorganisatie. Een deelnemer die de leergang

Instructeur heeft afgerond dient regelmatig voor de regio beschikbaar te zijn om opleidingen te verzorgen.Instructeur heeft afgerond dient regelmatig voor de regio beschikbaar te zijn om opleidingen te verzorgen.

wwi iij

IInnssttrruucctteeuurr  BBrraannddwweeeerroonnddeerrwwiijjss

DDee lleeeerrggaanngg  IInnssttrruucctteeuurr  BBrraannddwweeeerroonnddeerr ijjss iiss ffuunnccttiieeggeerriicchhtt eenn lleeiiddtt  jjee oopp  ttoott  eeeenn  aaaannkkoommeenndd iinnssttrruucctteeuurr..  TT jddeennss  ddeezzee lleeeerrggaanngg  lleeeerr jjee mmeeeerr oovveerr ddiiddaaccttiisscchh hhaannddeelleenn,,  hheett

bbeeggeelleeiiddeenn eenn bbeeoooorrddeelleenn vvaann ddeeeellnneemmeerrss  eenn hheett  ffuunnccttiioonneerreenn bbiinnnneenn  ddee oorrggaanniissaattiiee vvaakkbbeekkwwaaaammhheeiidd..

VVoorrmm  eenn  dduuuurr TTooeellaattiinnggsseeiisseenn SSttuuddiieebbeellaassttiinngg BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn

 LEES VERDER  LEES VERDER  LEES VERDER  LEES VERDER
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InhoudInhoud

De deelnemer wordt opgeleid tot beginnendDe deelnemer wordt opgeleid tot beginnend

beroepsbeoefenaar in de functie van instructeur.beroepsbeoefenaar in de functie van instructeur.

De opleiding richt zich op de volgende taakgebieden:De opleiding richt zich op de volgende taakgebieden:

didactisch handelendidactisch handelen
begeleiding van deelnemersbegeleiding van deelnemers
beoordelen van deelnemersbeoordelen van deelnemers
functioneren binnen defunctioneren binnen de  
VakbekwaamheidsorganisatieVakbekwaamheidsorganisatie

Werkend lerenWerkend leren

Het werkend leren is een belangrijk onderdeel van deHet werkend leren is een belangrijk onderdeel van de

opleiding en de begeleiding door deopleiding en de begeleiding door de

leerwerkplekbegeleider is essentieel. Deleerwerkplekbegeleider is essentieel. De

vakbekwaamheidsorganisatie dient hiervoor zowel materiaalvakbekwaamheidsorganisatie dient hiervoor zowel materiaal

als mankracht beschikbaar te stellen.als mankracht beschikbaar te stellen.

De leerwerkplekbegeleider voor de leergang Instructeur isDe leerwerkplekbegeleider voor de leergang Instructeur is

een ervaren collega die over didactische en pedagogischeeen ervaren collega die over didactische en pedagogische

bagage beschikt.bagage beschikt.

Proeve van bekwaamheidProeve van bekwaamheid

Voor het diploma Instructeur BrandweeronderwijsVoor het diploma Instructeur Brandweeronderwijs

moeten de volgende onderdelen met goed gevolgmoeten de volgende onderdelen met goed gevolg

worden afgerond:worden afgerond:

portfolio met filmopnameportfolio met filmopname
praktijksimulatie Optreden als instructeur (eigen les)praktijksimulatie Optreden als instructeur (eigen les)
verdiepingsgesprekverdiepingsgesprek

Examens worden afgenomen onderExamens worden afgenomen onder

verantwoordelijkheid van het Nederlands Instituutverantwoordelijkheid van het Nederlands Instituut

Publieke Veiligheid.Publieke Veiligheid.

Naast het behalen van de examens dienen ook deNaast het behalen van de examens dienen ook de

werkplekopdrachten met positief resultaat te zijnwerkplekopdrachten met positief resultaat te zijn

afgerond.afgerond.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK

OOppbboouuww  vvaann  ddee  lleeeerrggaanngg

DDee lleeeerrggaanngg  iiss ffuunnccttiieeggeerriicchhtt,,  wwaaaarrbbiijj  ddee ddeeeellnneemmeerr  wwoorrddtt ooppggeelleeiidd ttoo

bbeeggiinnnneenndd  bbeerrooeeppssbbeeooeeffeennaaaarr  iinn ddee ffuunnccttiiee vvaann  iinnssttrruucctteeuurr..  

DDee oopplleeiiddiinngg  rriicchhtt  zziicchh  oopp  ddee vvoollggeennddee ttaaaakkggeebbiieeddeenn::

ddiiddaaccttiisscchh  hhaannddeelleenn
bbeeggeelleeiiddiinngg  vvaann  ddeeeellnneemmeerrss
bbeeoooorrddeelleenn  vvaann  ddeeeellnneemmeerrss
ffuunnccttiioonneerreenn  bbiinnnneenn  ddee  VVaakkbbeekkwwaaaammhheeiiddssoorrggaanniissaattiiee

SSppeecciiffiieekkee  

kkeennmmeerrkkeenn  vvoooorr  ddee  

LLeeeerrggaanngg  

IInnssttrruucctteeuurr  

BBrraannddwweeeerroonnddeerrwwiijjss  

bbiijj  ddee  VVRRLLNN

nn DDeeeellnnaammee aaaa  ddee lleeeerrggaanngg IInnssttrruucctteeuurr

VVoooorrddaatt  jjee aallss  kkaannddiiddaaaatt kkaann  ddeeeellnneemmeenn  aaaann  ddeezzee

lleeeerrggaanngg  vviinndd  eerr  eeeenn  sseelleeccttiieepprroocceedduurree  ppllaaaattss..

LLeeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn

HHeett  aaffrroonnddeenn  vvaann  aallllee  lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  iiss

iijvvoooorrwwaaaarrddeell jkk  vvoooorr  ttooeellaattiinngg  ttoott  hheett  eexxaammeenn..

PPrraakkttiijjkkddaaggeenn

AAaannwweezziigghheeiidd bbiijj  eenn  ddeeeellnnaammee  aaaann  ddee pprraakkttiijjkkddaaggeenn  iiss

iijvvoooorrwwaaaarrddeell jkk  vvoooorr  ddeeeellnnaammee  aaaann  hheett  eexxaammeenn..

SSttuuddiieeoovveerreeeennkkoommsstt

VVóóóórr  ddeeeellnnaammee  wwoorrddtt eerr  eeeenn  ssttuuddiieeoovveerreeeennkkoommsstt

aaffggeessllootteenn  ttuusssseenn  ddee ddeeeellnneemmeerr  eenn  ddee VVRRLLNN..  MMeeeerr

iinnffoorrmmaattiiee  hhiieerroovveerr  oonnttvvaanngg  jjee vvaann  ppeerrssoonneeeellsszzaakkeenn..

RReessuullttaaaatt

NNaa  aa��oooopp  vvaann  ddee ggeehheellee  oopplleeiiddiinngg  oonnttvvaanngg  jjee hheett

iij wwiRR jkkssddiipplloommaa IInnssttrruucctteeuurr  BBrraannddwweeeerroonnddeerr ijjss..

LLeessvvoorrmm

EELLOO  //  pprraakkttiijjkk

GGrrooeeppssggrroooottttee

MMaaxx..  88  ccuurrssiisstteenn

OOpplleeiiddiinnggssllooccaattiieess

iij iijRROOII,,  NN jmmeeeeggsseewweegg  4422 55996611 PPTT VVeennlloo  ((iinn oovveerrlleegg  zz jnn  aannddeerree

iijllooccaattiieess  mmooggeell jkk))

ee rr ee IInntteerreessss  vvoooo  ddeezz  lleeeerrggaanngg??

SSttuuuurr  ddaann  eeeenn  ee--mmaaiill  nnaaaarr::  oopplleeiiddeennbbrrww@@vvrrllnn..nnll



LeergangLeergang

De leergang richt zich op de volgende kerntaken:De leergang richt zich op de volgende kerntaken:

Uitruk en verkenningUitruk en verkenning  
 De verkenner selecteert de persoonlijke beschermingsmiddelen, controleert deze en trekt deze aan. Hij controleert de inventaris van de meetkoffer op compleetheid en werking. De verkenner De verkenner selecteert de persoonlijke beschermingsmiddelen, controleert deze en trekt deze aan. Hij controleert de inventaris van de meetkoffer op compleetheid en werking. De verkenner  
ontvangt en registreert de meetopdracht en rukt met de meetploeg uit naar de opgegeven locatie.ontvangt en registreert de meetopdracht en rukt met de meetploeg uit naar de opgegeven locatie.  
InzetInzet  
De verkenner voert metingen en waarnemingen uit.De verkenner voert metingen en waarnemingen uit.  
NazorgNazorg  
De verkenner controleert na een inzet de inventaris van de meetkoffer op compleetheid en werking en vult   deze aan. Na afloop van de inzet neemt hij met de ploegleden deel aan deDe verkenner controleert na een inzet de inventaris van de meetkoffer op compleetheid en werking en vult   deze aan. Na afloop van de inzet neemt hij met de ploegleden deel aan de  
registratie en evaluatie.registratie en evaluatie.

De leergang verkenner is bedoeld voor brandweermedewerkers die in de toekomst de functie verkenner gaan uitoefenen.De leergang verkenner is bedoeld voor brandweermedewerkers die in de toekomst de functie verkenner gaan uitoefenen.

VVoorrmm  eenn  dduuuurr TTooeellaattiinnggsseeiisseenn SSttuuddiieebbeellaassttiinngg BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn

 LEES VERDER  LEES VERDER  LEES VERDER  LEES VERDER

DDee lleeeerrggaanngg  iiss ffuunnccttiieeggeerriicchhtt,,  wwaaaarrbbiijj  ddee bbaassiissbbeeggiinnsseelleenn

IInnhhoouudd

vvoooorr  hheett  wweerrkkeenn  aallss  vveerrkkeennnneerr  wwoorrddeenn  bbeehhaannddeelldd..  DDee

lleeeerrggaanngg  iiss ooppggeebboouuwwdd uuiitt ddee ffaasseess  ddiiee  ooookk  bbiijj  ddee

iij iijddaaaaddwweerrkkeell jkkee iinncciiddeennttbbeessttrr jddiinngg  aaaann  ddee oorrddee kkoommeenn..

iijHHeett  wweerrkkeenndd  lleerreenn  iiss eeeenn  bbeellaannggrr jkk  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee

WWeerrkkeenndd  lleerreenn

oopplleeiiddiinngg  eenn  ddee bbeeggeelleeiiddiinngg  ddoooorr  ddee

��eennddee kkoorrppsslleeeerrwweerrkkpplleekkbbeeggeelleeiiddeerr  iiss eesssseennttiieeeell..  HHeett  bbeettrree

ddiieenntt  hhiieerrvvoooorr  zzoowweell  mmaatteerriiaaaall aallss  mmaannkkrraacchhtt  bbeesscchhiikkbbaaaarr ttee

sstteelllleenn..

PPrrooeevvee  vvaann  bbeekkwwaaaammhheeiidd

VVoooorr  hheett  ddiipplloommaa VVeerrkkeennnneerr  mmooeetteenn  ddee vvoollggeennddee

oonnddeerrddeelleenn  mmeett  ggooeedd  ggeevvoollgg  wwoorrddeenn  aaffggeerroonndd::

Gesloten vrGesloten vragentoets Vagentoets Verkenner;erkenner;
PrPraktijksimulatie Optraktijksimulatie Optreden als Veden als Verkennererkenner..

EExxaammeennss  wwoorrddeenn  aaffggeennoommeenn  oonnddeerr

iijvveerraannttwwoooorrddeell jkkhheeiidd vvaann  hheett  NNeeddeerrllaannddss IInnssttiittuuuutt

PPuubblliieekkee VVeeiilliigghheeiidd..

NNaaaasstt  hheett  bbeehhaalleenn  vvaann  ddee eexxaammeennss  ddiieenneenn  ooookk  ddee

iijwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  mmeett  ppoossiittiieeff  rreessuullttaaaatt ttee zz jnn

aaffggeerroonndd..

cci iij lli lli

VVeerrkkeennnneerr  

DDee vveerrkkeennnneerr  vveerrrriicchhtt wweerrkkzzaaaammhheeddeenn oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann iinn iddeennttbbeessttrr jddiinngg  ggeevvaaaarr ijjkkee  ssttoo��eenn  ((IIBBGGSS))..  IInn  ooppddrraacchhtt vvaann eeeenn  mmeeeettppllaannlleeiiddeerr ((MMPPLL)) ooff  aaddvviisseeuurr  ggeevvaaaarr ijjkkee  ssttoo��eenn

lli iij((AAGGSS))  vvooeerrtt  ddee  vveerrkkeennnneerr  iinn hheett  vveelldd  mmeettiinnggeenn eenn oobbsseerrvvaattiieess  uuiitt tteerr bbeeppaalliinngg  vvaann ddee  aaaannwweezziigghheeiidd vvaann ccoonncceennttrraattiieess  ggeevvaaaarr ijjkkee  ssttoo��eenn..  BBeevviinnddiinnggeenn wwoorrddeenn aalltt jdd  ggeemmeelldd  aaaann

ddee  ooppddrraacchhttggeevveerr..  

SSaammeenn mmeett  aannddeerree  vveerrkkeennnneerrss  vvoorrmmtt hhiijj  eeeenn  mmeeeettppllooeegg..



BELANGRIJKBELANGRIJK

SpecifiekeSpecifieke  

kenmerken voor dekenmerken voor de  

Leergang VerkennerLeergang Verkenner  

bij VRLNbij VRLN

LeerwerplekopdrachtenLeerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten isHet afronden van alle leerwerkplekopdrachten is

voorwaardelijk voor toelating aan het examen.voorwaardelijk voor toelating  aan het examen.

PraktijkdagenPraktijkdagen

Aanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen isAanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen is

voorwaardelijk voor deelname aan het praktijk-examen.voorwaardelijk voor deelname aan het praktijk-examen.

StudieovereenkomstStudieovereenkomst

Voor deelname wordt er een studieovereenkomstVoor deelname wordt er een studieovereenkomst

afgesloten tussen de deelnemer en de VRLN. Meerafgesloten tussen de deelnemer en de VRLN. Meer

informatie hierover ontvang je van personeelszaken.informatie hierover ontvang je van personeelszaken.

ResultaatResultaat

Na a�oop van de gehele opleiding ontvang je hetNa a�oop van de gehele opleiding ontvang je het

Rijksdiploma Verkenner.Rijksdiploma Verkenner.

LesvormLesvorm

Theorie / praktijkTheorie / praktijk

GroepsgrootteGroepsgrootte

Max 8 cursistenMax 8 cursisten

OpleidingslocatiesOpleidingslocaties

ROI Nijmeegseweg Venlo (in overleg zijn andere locatiesROI Nijmeegseweg Venlo (in overleg zijn andere locaties

mogelijk)mogelijk)

AanmeldingAanmelding

Voor kandidaten van de VRLN: zie algemeneVoor kandidaten van de VRLN: zie algemene

aanmeldingsprocedure.aanmeldingsprocedure.

Externe kandidaten: Externe kandidaten: opleidenbrw@vrln.nlopleidenbrw@vrln.nl

SSttaarrttmmoommeenntteenn

BBeekkiijjkk hheett  oovveerrzziicchhtt  vvoooorr  ddee ssttaarrttmmoommeenntteenn  

Overzicht
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ContactContact

Team Vakbekwaam WordenTeam Vakbekwaam Worden

Het team Vakbekwaam Worden is altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen.Het team Vakbekwaam Worden is altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen.

Nijmeegseweg 42Nijmeegseweg 42

Postbus 11Postbus 11

5900 AA Venlo5900 AA Venlo

T. T. 088-1190590088-1190590

E. E. opleidenbrw@vrln.nlopleidenbrw@vrln.nl

website ROI

Team Vakbekwaam Worden VRLNTeam Vakbekwaam Worden VRLN

Clint CoppersClint Coppers

Teamcoördinator Vakbekwaam WordenTeamcoördinator Vakbekwaam Worden

T: T: +31 (0)88 11 90 949+31 (0)88 11 90 949

M: M: +31 (0)6 52 79 51 31+31 (0)6 52 79 51 31

E: E: c.coppers@vrln.nlc.coppers@vrln.nl

Evert-Jan de BeijerEvert-Jan de Beijer

Trajectbegeleider / DocentTrajectbegeleider / Docent

T: T: +31 (0)88 11 90 535+31 (0)88 11 90 535

M: M: +31 (0)6 53 510 766+31 (0)6 53 510 766

E:E: e.debeijer@vrln.nle.debeijer@vrln.nl

Guido FrenkenGuido Frenken

Trajectbegeleider / DocentTrajectbegeleider / Docent

T:T: +31 (0)88 11 90 731 +31 (0)88 11 90 731

M:M: +31 (0)6 20 035 759 +31 (0)6 20 035 759

E: E: g.frenken@vrln.nlg.frenken@vrln.nl

Brigitte KesselsBrigitte Kessels

TrajectbegeleiderTrajectbegeleider

T: T: +31 (0)88 11 90 540+31 (0)88 11 90 540

M:M: +31 (0)6 51 304 089 +31 (0)6 51 304 089

E:E: b.kessels@vrln.nlb.kessels@vrln.nl

ee MMaarriikk  SStteeiinnmmaannnn

OOpplleeiiddiinnggssccooöörrddiinnaattoorr

TT::  ++3311  ((00))8888  1111 9911  337788

MM::  ++3311  ((00))66  5555 2288 55  888811

EE:: mm..sstteeiinnmmaannnn@@vvrrllnn..nnll

kk PPaattrriicc  LLeemmmmeenn

OOpplleeiiddiinnggssccooöörrddiinnaattoorr

TT::  ++3311  ((00))8888--1111  9900  994488

MM::  ++3311  ((00))66-- 4466 8822  0066 9988

EE..  pp..lleemmmmeenn@@vvrrllnn..nnll

yy WWiillll  PPiieeppeennbbrroocckk

OOpplleeiiddiinnggssccooöörrddiinnaattoorr

TT::  ++3311  ((00))8888  1111 9900  994400

MM::  ++3311  ((00))66  2299 5500 8833  8866

EE:: ww..ppiieeppeennbbrroocckk@@vvrrllnn..nnll

ee AAnnnneetttt  LLiiaanneess--BBaarrtteenn

OOpplleeiiddiinnggssccooöörrddiinnaattoorr

FFuunnccttiioonneeeell  BBeehheeeerrddeerr  EELLOO

TT::  ++3311  ((00))8888  1111 9900  991155

MM::  ++3311  ((00))66  5500 8844  9922  9955

EE:: aa..bbaarrtteenn@@vvrrllnn..nnll

cc EErrii  MMaarrtteennss

MMeeddeewweerrkkeerr  OOpplleeiiddeenn  

FFuunnccttiioonneeeell  BBeehheeeerrddeerr  VVPP

TT::  ++3311  ((00))8888  1111 9900  553377

MM::  ++3311  ((00))66  2200 003399  777788

EE:: ee..mmaarrtteennss@@vvrrllnn..nnll

ee MMaarriiëëllll  AAllddeerrss

OOpplleeiiddiinnggssccooöörrddiinnaattoorr

AAddmmiinniissttrraattiieevvee oonnddeerrsstteeuunniinngg

TT::  ++3311  ((00))8888--11119900229955

MM::  ++3311  ((00))665533551133991166

EE::  mm..aallddeerrss@@vvrrllnn..nnll

nn MMaarrtthhiijj  KKoonniinnggss

MMeeddeewweerrkkeerr  oopplleeiiddeenn//ooeeffeenneenn  AA

TT::  ++3311  ((00))8888  1111 9900  553388

MM::  ++3311  ((00))665533551133991166

EE::  mm..kkoonniinnggss@@vvrrllnn..nnll

RRooyy RReemmiijj

MMeeddeewweerrkkeerr  VVaakkbbeekkwwaaaamm

TT::  ++3311  ((00))8888  1111 9900  551155

MM::  ++3311  ((00))66  3388 5577 1122 9966

EE:: rr..rreemmiijj@@vvrrllnn..nnll

aa AAnnjj  HHeerrmmeennss

KKwwaalliitteeiittssaaddvviisseeuurr  BBrraannddwweeeerrzzoorrgg

TT::  ++3311  ((00))8888  1111 9911  226666

MM::  ++3311  ((00))66  1111 331122  995577

EE::  aa..hheerrmmeennss@@vvrrllnn..nnll

mailto:opleidenbrw@vrln.nl
https://www.brandweer.nl/limburg-noord/regionaal-opleidingsinstituut
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Veiligheidsregio ZeelandVeiligheidsregio Zeeland

T: T: 0118- 42 11 000118- 42 11 00

E:E: opleidingen@vrzeeland.nlopleidingen@vrzeeland.nl

Veiligheidsregio Midden- en West-Veiligheidsregio Midden- en West-

BrabantBrabant

T: T: 088- 225 00 62088- 225 00 62

E: E: opleidingen@brandweermwb.nlopleidingen@brandweermwb.nl

Veiligheidsregio Brabant-NoordVeiligheidsregio Brabant-Noord

T: T: 06- 54 65 88 2106- 54 65 88 21

E:E: g.vandeven@brwbn.nlg.vandeven@brwbn.nl

Veiligheidsregio Brabant-ZuidoostVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost

T: T: 040- 220 32 03040- 220 32 03

E:E: infovakbekwaamheid@vrbzo.nlinfovakbekwaamheid@vrbzo.nl

Veiligheidsregio Limburg-NoordVeiligheidsregio Limburg-Noord

T:T: 088- 119 05 90 088- 119 05 90

E: E: opleidenbrw@vrln.nlopleidenbrw@vrln.nl

Veiligheidsregio Zuid-LimburgVeiligheidsregio Zuid-Limburg

Opleidingen middenkaderOpleidingen middenkader

T: T: 06- 50 20 36 2706- 50 20 36 27

E:E: m.meisters@brwzl.nlm.meisters@brwzl.nl

Manschap en specialistische opleidingenManschap en specialistische opleidingen

T: T: 06- 50 51 67 9906- 50 51 67 99

E: E: m.kaelen@brwzl.nlm.kaelen@brwzl.nl

Opleiding Brandweerchau�eur enOpleiding Brandweerchau�eur en

rijbewijzenrijbewijzen

T: T: 06- 50 20 34 7006- 50 20 34 70

E: E: r. pallada@brwzl.nlr. pallada@brwzl.nl

Oefencoördinator en cursus oefenleiderOefencoördinator en cursus oefenleider

T:T: 06- 50 20 33 61 06- 50 20 33 61

E: E: m.schreurs@brwzl.nlm.schreurs@brwzl.nl

mailto:opleidingen@vrzeeland.nl
mailto:opleidingen@brandweermwb.nl
mailto:g.vandeven@brwbn.nl
mailto:infovakbekwaamheid@vrbzo.nl
mailto:opleidenbrw@vrln.nl
mailto:m.meisters@brwzl.nl
mailto:m.kaelen@brwzl.nl
mailto:r.%20pallada@brwzl.nl
mailto:m.schreurs@brwzl.nl


LeerwerkplekbegeleiderLeerwerkplekbegeleider

In het kort is de taak van een leerwerkplekbegeleider om het leren op de werkplek te begeleiden. Hieronder vind je meer informatie over deIn het kort is de taak van een leerwerkplekbegeleider om het leren op de werkplek te begeleiden. Hieronder vind je meer informatie over de

rol van jouw leerwerkplekbegeleider bij jouw leertraject. Deze informatie kun je ook aan jouw (toegewezen) leerwerkplekbegeleider latenrol van jouw leerwerkplekbegeleider bij jouw leertraject. Deze informatie kun je ook aan jouw (toegewezen) leerwerkplekbegeleider laten

lezen, zodat hij/zij weet wat deze rol inhoudt.lezen, zodat hij/zij weet wat deze rol inhoudt.

Wanneer de keuze wordt gemaakt om iemand in een post de functie leerwerkplekbegeleider toe te kennen zitten daar een aantalWanneer de keuze wordt gemaakt om iemand in een post de functie leerwerkplekbegeleider toe te kennen zitten daar een aantal

voorwaarden aan gekoppeld.voorwaarden aan gekoppeld.

Naast dat deze persoon de aspirant manschap mee gaat nemen in het dagdagelijkse werk in zijn/haar post, en dus een goede klik moetNaast dat deze persoon de aspirant manschap mee gaat nemen in het dagdagelijkse werk in zijn/haar post, en dus een goede klik moet

hebben met de betre�ende aspirant, zal deze een meerwaarde gaan geven aan de leercurve van de aspirant.hebben met de betre�ende aspirant, zal deze een meerwaarde gaan geven aan de leercurve van de aspirant.

EeEen leerwerkplekbegeleider zal dus:n leerwerkplekbegeleider zal dus:

Voldoende tijd vrij moeten kunnen makenVoldoende tijd vrij moeten kunnen maken
Ervaring hebben in de functie manschapErvaring hebben in de functie manschap  
Sociaal vaardig zijnSociaal vaardig zijn
De huidige lesstof beheersen en deze op niveau kunnen houdenDe huidige lesstof beheersen en deze op niveau kunnen houden
Kennis hebben/nemen van de ELOKennis hebben/nemen van de ELO  
Rapporteren voortgang aan de trajectbegeleiderRapporteren voortgang aan de trajectbegeleider
Informatie over de aspirant brengen/halen bij de trajectbegeleiderInformatie over de aspirant brengen/halen bij de trajectbegeleider

TijdTijd

Elke cursist leert op zijn/haar eigen manier. Wanneer hij/zij veel behoefte heeft aan begeleiding en coaching zal er dus veel tijd beschikbaarElke cursist leert op zijn/haar eigen manier. Wanneer hij/zij veel behoefte heeft aan begeleiding en coaching zal er dus veel tijd beschikbaar

moeten zijn. Bij de keuze om iemand leerwerkplekbegeleider te laten worden moet er dus afgewogen worden of de beoogde persoon niet almoeten zijn. Bij de keuze om iemand leerwerkplekbegeleider te laten worden moet er dus afgewogen worden of de beoogde persoon niet al

heel veel tijd besteed aan andere functies binnen een post. Hij/zij moet immers op afroep beschikbaar zijn voor de vraagstukken van zijn/haarheel veel tijd besteed aan andere functies binnen een post. Hij/zij moet immers op afroep beschikbaar zijn voor de vraagstukken van zijn/haar

aspirant.aspirant.

ErvaringErvaring

Vaak worden er begeleiders voorgedragen die net zelf de opleiding hebben afgerond. Op zich een gedachtegang die gevolgd kan worden alsVaak worden er begeleiders voorgedragen die net zelf de opleiding hebben afgerond. Op zich een gedachtegang die gevolgd kan worden als

we kijken naar “hoe vers is de lesstof tot zich genomen.” Echter is gebleken dat cursisten behoefte hebben naar vertaling van de lessen in dewe kijken naar “hoe vers is de lesstof tot zich genomen.” Echter is gebleken dat cursisten behoefte hebben naar vertaling van de lessen in de

richting van de operationele werkvloer. Dus veel ervaring is een goede brug om de relaties naar de praktijk te duiden. De lesstof wordtrichting van de operationele werkvloer. Dus veel ervaring is een goede brug om de relaties naar de praktijk te duiden. De lesstof wordt

aangeboden in de ELO, tijdens de lessen wordt gecheckt of deze lesstof begrepen is en een begin gemaakt naar de vaardigheden en waaromaangeboden in de ELO, tijdens de lessen wordt gecheckt of deze lesstof begrepen is en een begin gemaakt naar de vaardigheden en waarom

we deze zo doen. Het ver�jnen van de vaardigheden is een aangelegenheid van de leerwerkplekbegeleider en zijn aspirant.we deze zo doen. Het ver�jnen van de vaardigheden is een aangelegenheid van de leerwerkplekbegeleider en zijn aspirant.

Sociaal vaardigSociaal vaardig

Begeleiden betekent vaak coachen, aanmoedigen en feedback geven. Een leerwerkplekbegeleider is geen instructeur dus gaat het nietBegeleiden betekent vaak coachen, aanmoedigen en feedback geven. Een leerwerkplekbegeleider is geen instructeur dus gaat het niet

voordoen. Hij/zij krijgt een vraag, zoekt dit op in de ELO, kijkt hoe het uitgevoerd wordt en bespreekt dit. Mocht de leerwerkplekbegeleider ervoordoen. Hij/zij krijgt een vraag, zoekt dit op in de ELO, kijkt hoe het uitgevoerd wordt en bespreekt dit. Mocht de leerwerkplekbegeleider er

niet uitkomen zoekt hij/zij contact met de docent van de opleiding. Contact leggen met mede begeleiders is een must. De hele klas krijgt deniet uitkomen zoekt hij/zij contact met de docent van de opleiding. Contact leggen met mede begeleiders is een must. De hele klas krijgt de

zelfde lessen dus communiceer met elkaar over het uitvoeren van opdrachten. Maak combinaties. Een groepsapp kan hier een mooizelfde lessen dus communiceer met elkaar over het uitvoeren van opdrachten. Maak combinaties. Een groepsapp kan hier een mooi

hulpmiddel in zijn. De groepsapp wordt aangemaakt door het ROI.hulpmiddel in zijn. De groepsapp wordt aangemaakt door het ROI.

Lesstof en opdrachtenLesstof en opdrachten

De leerwerkplekbegeleider wordt gekoppeld in de ELO en ziet dus welke lessen er klaar staan voor de cursist. In de ELO zijn leerwerkplekDe leerwerkplekbegeleider wordt gekoppeld in de ELO en ziet dus welke lessen er klaar staan voor de cursist. In de ELO zijn leerwerkplek

opdrachten opgenomen die de cursisten uitvoeren, bespreken en er een verslag van maken. De leerwerkplekbegeleider beoordeeld dezeopdrachten opgenomen die de cursisten uitvoeren, bespreken en er een verslag van maken. De leerwerkplekbegeleider beoordeeld deze

opdrachten in de ELO. De leerwerkplekbegeleider heeft de mogelijkheid om de ELO te doorlopen en kan zo de nieuwste les/leerstof tot zichopdrachten in de ELO. De leerwerkplekbegeleider heeft de mogelijkheid om de ELO te doorlopen en kan zo de nieuwste les/leerstof tot zich

nemen. Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden met de docent. Technische ondersteuning van de ELO verloopt via het ROI. Bij denemen. Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden met de docent. Technische ondersteuning van de ELO verloopt via het ROI. Bij de

start van de opleiding krijgen de leerwerkplekbegeleiders een papieren versie waarin alle leerwerkplek opdrachten staan. Er moet welstart van de opleiding krijgen de leerwerkplekbegeleiders een papieren versie waarin alle leerwerkplek opdrachten staan. Er moet wel

rekening gehouden worden met de chronologische volgorde zodat de opdrachten aansluiten bij de lessen. De cursisten krijgen bij aanvangrekening gehouden worden met de chronologische volgorde zodat de opdrachten aansluiten bij de lessen. De cursisten krijgen bij aanvang

van de leergang te horen dat zij aan het roer staan met het leren op de werkplek en dat zij het initiatief moeten nemen om dit te plannen. Eenvan de leergang te horen dat zij aan het roer staan met het leren op de werkplek en dat zij het initiatief moeten nemen om dit te plannen. Een

steun in de rug is hierbij wel nodig.steun in de rug is hierbij wel nodig.

Elektronische leeromgevingElektronische leeromgeving

Elektronische Leeromgeving. Het woord suggereert al dat dit via een PC, laptop of tablet gaat werken. En dat klopt inderdaad. De ELO is hetElektronische Leeromgeving. Het woord suggereert al dat dit via een PC, laptop of tablet gaat werken. En dat klopt inderdaad. De ELO is het

systeem dat het NIPV heden ten dage gebruikt om de lesstof aan te bieden en thuisstudie interessanter en beter te maken. Met behulp vansysteem dat het NIPV heden ten dage gebruikt om de lesstof aan te bieden en thuisstudie interessanter en beter te maken. Met behulp van

animaties, �lmpjes, forums, vragen en opdrachten wordt de lesstof bij de cursisten aangeboden. De docenten/instructeurs geven diepgang enanimaties, �lmpjes, forums, vragen en opdrachten wordt de lesstof bij de cursisten aangeboden. De docenten/instructeurs geven diepgang en

de leerwerkplekbegeleider draagt bij aan de ver�jning. Het is dus wel een pre dat de leerwerkplekbegeleider kennis heeft van diversede leerwerkplekbegeleider draagt bij aan de ver�jning. Het is dus wel een pre dat de leerwerkplekbegeleider kennis heeft van diverse

informatie systemen.informatie systemen.

Rapportage en informatieRapportage en informatie

Gedurende de opleiding zullen er momenten zijn dat de leerwerkplekbegeleiders uitgenodigd worden tijdens de lessen bij deGedurende de opleiding zullen er momenten zijn dat de leerwerkplekbegeleiders uitgenodigd worden tijdens de lessen bij de

opleidingslocatie. Een trajectbegeleider zal hen dan bevragen en informeren over de voortgang van de cursist. Inhoudelijk, maar ook op hetopleidingslocatie. Een trajectbegeleider zal hen dan bevragen en informeren over de voortgang van de cursist. Inhoudelijk, maar ook op het

vlak van houding en gedrag. Er is een wisselwerking tussen trajectbegeleiding en leerwerkplekbegeleiding. Zij halen en brengen devlak van houding en gedrag. Er is een wisselwerking tussen trajectbegeleiding en leerwerkplekbegeleiding. Zij halen en brengen de

informatie over de cursist bij elkaar. Zij kunnen contact opnemen op afgesproken tijdstippen, maar ook wanneer de behoefte er is.informatie over de cursist bij elkaar. Zij kunnen contact opnemen op afgesproken tijdstippen, maar ook wanneer de behoefte er is.

VergoedingVergoeding

Als leerwerkplekbegeleider kan er niet vooraf bepaald worden hoeveel tijd besteed gaat worden aan je cursist. Sommige zaken kunnen op deAls leerwerkplekbegeleider kan er niet vooraf bepaald worden hoeveel tijd besteed gaat worden aan je cursist. Sommige zaken kunnen op de

normale oefenavond gepland worden, andere juist niet. De ene student heeft veel begeleiding nodig, de andere heeft genoeg aan eennormale oefenavond gepland worden, andere juist niet. De ene student heeft veel begeleiding nodig, de andere heeft genoeg aan een

bijvoorbeeld een uur per maand. Een leerwerkplekbegeleider is in functie bij een post. De postcommandant en leerwerkplek begeleiderbijvoorbeeld een uur per maand. Een leerwerkplekbegeleider is in functie bij een post. De postcommandant en leerwerkplek begeleider

maken goede afspraken die in het kader van de vergoedingsregelingen brandweervrijwilligers passen. Declaraties gaan dus via demaken goede afspraken die in het kader van de vergoedingsregelingen brandweervrijwilligers passen. Declaraties gaan dus via de

postcommandant.postcommandant.

Ondersteuning door ROIOndersteuning door ROI

Alle leerwerkplekbegeleiders krijgen ondersteuning in het uitvoeren van hun taak. Dit kan gegeven worden door algemene informatie, contactAlle leerwerkplekbegeleiders krijgen ondersteuning in het uitvoeren van hun taak. Dit kan gegeven worden door algemene informatie, contact

met docenten/instructeurs, contact met de opleidingscoördinator of contact met de trajectbegeleider.met docenten/instructeurs, contact met de opleidingscoördinator of contact met de trajectbegeleider.

VragenVragen

Heb je nog vragen over de rol van jouw leerwerkplekbegeleider? Of lees je deze informatie als (toegewezen) leerwerkplekbegeleider enHeb je nog vragen over de rol van jouw leerwerkplekbegeleider? Of lees je deze informatie als (toegewezen) leerwerkplekbegeleider en

heb je nog vragen voordat je de keuze maakt om leerwerkplekbegeleider te worden?heb je nog vragen voordat je de keuze maakt om leerwerkplekbegeleider te worden?

Neem dan contact op met Guido Frenken, op: T: 06- 20 03 57 59 of E: g.frenken@vrln.nlNeem dan contact op met Guido Frenken, op: T: 06- 20 03 57 59 of E: g.frenken@vrln.nl
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Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

InschrijvingInschrijving

De inschrijving voor de cursussen dient schriftelijk te gebeuren via de coördinator vakbekwaamheid. De inschrijving dient uiterlijk 8De inschrijving voor de cursussen dient schriftelijk te gebeuren via de coördinator vakbekwaamheid. De inschrijving dient uiterlijk 8  
weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus in het bezit te zijn van de afdeling Vakbekwaamheid.weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus in het bezit te zijn van de afdeling Vakbekwaamheid.
Per opleiding is aangegeven aan welke toelatingseisen met betrekking tot vooropleiding en/of diplomabezit moet worden voldaan.Per opleiding is aangegeven aan welke toelatingseisen met betrekking tot vooropleiding en/of diplomabezit moet worden voldaan.
Een opleiding zal in beginsel alleen doorgang vinden, indien er voldoende deelname is. Het recht wordt voorbehouden om indienEen opleiding zal in beginsel alleen doorgang vinden, indien er voldoende deelname is. Het recht wordt voorbehouden om indien  
omstandigheden daartoe nopen, ook om een andere reden de opleiding niet te doen plaatsvinden.omstandigheden daartoe nopen, ook om een andere reden de opleiding niet te doen plaatsvinden.

Medische KeuringMedische Keuring

Elke cursist dient voorafgaand aan de inschrijving te voldoen aan de geldende medische keuringseisen voor brandweerpersoneel, zoals bijElke cursist dient voorafgaand aan de inschrijving te voldoen aan de geldende medische keuringseisen voor brandweerpersoneel, zoals bij

wet bepaald is (bijvoorbeeld: aanstellingskeuring en goedkeuring voor het dragen van een ademluchtmasker). De keuring is dewet bepaald is (bijvoorbeeld: aanstellingskeuring en goedkeuring voor het dragen van een ademluchtmasker). De keuring is de

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Er wordt vanuit gegaan dat personeel, dat wordt aangemeld voor een opleiding, aan de geldende keuringseisen voor brandweerpersoneelEr wordt vanuit gegaan dat personeel, dat wordt aangemeld voor een opleiding, aan de geldende keuringseisen voor brandweerpersoneel

voldoet.voldoet.

VerzekeringVerzekering

Tijdens de opleiding is de cursist verzekerd uit hoofde van de VRLN voor de uitoefening van zijn repressieve functie, maar ook tegenTijdens de opleiding is de cursist verzekerd uit hoofde van de VRLN voor de uitoefening van zijn repressieve functie, maar ook tegen

eventuele situaties voor, tijdens en na of als gevolg van het deelnemen aan de leergang voor zover deze activiteiten op de brandweerdiensteventuele situaties voor, tijdens en na of als gevolg van het deelnemen aan de leergang voor zover deze activiteiten op de brandweerdienst

betrekking hebben. Externe kandidaten dienen zelf vanuit hun regio een ongevallenverzekering afgesloten te hebben.betrekking hebben. Externe kandidaten dienen zelf vanuit hun regio een ongevallenverzekering afgesloten te hebben.

De afdeling Vakbekwaamheid is niet aansprakelijk voor: schade aan kleding of uitrusting gedragen tijdens de lessen, ongevallen personen,De afdeling Vakbekwaamheid is niet aansprakelijk voor: schade aan kleding of uitrusting gedragen tijdens de lessen, ongevallen personen,

welke zich vóór, tijdens of na de lessen voordoen, een verzekering (is vereist), gedragingen van cursisten bij repressief optreden, waardoorwelke zich vóór, tijdens of na de lessen voordoen, een verzekering (is vereist), gedragingen van cursisten bij repressief optreden, waardoor

schade wordt toegebracht of geleden en die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen in opleidingen is geleerd.schade wordt toegebracht of geleden en die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen in opleidingen is geleerd.

Herexamens of herhalingslessenHerexamens of herhalingslessen

Bij herexamens en/of herhalingslessen zullen de kosten hiervan apart in rekening worden gebracht. Voor deelname aan een door hetBij herexamens en/of herhalingslessen zullen de kosten hiervan apart in rekening worden gebracht. Voor deelname aan een door het

opleidingsinstituut georganiseerd examen door kandidaten die niet door het opleidingsinstituut zijn opgeleid, worden, behalve hetopleidingsinstituut georganiseerd examen door kandidaten die niet door het opleidingsinstituut zijn opgeleid, worden, behalve het

examengeld, ook kosten in rekening gebracht als bijdrage voor de organisatie en uitvoering.examengeld, ook kosten in rekening gebracht als bijdrage voor de organisatie en uitvoering.

Resultaten en certificaten/diploma'sResultaten en certificaten/diploma's

Wij brengen de opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte van de geboekte resultaten. De behaalde certi�caten/diploma’s sturen wij naar deWij brengen de opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte van de geboekte resultaten. De behaalde certi�caten/diploma’s sturen wij naar de

opdrachtgever. De resultaten worden door het ROI in Veiligheidspaspoort geregistreerd.opdrachtgever. De resultaten worden door het ROI in Veiligheidspaspoort geregistreerd.
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HuisregelsHuisregels

Voorwaarden inschrijvingVoorwaarden inschrijving

De inschrijving voor de cursussen dient schriftelijk te gebeuren via de coördinator vakbekwaamheid. De inschrijving dient uiterlijk 8 wekenDe inschrijving voor de cursussen dient schriftelijk te gebeuren via de coördinator vakbekwaamheid. De inschrijving dient uiterlijk 8 weken

voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus in het bezit te zijn van de afdeling Vakbekwaamheid.voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus in het bezit te zijn van de afdeling Vakbekwaamheid.

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

Per opleiding is aangegeven aan welke toelatingseisen met betrekking tot vooropleiding en/of diplomabezit moet worden voldaan.Per opleiding is aangegeven aan welke toelatingseisen met betrekking tot vooropleiding en/of diplomabezit moet worden voldaan.
Een opleiding zal in beginsel alleen doorgang vinden, indien er voldoende deelname is. Het recht wordt voorbehouden om, indienEen opleiding zal in beginsel alleen doorgang vinden, indien er voldoende deelname is. Het recht wordt voorbehouden om, indien  
omstandigheden daartoe nopen, ook om een andere reden de opleiding niet te doen plaatsvinden.omstandigheden daartoe nopen, ook om een andere reden de opleiding niet te doen plaatsvinden.
Bij de opleidingen en examens waarbij adembescherming gedragen moet worden, worden geen baarddragers toegelaten.Bij de opleidingen en examens waarbij adembescherming gedragen moet worden, worden geen baarddragers toegelaten.  
Tijdens de praktijklessen is het dragen van een volledig uitruktenue verplicht. Ademluchttoestellen worden door het ROI verzorgd. ElkeTijdens de praktijklessen is het dragen van een volledig uitruktenue verplicht. Ademluchttoestellen worden door het ROI verzorgd. Elke  
cursist dient te beschikken over een complete set persoonlijke beschermingsmiddelen.cursist dient te beschikken over een complete set persoonlijke beschermingsmiddelen.
Indien een kandidaat bij herhaling zonder redenen afwezig is, wordt zijn opdrachtgever hierover ingelicht. Anders behoudt het ROI zichIndien een kandidaat bij herhaling zonder redenen afwezig is, wordt zijn opdrachtgever hierover ingelicht. Anders behoudt het ROI zich  
het recht voor de kandidaat - in overleg met de opdrachtgever - uit te sluiten van verdere deelname aan cursus en examen. Indien vanhet recht voor de kandidaat - in overleg met de opdrachtgever - uit te sluiten van verdere deelname aan cursus en examen. Indien van  
toepassing zal in een dergelijk geval zal geen restitutie van cursusgelden plaatsvinden.toepassing zal in een dergelijk geval zal geen restitutie van cursusgelden plaatsvinden.  
Voor alle cursisten geldt, dat de kandidaten die naar het oordeel van de afdeling Vakbekwaamheid niet voldoen en zodoende deVoor alle cursisten geldt, dat de kandidaten die naar het oordeel van de afdeling Vakbekwaamheid niet voldoen en zodoende de  
voortgang van de cursus belemmeren, in overleg tussen de afdeling Vakbekwaamheid en de opdrachtgever van de cursus wordenvoortgang van de cursus belemmeren, in overleg tussen de afdeling Vakbekwaamheid en de opdrachtgever van de cursus worden  
verwijderd.verwijderd.
Bij herexamens en/of herhalingslessen zullen de kosten hiervan apart in rekening worden gebracht. Voor deelname aan een door hetBij herexamens en/of herhalingslessen zullen de kosten hiervan apart in rekening worden gebracht. Voor deelname aan een door het  
opleidingsinstituut georganiseerd examen door kandidaten die niet door het opleidingsinstituut zijn opgeleid, worden, behalve hetopleidingsinstituut georganiseerd examen door kandidaten die niet door het opleidingsinstituut zijn opgeleid, worden, behalve het  
examengeld, ook kosten in rekening gebracht als bijdrage voor de organisatie en uitvoering.examengeld, ook kosten in rekening gebracht als bijdrage voor de organisatie en uitvoering.  
De algemene eisen ten aanzien van de medische geschiktheid en dergelijke zijn ter competentie van de opdrachtgever. Er wordt vanuitDe algemene eisen ten aanzien van de medische geschiktheid en dergelijke zijn ter competentie van de opdrachtgever. Er wordt vanuit  
gegaan dat personeel, dat wordt aangemeld voor een opleiding, aan de geldende keuringseisen voor brandweerpersoneel voldoet (eengegaan dat personeel, dat wordt aangemeld voor een opleiding, aan de geldende keuringseisen voor brandweerpersoneel voldoet (een  
en ander conform de leidraad voor het keuren van burgerlijk overheidspersoneel).en ander conform de leidraad voor het keuren van burgerlijk overheidspersoneel).  
De afdeling Vakbekwaamheid is niet aansprakelijk voor: schade aan kleding of uitrusting gedragen tijdens de lessen, ongevallenDe afdeling Vakbekwaamheid is niet aansprakelijk voor: schade aan kleding of uitrusting gedragen tijdens de lessen, ongevallen  
personen, welke zich vóór, tijdens of na de lessen voordoen, een verzekering (is vereist), gedragingen van cursisten bij repressiefpersonen, welke zich vóór, tijdens of na de lessen voordoen, een verzekering (is vereist), gedragingen van cursisten bij repressief  
optreden, waardoor schade wordt toegebracht of geleden en die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen in opleidingen isoptreden, waardoor schade wordt toegebracht of geleden en die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen in opleidingen is  
geleerd.geleerd.

LeefregelsLeefregels

PresentiePresentie

Van cursisten wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij de klassikale theorie en/of praktijklessen.Van cursisten wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij de klassikale theorie en/of praktijklessen.

Bij regelmatig verzuim volgt een gesprek met de trajectbegeleider en zullen afspraken worden gemaakt over de voortgang van de opleiding.Bij regelmatig verzuim volgt een gesprek met de trajectbegeleider en zullen afspraken worden gemaakt over de voortgang van de opleiding.

De opdrachtgever zal hierbij worden betrokken. Het ROI behoudt zich het recht voor de kandidaat - in overleg met de opdrachtgever - uit teDe opdrachtgever zal hierbij worden betrokken. Het ROI behoudt zich het recht voor de kandidaat - in overleg met de opdrachtgever - uit te

sluiten van verdere deelname aan cursus en examen. Indien van toepassing zal in een dergelijk geval zal geen restitutie van cursusgeldensluiten van verdere deelname aan cursus en examen. Indien van toepassing zal in een dergelijk geval zal geen restitutie van cursusgelden

plaatsvinden.plaatsvinden.

VoortgangVoortgang

Voor alle cursisten geldt, dat de kandidaten die naar het oordeel van de afdeling Vakbekwaamheid niet voldoen en zodoende de voortgangVoor alle cursisten geldt, dat de kandidaten die naar het oordeel van de afdeling Vakbekwaamheid niet voldoen en zodoende de voortgang

van de cursus belemmeren, in overleg tussen de afdeling Vakbewkaamheid en de opdrachtgever van de cursus worden verwijderd. Indienvan de cursus belemmeren, in overleg tussen de afdeling Vakbewkaamheid en de opdrachtgever van de cursus worden verwijderd. Indien

een cursist te weinig voortgang boekt tijdens de opleiding, zal hij niet voor het examen worden aangemeld.een cursist te weinig voortgang boekt tijdens de opleiding, zal hij niet voor het examen worden aangemeld.

Indien een cursist tijdens de opleiding gedrag vertoont dat niet past bij de beroepshouding van een brandweermens wordt de opdrachtgeverIndien een cursist tijdens de opleiding gedrag vertoont dat niet past bij de beroepshouding van een brandweermens wordt de opdrachtgever

hierover tijdig ingelicht en worden er voorwaardelijke afspraken gemaakt over de voortgang van de opleiding. Dit kan er toe leiden dat het ROIhierover tijdig ingelicht en worden er voorwaardelijke afspraken gemaakt over de voortgang van de opleiding. Dit kan er toe leiden dat het ROI

adviseert om vroegtijdig met de opleiding te stoppen. Ook kan er worden bepaald dat er geen deelname aan het examen kan plaatsvinden. Inadviseert om vroegtijdig met de opleiding te stoppen. Ook kan er worden bepaald dat er geen deelname aan het examen kan plaatsvinden. In

een uiterst geval heeft de het ROI de mogelijkheid om een cursist de toegang tot de opleiding te ontzeggen. Deze beslissingen wordeneen uiterst geval heeft de het ROI de mogelijkheid om een cursist de toegang tot de opleiding te ontzeggen. Deze beslissingen worden

genomen door het ROI op basis van bevindingen van instructeurs, leewerkplekbegeleider en de trajectbegeleider in samenspraak met degenomen door het ROI op basis van bevindingen van instructeurs, leewerkplekbegeleider en de trajectbegeleider in samenspraak met de

opdrachtgever c.q. Coördinator vakbekwaam worden van IB.opdrachtgever c.q. Coördinator vakbekwaam worden van IB.

Persoonlijke beschermingPersoonlijke bescherming

Bij de opleidingen en examens waarbij adembescherming gedragen moet worden, worden geen baarddragers toegelaten.Bij de opleidingen en examens waarbij adembescherming gedragen moet worden, worden geen baarddragers toegelaten.
Tijdens de praktijklessen is het dragen van een volledig uitruktenue verplicht. Ademluchttoestellen worden door het ROI verzorgd. ElkeTijdens de praktijklessen is het dragen van een volledig uitruktenue verplicht. Ademluchttoestellen worden door het ROI verzorgd. Elke  
cursist dient te beschikken over een complete set persoonlijke beschermingsmiddelen.cursist dient te beschikken over een complete set persoonlijke beschermingsmiddelen.
Sommige ruimtes mogen niet in uitruktenue betreden worden. Welke ruimtes wel of niet met uitruktenue betreden mogen worden, is teSommige ruimtes mogen niet in uitruktenue betreden worden. Welke ruimtes wel of niet met uitruktenue betreden mogen worden, is te  
zien in onderstaande afbeelding.zien in onderstaande afbeelding.
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Meer leefregels zijn na te lezen op het intranet van de afdeling vakbekwaam worden.Meer leefregels zijn na te lezen op het intranet van de afdeling vakbekwaam worden.

Aanvullende informatieAanvullende informatie

DyslexieDyslexie

Mocht je als cursist hinder van dyslexie hebben tijdens je studie dan is het belangrijk om dit bij ons aan te geven. Als je een dyslexieverklaringMocht je als cursist hinder van dyslexie hebben tijdens je studie dan is het belangrijk om dit bij ons aan te geven. Als je een dyslexieverklaring

kunt overleggen bestaat er namelijk de mogelijkheid om op een andere manier je theorie-examen af te leggen. Je krijgt dan de mogelijkheidkunt overleggen bestaat er namelijk de mogelijkheid om op een andere manier je theorie-examen af te leggen. Je krijgt dan de mogelijkheid

om langer over je examen te doen ofwel kunnen de vragen aan je worden voorgelezen. Voor meer informatie hierover kun je contactom langer over je examen te doen ofwel kunnen de vragen aan je worden voorgelezen. Voor meer informatie hierover kun je contact

opnemen met de opleidingscoördinator of een van de trajectbegeleiders.opnemen met de opleidingscoördinator of een van de trajectbegeleiders.

KlachtenprocedureKlachtenprocedure

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de opleiding die je volgt dan kun je hierover contact opnemen met je trajectbegeleider. Deze zalIndien je een klacht hebt met betrekking tot de opleiding die je volgt dan kun je hierover contact opnemen met je trajectbegeleider. Deze zal

de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 2 weken een reactie/plan van aanpak naar je terugkoppelen. Daarnaast bestaat er uiteraardde klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 2 weken een reactie/plan van aanpak naar je terugkoppelen. Daarnaast bestaat er uiteraard

ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de VRLN via Trix Sillen (externe) vertrouwenspersoon. M: +31ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de VRLN via Trix Sillen (externe) vertrouwenspersoon. M: +31

(0)620006334 - E: info@heteiland.eu - I: www.heteiland.eu(0)620006334 - E: info@heteiland.eu - I: www.heteiland.eu

Aanvullende-informatie
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Overzicht start opleidingen 2023 ROIOverzicht start opleidingen 2023 ROI  

Vorm en duur van de opleidingVorm en duur van de opleiding

De leergang wordt georganiseerd in de vorm van een avondopleiding. Deze avondopleiding (met daarin ca.De leergang wordt georganiseerd in de vorm van een avondopleiding. Deze avondopleiding (met daarin ca.

8 gehele dagen) neemt ongeveer twee jaar in beslag.8 gehele dagen) neemt ongeveer twee jaar in beslag.

Naast de avondopleiding bestaat er incidenteel ook de mogelijkheid tot een dagopleiding. RaadpleegNaast de avondopleiding bestaat er incidenteel ook de mogelijkheid tot een dagopleiding. Raadpleeg

hiervoor de opleidingskalender. De dagvariant duurt ongeveer één jaar.hiervoor de opleidingskalender. De dagvariant duurt ongeveer één jaar.

Manschap-vorm-en-duur
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StudiebelastingStudiebelasting

De studiebelasting bedraagt maximaal 320 uur, onderverdeeld in 175 contacturen, 133 uren zelfstudie en deDe studiebelasting bedraagt maximaal 320 uur, onderverdeeld in 175 contacturen, 133 uren zelfstudie en de

benodigde uren voor de leerwerkplekopdrachten.benodigde uren voor de leerwerkplekopdrachten.

BijzonderhedenBijzonderheden

Lessen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk plaats op een vaste dag/vaste lesavondLessen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk plaats op een vaste dag/vaste lesavond

in de week. Een aantal bijeenkomsten vindt gedurende de dag plaats.in de week. Een aantal bijeenkomsten vindt gedurende de dag plaats.

Aantal deelnemers per groep: 8.Aantal deelnemers per groep: 8.

Over het algemeen worden er in de schoolvakanties geen lessen gepland.Over het algemeen worden er in de schoolvakanties geen lessen gepland.

De startmomenten van de leergang zijn te vinden in de opleidingskalender. Hierin staanDe startmomenten van de leergang zijn te vinden in de opleidingskalender. Hierin staan

ook de uiterste aanmelddata voor de verschillende leergangen.ook de uiterste aanmelddata voor de verschillende leergangen.

Manschap-toelatingseisen

Manschap-Bijzonderheden

VVoorrmm  eenn  dduuuurr  vvaann ddee  oopplleeiiddiinngg

DDee lleeeerrggaanngg  wwoorrddtt ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  iinn ddee vvoorrmm  vvaann  eeeenn  aavvoonnddoopplleeiiddiinngg..  DDeezzee  aavvoonnddoopplleeiiddiinngg  ((mmeett  ddaaaarriinn ccaa..

88  ggeehheellee  ddaaggeenn))  nneeeemmtt oonnggeevveeeerr  ttwweeee  jjaaaarr iinn bbeessllaagg..

iijNNaaaasstt  ddee aavvoonnddoopplleeiiddiinngg  bbeessttaaaatt eerr  iinncciiddeenntteeeell  ooookk  ddee mmooggeell jkkhheeiidd ttoott  eeeenn  ddaaggoopplleeiiddiinngg..  RRaaaaddpplleeeegg

hhiieerrvvoooorr  ddee oopplleeiiddiinnggsskkaalleennddeerr..  DDee ddaaggvvaarriiaanntt  dduuuurrtt  oonnggeevveeeerr  éééénn  jjaaaarr..

Manschap-vorm-en-duur

TTooeellaattiinnggsseeiisseenn

VVoooorr  ddee lleeeerrggaanngg  MMaannsscchhaapp ggeellddeenn  ddee vvoollggeennddee ttooeellaattiinnggsseeiisseenn::

DDee ddeeeellnneemmeerr  iiss mmiinniimmaaaall  1188 jjaaaarr..

iijDDee ddeeeellnneemmeerr  mmooeett  zz jnn  ggeekkeeuurrdd  vvoooorr  ddee ffuunnccttiiee MMaannsscchhaapp..

iijDDee ddeeeellnneemmeerr  mmooeett  zz jnn  aaaannggeesstteelldd  aallss  aassppiirraanntt  mmaannsscchhaapp..

DDee ddeeeellnneemmeerr  mmooeett  bbeesscchhiikkkkeenn  oovveerr  eeeenn  lleeeerrwweerrkkpplleekk  eenn  lleeeerrwweerrkkpplleekkbbeeggeelleeiiddeerr..

DDee ddeeeellnneemmeerr  bbeesscchhiikktt  oovveerr  eeeenn  wweerrkk-- eenn  ddeennkknniivveeaauu oopp  tteenn  mmiinnssttee vvmmbboo--nniivveeaauu ((ccoonnffoorrmm

iijhheett  llaannddeell jkk  ffuunnccttiieehhuuiiss bbrraannddwweeeerr))..

Opleiding Manschap
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Vorm en duur van de opleidingVorm en duur van de opleiding

De avondopleiding met daarin een aantal praktijkdagen (die mogelijk ook op zaterdag plaatsvinden) neemtDe avondopleiding met daarin een aantal praktijkdagen (die mogelijk ook op zaterdag plaatsvinden) neemt

ongeveer 18 maanden in beslag.ongeveer 18 maanden in beslag.

Naast de avondopleiding is er incidenteel ook de mogelijkheid tot een dagopleiding. Raadpleeg hiervoor deNaast de avondopleiding is er incidenteel ook de mogelijkheid tot een dagopleiding. Raadpleeg hiervoor de

opleidingskalender. De dagvariant duurt ongeveer één jaar.opleidingskalender. De dagvariant duurt ongeveer één jaar.

ToelatingseisenToelatingseisen

De deelnemers dienen in het bezit te zijn van:De deelnemers dienen in het bezit te zijn van:

Een diploma Manschap (of het diploma brandwacht 1e klas).Een diploma Manschap (of het diploma brandwacht 1e klas).
Een proactieve werkhouding, zelfwerkzaamheid en sociaal vaardig.Een proactieve werkhouding, zelfwerkzaamheid en sociaal vaardig.
De deelnemer beschikt minimaal over een MBO 3 werk- en denkniveau.De deelnemer beschikt minimaal over een MBO 3 werk- en denkniveau.

Naast deze toelatingseisen hanteren alle regio’s een selectieprocedure voor de functie vanNaast deze toelatingseisen hanteren alle regio’s een selectieprocedure voor de functie van

bevelvoerder. Daarin wordt gekeken of de kandidaat over de benodigde competenties beschikt.bevelvoerder. Daarin wordt gekeken of de kandidaat over de benodigde competenties beschikt.

Een assessment maakt deel uit van deze procedure.Een assessment maakt deel uit van deze procedure.

Opleiding Bevelvoerder

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg

DDee ssttuuddiieebbeellaassttiinngg  iiss iinn ttoottaaaall oonnggeevveeeerr  550000  uuuurr..  HHeett  aaaannttaall  ccoonnttaaccttuurreenn  bbeeddrraaaaggtt ++//--  220000  uuuurr..  DDaaaarrnnaaaasstt

mmooeetteenn  eerr  uurreenn  wwoorrddeenn  bbeesstteeeedd  aaaann  ddee lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  ((1133 lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn))  eenn  aaaann

zzeellffssttuuddiiee  ((ccaa..  115500  uurreenn))..  DDee tthheeoorriiee mmooeett  vvoooorraaffggaaaanndd  aaaann  ddee lleesssseenn  wwoorrddeenn  vvoooorrbbeerreeiidd..

BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn

iijLLeesssseenn  eenn  bbiijjeeeennkkoommsstteenn  vviinnddeenn  zzoovveeeell  mmooggeell jkk  ppllaaaattss oopp  eeeenn  vvaassttee ddaagg//vvaassttee lleessaavvoonndd

iinn ddee wweeeekk..  EEeenn  aaaannttaall  bbiijjeeeennkkoommsstteenn  ((ccaa..  1100))  vviinnddtt oovveerrddaagg  ((ooff  mmiiddddaagg//aavvoonndd)) ppllaaaattss..

AAaannttaall  ddeeeellnneemmeerrss  ppeerr  ggrrooeepp::  mmiinn  88  eenn  mmaaxx  1122..

OOpp  eeeenn  aaaannttaall  pprraakkttiijjkkooeeffeenniinnggeenn  mmooeett  ddee ddeeeellnneemmeerr  zzeellff  vvoooorr  eeeenn  bblluussppllooeegglliidd zzoorrggeenn..

iijDDee oopplleeiiddiinngg  ssttaarrtt  mmeett  eeeenn  ssttaarrttbb jeeeennkkoommsstt..

iijNN..bb..  vvoooorr  ddee lleeeerrggaanngg  bbeevveellvvooeerrddeerr  ggeellddtt aallss  uuiittggaannggssppuunntt  bbiijj  ppllaannnniinngg  eenn  iinnsscchhrr jvviinngg  ddaatt

ddee lleeeerrggaanngg  bbiijj  eenn  iinn ddee eeiiggeenn  rreeggiioo  ppllaaaattssvviinnddtt..  BBiijj  eeeenn  ttee ggrroooott  aaaannttaall  aaaannmmeellddiinnggeenn  ooff

iijiinnddiieenn  hheett  ssttaarrttmmoommeenntt  ooff  ddee ccuurrssuussddaagg  nniieett  ppaasssseenndd  zz jnn  wwoorrddtt iinn oovveerrlleegg  ttuusssseenn

ddeeeellnneemmeerr,,  lleeiiddiinnggggeevveennddee eenn  ccuurrssuussppllaannnniinngg  ggeekkeekkeenn  ooff  hheett  eeeenn  oopplloossssiinngg  bbiieeddtt oomm  ddee

lleeeerrggaanngg  iinn eeeenn  vvaann  ddee aannddeerree  rreeggiioo’’ss  ttee vvoollggeenn..
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Vorm en duur van de opleidingVorm en duur van de opleiding

De brandweerchau�eursopleiding ziet er als volgt uit:De brandweerchau�eursopleiding ziet er als volgt uit:

Startbijeenkomst (1 avond van 2 uur)Startbijeenkomst (1 avond van 2 uur)
Theorie: bestaat uit 1 avond + 1 avond theorie-toets (1 uur).Theorie: bestaat uit 1 avond + 1 avond theorie-toets (1 uur).
De praktijkopleiding: 6 dagdelen van 4 uur (overdag) waarin 1 dagdeel wordt gereden op eenDe praktijkopleiding: 6 dagdelen van 4 uur (overdag) waarin 1 dagdeel wordt gereden op een  
afgesloten baan en 5 dagdelen op de openbare weg.afgesloten baan en 5 dagdelen op de openbare weg.
Praktijkexamen van 1 uurPraktijkexamen van 1 uur

ToelatingseisenToelatingseisen

Voor de functie van chau�eur is een vmbo denk- en werkniveau vereist, evenals een geldigVoor de functie van chau�eur is een vmbo denk- en werkniveau vereist, evenals een geldig

rijbewijs deel B en/of C. De eisen uit de brancherichtlijn Optische en geluidssignalenrijbewijs deel B en/of C. De eisen uit de brancherichtlijn Optische en geluidssignalen

brandweer zijn van toepassing.brandweer zijn van toepassing.

In veel gevallen zal de chau�eur tevens voertuigbediener zijn. Hij/zij dient in dat geval teIn veel gevallen zal de chau�eur tevens voertuigbediener zijn. Hij/zij dient in dat geval te

voldoen aan de van toepassing zijnde eisen uit het kwali�catiepro�el voor de voertuigbediener.voldoen aan de van toepassing zijnde eisen uit het kwali�catiepro�el voor de voertuigbediener.

Zoals hierboven aangegeven is het bezit van een geldig rijbewijs een toelatingseis voor deZoals hierboven aangegeven is het bezit van een geldig rijbewijs een toelatingseis voor de

leergang brandweerchau�eur. De opleiding voor het rijbewijs maakt geen deel uit van dezeleergang brandweerchau�eur. De opleiding voor het rijbewijs maakt geen deel uit van deze

leergang. Het kan echter voorkomen dat manschappen die geselecteerd zijn omleergang. Het kan echter voorkomen dat manschappen die geselecteerd zijn om

brandweerchau�eur te worden van een tankautospuit nog een “groot rijbewijs” oftewel rijbewijsbrandweerchau�eur te worden van een tankautospuit nog een “groot rijbewijs” oftewel rijbewijs

categorie C moeten behalen.* Voor het rijbewijs categorie C moet de deelnemer eencategorie C moeten behalen.* Voor het rijbewijs categorie C moet de deelnemer een

geneeskundige keuring ondergaan.geneeskundige keuring ondergaan.

*Het rijbewijs C is vereist voor een motorvoertuig waarvan het ledig gewicht vermeerderd met*Het rijbewijs C is vereist voor een motorvoertuig waarvan het ledig gewicht vermeerderd met

het laadvermogen meer bedraagt dan 3.500 kg. Voor brandweervoertuigen zoals dehet laadvermogen meer bedraagt dan 3.500 kg. Voor brandweervoertuigen zoals de

tankautospuit, het redvoertuig of het hulpverleningsvoertuig is het rijbewijs categorie C vereist.tankautospuit, het redvoertuig of het hulpverleningsvoertuig is het rijbewijs categorie C vereist.

Opleiding Brandweerchauffeur

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg

DDee ssttuuddiieebbeellaassttiinngg  bbeeddrraaaaggtt oonnggeevveeeerr  4499 uuuurr,,  oonnddeerrvveerrddeeeelldd  iinn

2299  ccoonnttaaccttuurreenn,,  bbeessttaaaannddee  uuiitt  bbaaaannttrraaiinniinngg,,  tthheeoorriiee--  eenn  pprraakkttiijjkklleesssseenn
ZZeellffssttuuddiiee  1100  uuuurr
LLeeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  88  uuuurr  eenn
EExxaammeennss  22  uuuurr..

BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn

DDee  oopplleeiiddiinngg  BrBraannddwweeeerrcchhaauuffffeeuurr  wwoorrddtt  oovveerr  hheett  aallggeemmeeeenn  vveerrzzoorrggdd  ddoooorr  eeeenn  eexxtteerrnn  
rriijjoopplleeiiddiinnggsscceennttrruumm  ooff  vveerrkkeeeerrsssscchhooooll..  NNaa  aaaannmmeellddiinngg  zzaall  ddee  ppllaannnniinngg  iinnddiivviidduueeeell  mmeett  ddee  
ccuurrssiisstt  wwoorrddeenn  bbeesspprrookkeenn..
DDee  oopplleeiiddiinngg  ttoott  BrBraannddwweeeerrcchhaauuffffeeuurr  wwoorrddtt  iinn  ttwweeee  ccaatteeggoorriieeëënn  aaaannggeebbooddeenn::  lliicchhtt  
(R(Riijjbbeewwiijjss  B B bbeennooddiiggdd) ) eenn  zzwwaaaarr  (R(Riijjbbeewwiijjss  CC  bbeennooddiiggdd).).  DDee  tthheeoorriiee  vvoooorr  bbeeiiddee  ccaatteeggoorriieeëënn  
iiss  ggeelliijjkk..  DDee  pprraakkttiijjkkoopplleeiiddiinngg  wwoorrddtt  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  uuiittggeevvooeerrdd  mmeett  hheett  vvooeerrttuuiigg  (o(off  
ggeelliijjkkwwaaaarrddiigg) ) wwaaaarrmmeeee  uuiittggeerruukktt  wwoorrddtt..
AAllss  eeeenn  kkaannddiiddaaaatt  hheett  ddiipplloommaa  CChhaauuffffeeuurr  hheeeefftt  aaffggeerroonndd  mmeett  eeeenn  zzwwaaaarr  vvooeerrttuuiigg  mmaagg  hhiijj  
hhiieerrmmeeee  ooookk  iinn  eeeenn  lliicchhtt  vvooeerrttuuiigg  rriijjddeenn..
IInn  pprriinncciippee  ddrraaaaggtt  ddee  uuiittrruukkppoosstt  zzoorrgg  vvoooorr  hheett  bbeennooddiiggddee  vvooeerrttuuiigg  vvoooorr  ddee  
pprraakkttiijjkkoopplleeiiddiinngg..
SSttaarrttmmoommeenntteenn::  zziiee  oopplleeiiddiinnggsskkaalleennddeerr  ZZuuiidd  66..

.. rr ee gg rr tt ss tt iijj gg gg NN..bb  vvoooo  dd  lleeeerrggaann  bbrraannddwweeeerrcchhaauu��eeuu  ggeelldd  aall  uuiittggaannggssppuunn  bb  ppllaannnniinn  eenn iinnsscchhrriijjvviinn  ddaatt

ee gg iijj ee tt.. jj nn tt ll ff nn dd  lleeeerrggaann  bb  eenn iinn dd  eeiiggeenn rreeggiioo ppllaaaattssvviinndd  BBii  eeee  ttee ggrroooo  aaaannttaa  aaaannmmeellddiinnggeenn oo  iinnddiiee  hheett

tt ff ee gg tt dd iijjnn tt eerr,, ssttaarrttmmoommeenn  oo  dd  ccuurrssuussddaa  nniiee  ppaasssseenn  zz  wwoorrdd  iinn oovveerrlleegg ttuusssseenn ddeeeellnneemm  lleeiiddiinnggggeevveennddee

gg ff nn gg tt mm ee gg nn nn ee ee eenn ccuurrssuussppllaannnniinn  ggeekkeekkeenn oo  hheett eeee  oopplloossssiinn  bbiieedd  oo  dd  lleeeerrggaann  iinn eeee  vvaa  dd  aannddeerr  rreeggiioo’’ss

ttee vvoollggeenn..
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Vorm en duur van de opleidingVorm en duur van de opleiding

De avondopleiding neemt 10 cursusavonden en 2 praktijkdagen (excl. examens) in beslag. De opleiding kanDe avondopleiding neemt 10 cursusavonden en 2 praktijkdagen (excl. examens) in beslag. De opleiding kan

ook als dagopleiding worden aangeboden.ook als dagopleiding worden aangeboden.

vorm-en-duur-p1DWtzRkm-

Opleiding Voertuigbediener/ Pompbediener

TTooeellaattiinnggsseeiisseenn

DDee ddeeeellnneemmeerr  mmooeett  vvoooorraaffggaaaanndd  aaaann  ddee lleeeerrggaanngg  bbeesscchhiikkkkeenn  oovveerr  eeeenn  lleeeerrwweerrkkpplleekk  eenn

lleeeerrwweerrkkpplleekkbbeeggeelleeiiddeerr..  TTeevveennss  iiss ddee ddeeeellnneemmeerr  mmiinniimmaaaall  1188 jjaaaarr eenn  bbeesscchhiikktt  ddee ddeeeellnneemmeerr

iijoovveerr  eeeenn  wweerrkk-- eenn  ddeennkknniivveeaauu oopp  tteenn  mmiinnssttee vvmmbboo--nniivveeaauu ((ccoonnffoorrmm  hheett  llaannddeell jkk  ffuunnccttiieehhuuiiss

iij wwibbrraannddwweeeerr)),,  hheett  ddiipplloommaa MMaannsscchhaapp eevveennaallss  eeeenn  ggeellddiigg  rr jbbee ijjss CC  eenn  hheett  ddiipplloommaa

BBrraannddwweeeerrcchhaauu��eeuurr..

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg

xxiDDee ssttuuddiieebbeellaassttiinngg  bbeeddrraaaaggtt mmaa immaaaall 7700 uuuurr,,  oonnddeerrvveerrddeeeelldd  iinn 4422 ccoonnttaaccttuurreenn,,  1144 uurreenn  zzeellffssttuuddiiee,,  1122 uurreenn

vvoooorr  ddee lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  eenn  22  uurreenn  vvoooorr  ddee eexxaammeennss..

BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn

HHeett  mmaaxxiimmaaaall  aaaannttaall  ddeeeellnneemmeerrss  aaaann  ddee  lleeeerrggaanngg  iiss  88  ppeerrssoonneenn..
SSttaarrttmmoommeenntt::  zziiee  oopplleeiiddiinnggsskkaalleennddeerr  ZZuuiidd  66..

.. rr ee gg tt ss tt iijj gg gg tt NN..bb  vvoooo  dd  lleeeerrggaann  vvooeerrttuuiiggbbeeddiieenneerr ggeelldd  aall  uuiittggaannggssppuunn  bb  ppllaannnniinn  eenn iinnsscchhrriijjvviinn  ddaa  ddee

gg iijj ee tt.. jj nn tt ll ff nn lleeeerrggaann  bb  eenn iinn dd  eeiiggeenn rreeggiioo ppllaaaattssvviinndd  BBii  eeee  ttee ggrroooo  aaaannttaa  aaaannmmeellddiinnggeenn oo  iinnddiiee  hheett

tt ff ee gg tt dd iijjnn tt eerr,, ssttaarrttmmoommeenn  oo  dd  ccuurrssuussddaa  nniiee  ppaasssseenn  zz  wwoorrdd  iinn oovveerrlleegg ttuusssseenn ddeeeellnneemm  lleeiiddiinnggggeevveennddee

gg ff nn gg tt mm ee gg nn nn ee ee eenn ccuurrssuussppllaannnniinn  ggeekkeekkeenn oo  hheett eeee  oopplloossssiinn  bbiieedd  oo  dd  lleeeerrggaann  iinn eeee  vvaa  dd  aannddeerr  rreeggiioo’’ss

ttee vvoollggeenn..
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Vorm en duur van de opleidingVorm en duur van de opleiding

De cursus bestaat uit 25 dagdelen inclusief examen.De cursus bestaat uit 25 dagdelen inclusief examen.

Het aantal contacturen bedraagt 63 uur. Daarnaast besteedt de cursist nog ca. 50 uren aanHet aantal contacturen bedraagt 63 uur. Daarnaast besteedt de cursist nog ca. 50 uren aan

leerwerkplekopdrachten en ca. 60 uren aan zelfstudie.leerwerkplekopdrachten en ca. 60 uren aan zelfstudie.

ToelatingseisenToelatingseisen

De deelnemers dienen in het bezit te zijn van:De deelnemers dienen in het bezit te zijn van:

een diploma Manschap (of het diploma brandwacht 1e klas).een diploma Manschap (of het diploma brandwacht 1e klas).
een proactieve werkhouding, zelfwerkzaamheid en sociaal vaardig.een proactieve werkhouding, zelfwerkzaamheid en sociaal vaardig.
affiniteit met het geven van onderwijs aan brandweerpersoneel.affiniteit met het geven van onderwijs aan brandweerpersoneel.
een MBO 3 werk- en denkniveau.een MBO 3 werk- en denkniveau.

StudiebelastingStudiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 185 uur.De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 185 uur.

Het aantal contacturen bedraagt 75 uur. Daarnaast moeten er uren worden besteed aan deHet aantal contacturen bedraagt 75 uur. Daarnaast moeten er uren worden besteed aan de

leerwerkplekopdrachten (ca. 50 uren) en aan zelfstudie (ca. 60 uren). De theorie moet voorafgaande aanleerwerkplekopdrachten (ca. 50 uren) en aan zelfstudie (ca. 60 uren). De theorie moet voorafgaande aan

de lessen worden voorbereid.de lessen worden voorbereid.

studiebelasting-f-74Rdb8DY

Opleiding Voertuigbediener/ Bediener redvoertuig

BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn

DDee  oopplleeiiddiinngg  vvaannggtt  aaaann  mmeett  eeeenn  ssttaarrttbbiijjeeeennkkoommsstt..
VVoooorr  ssttaarrttmmoommeenntteenn  zziiee  oopplleeiiddiinnggsskkaalleennddeerr  ZZuuiidd  66..
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Opleiding Instructeur Brandweeronderwijs

VVoorrmm  eenn  dduuuurr  vvaann ddee  oopplleeiiddiinngg

DDee ccuurrssuuss  bbeessttaaaatt uuiitt 2255 ddaaggddeelleenn  iinncclluussiieeff  eexxaammeenn..

HHeett  aaaannttaall  ccoonnttaaccttuurreenn  bbeeddrraaaaggtt 6633 uuuurr..  DDaaaarrnnaaaasstt  bbeesstteeeeddtt ddee ccuurrssiisstt  nnoogg  ccaa..  5500 uurreenn  aaaann

lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  eenn  ccaa..  6600 uurreenn  aaaann  zzeellffssttuuddiiee..

TTooeellaattiinnggsseeiisseenn

iijDDee ddeeeellnneemmeerrss  ddiieenneenn  iinn hheett  bbeezziitt ttee zz jnn  vvaann::

eeeenn  ddiipplloommaa  MMaannsscchhaapp  (o(off  hheett  ddiipplloommaa  bbrraannddwwaacchhtt  11ee  kkllaass).).
eeeenn  pprrooaaccttiieevvee  wweerrkkhhoouuddiinngg,,  zzeellffwweerrkkzzaaaammhheeiidd  eenn  ssoocciiaaaall  vvaaaarrddiigg..
aaffiffinniitteeiitt  mmeett  hheett  ggeevveenn  vvaann  oonnddeerrwwiijjss  aaaann  bbrraannddwweeeerrppeerrssoonneeeell..
eeeenn  MMBOBO  33  wweerrkk--  eenn  ddeennkknniivveeaauu..

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg

DDee ttoottaallee  ssttuuddiieebbeellaassttiinngg  bbeeddrraaaaggtt oonnggeevveeeerr  118855  uuuurr..

HHeett  aaaannttaall  ccoonnttaaccttuurreenn  bbeeddrraaaaggtt 7755 uuuurr..  DDaaaarrnnaaaasstt  mmooeetteenn  eerr  uurreenn  wwoorrddeenn  bbeesstteeeedd  aaaann  ddee

lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  ((ccaa..  5500 uurreenn))  eenn  aaaann  zzeellffssttuuddiiee  ((ccaa..  6600 uurreenn))..  DDee tthheeoorriiee mmooeett  vvoooorraaffggaaaannddee aaaann

ddee lleesssseenn  wwoorrddeenn  vvoooorrbbeerreeiidd..

BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn

DDee  oopplleeiiddiinngg  vvaannggtt  aaaann  mmeett  eeeenn  ssttaarrttbbiijjeeeennkkoommsstt..
VVoooorr  ssttaarrttmmoommeenntteenn  zziiee  oopplleeiiddiinnggsskkaalleennddeerr  ZZuuiidd  66..
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Opleiding Verkenner

VVoorrmm  eenn  dduuuurr  vvaann ddee  oopplleeiiddiinngg

DDee aavvoonnddccuurrssuuss  nneeeemmtt 1100 ddaaggddeelleenn  ((aavvoonnddeenn  eenn  éééénn  pprraakkttiijjkkddaagg)) iinn bbeessllaagg..  DDaaaarrnnaaaasstt  iiss nnoogg  eeeenn  ddaaggddeeeell

bbeennooddiiggdd vvoooorr  hheett  tthheeoorriiee--eexxaammeenn  eenn  eeeenn  hheellee  ddaagg  vvoooorr  hheett  pprraakkttiijjkkeexxaammeenn..  

TTooeellaattiinnggsseeiisseenn

iijDDee ddeeeellnneemmeerrss  ddiieenneenn  iinn hheett  bbeezziitt ttee zz jnn  vvaann::

EEeenn  ddiipplloommaa  MMaannsscchhaapp  (o(off  hheett  ddiipplloommaa  bbrraannddwwaacchhtt  11ee  kkllaass););
EEeenn  pprrooaaccttiieevvee  wweerrkkhhoouuddiinngg,,  zzeellffwweerrkkzzaaaammhheeiidd  eenn  ssoocciiaaaall  vvaaaarrddiigg;;
EEeenn  vvmmbboo  wweerrkk--  eenn  ddeennkknniivveeaauu..

SSttuuddiieebbeellaassttiinngg

DDee ssttuuddiieebbeellaassttiinngg  bbeeddrraaaaggtt oonnggeevveeeerr  4455 uuuurr..  HHeett  aaaannttaall  ccoonnttaaccttuurreenn  bbeeddrraaaaggtt 3300 uuuurr..  DDaaaarrnnaaaasstt  mmooeetteenn  eerr

uurreenn  wwoorrddeenn  bbeesstteeeedd  aaaann  ddee lleeeerrwweerrkkpplleekkooppddrraacchhtteenn  ((ccaa..  1100 uurreenn))  eenn  aaaann  zzeellffssttuuddiiee  ((ccaa..  1100 uurreenn))..  DDee

tthheeoorriiee mmooeett  vvoooorraaffggaaaannddee aaaann  ddee lleesssseenn  wwoorrddeenn  vvoooorrbbeerreeiidd..

BBiijjzzoonnddeerrhheeddeenn

DDee  oopplleeiiddiinngg  vvaannggtt  aaaann  mmeett  eeeenn  ssttaarrttbbiijjeeeennkkoommsstt..
SSttaarrtt  lleeeerrggaanngg  zziiee  oopplleeiiddiinnggsskkaalleennddeerr  ZZuuiidd  66..




