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Aanvullende informatie voor de geoefendheid
Een aantal aspecten zijn van belang waar het de geoefendheid betreft en worden achtereenvolgens
benoemd.
Extra aandacht voor beginnend beroepsbeoefenaars
Vanwege de beperkte ervaring zullen beginnende beroepsbeoefenaars de meeste aandacht verdienen,
hierbij valt te denken aan:
- Collega’s die relatief recent een opleiding hebben afgerond en nog weinig routine in hun
operationele functioneren hebben.
- Collega’s op brandweerkaznernes waar recent nieuw materiaal of materieel is geplaatst. Dit om
implementatietrajecten van dit materiaal en materieel af te ronden zodat het personeel deze
middelen routinematig kan gebruiken.
Online lessen en bijscholingen continueren
Voor wat betreft de kenniscomponenten van de vakbekwaamheid wordt aanbevolen door te gaan met de
onlinelessen en -bijscholingen zoals die nu ook al binnen veel veiligheidsregio’s worden uitgevoerd.
Praktijkoefeningen in kleine groepjes
Voor wat betreft de praktijkcomponenten van de vakbekwaamheid wordt aanbevolen om in kleine
groepjes de voor de verschillende functies benodigde elementaire motorische oefeningen weer op te
starten of door te zetten. Eerder is door verschillende vakbekwaamheidsafdelingen al gesteld dat als de
beperkende maatregelen langer dan 13 weken op het niveau zeer ernstig zijn, er moet worden nagedacht
over het beperkt weer opstarten van de vakbekwaamheidsactiviteiten. Hieronder wordt een aantal
voorbeelden genoemd. Uiteraard kan de nazit na de oefeningen onder de huidige omstandigheden niet
doorgaan. In veel regio’s zijn actuele routekaarten voor initiële en blijvende vakbekwaamheid ontwikkeld.
De ervaring is dat deze routekaarten goed werkbaar zijn.
Aanbevolen wordt om de nabespreking van de oefeningen buiten te doen of in een grote ruimte die goed
geventileerd is en waarbij de onderlinge afstand gemakkelijk te realiseren is.
Voorbeelden van oefeningen
- in kleine groepjes van maximaal 4 brandweermensen aangevuld met een instructeur of oefenleider
oefenen in elementaire motorische vaardigheden:
o Oefeningen brandbestrijding:
 aflegsystemen
 opbouwen watervoorziening
 plaatsen ladders, schoorsteenbrandbestrijding
 uitvoeren buitenverkenning met behulp van WBC
 verkennen en inzetten met ademlucht
 beoefenen inzettechnieken basisprincipes
 bij teruglopend besmettingsniveau van zeer ernstig naar ernstig kunnen ook de kleine
kortdurende inzetoefeningen voor behoud van de uitrukroutine weer worden
opgestart. Hierbij is het aantal betrokken personen inclusief oefenstaf maximaal 7 – 8.
o Oefeningen hulpverlening:
 Stabiliseren voertuigen
 Uitvoeren verschillende bevrijdingstechnieken



Basisvaardigheden met verschillende gereedschappen (motorkettingzaag,
doorslijpmachine etc.)
o Oefeningen incidentbestrijding gevaarlijke stoffen:
 Verkennen van de situatie
 Beoefenen diverse vormen van schoonmaken en uitkleden
o Oefeningen waterongevallen:
 Uitvoeren duikoefeningen:
Op dit moment wordt door de duikteams al lange tijd geoefend onder de geldende
COVID-19 regels zoals vertaald in de brancherichtlijn COVID-19 van Brandweer
Nederland, versie september 2020. De ervaring is dat dit prima werkbaar is. De
normale oefeningen voor een duikteam kunnen gewoon doorgaan. Ook de duiktoren in
Den Helder is, onder een noodverordening, open voor gebruik door de brandweer en
Defensie. Vanwege de beperking van het aantal mensen wat mag samenkomen zullen
de samenwerkingsoefeningen met andere eenheden nog enige tijd niet kunnen
plaatsvinden. Het is ook vanuit het oogpunt van de hercertificering in november van
belang dat de duikteams door blijven oefenen.
o Oefeningen brandweerchauffeurs en voertuigbedieners:
 Uitvoeren oefeningen voor chauffeurs, pompbedieners en bedieners redvoertuig:
Ook voor deze functies, die vaak al in kleine groepjes oefenen, wordt aanbevolen het
oefenprogramma weer op te starten met elementaire oefeningen in de bediening van
de verschillende voertuigen.
o Oefeningen droneteams:
Op dit moment wordt door de droneteams al lange tijd geoefend onder de geldende COVID-19
regels zoals vertaald in de brancherichtlijn COVID-19 van Brandweer Nederland, versie
september 2020. De ervaring is dat dit prima werkbaar is. De normale oefeningen voor een
droneteam kunnen gewoon doorgaan.

Aanvullende informatie over opleiden en examineren
Voor het borgen van de nodige instroom in de repressieve dienst worden noodzakelijke opleidingen nog
steeds door de opleidingsinstituten verzorgd. Dit wordt zorgvuldig gemonitord door de stuur- en werkgroep
continuïteit opleidingen. Vaak echter wel onder beperkende maatregelen.
Bij de uitvoering van deze opleidingen komen wel de volgende beperkingen naar voren zoals het
stagelopen en het uitvoeren van de leerwerkplekopdrachten. Het stagelopen voor nieuwe manschappen en
bevelvoerders is in veel regio’s stopgezet. Dit is wel een belangrijk deel in de ontwikkeling van deelnemers
richting hun nieuwe functie. Er is dan ook veel voor te zeggen om deze stages zoveel mogelijk wel weer op
te pakken en door te laten gaan. Uiteraard geldt hier maatwerk: de urgentie kan per situatie of casus
verschillen omdat niet alle kandidaten eenzelfde achtergrond of ervaring hebben. Ook geldt dat dient te
worden gekeken of een stage veilig plaats kan vinden.
Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van leerwerkplekopdrachten. Deze opdrachten zijn voor een belangrijk
deel bedoeld om bepaalde vaardigheden te automatiseren of anderszins verder uit te bouwen. Het is
belangrijk dat ook deze activiteiten weer mogelijk worden. En ook hier geldt dat de situatie of casus kan
verschillen en maatwerk dus van toepassing is.
Voor wat betreft het examineren wordt op dit moment door het IFV weer de regie gevoerd over de
uitvoering van de examens. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de betrokken opleidingsinstituten. Tijdens
de examens wordt de Brancherichtlijn COVID-19 van Brandweer Nederland strikt gehanteerd. Ook wordt
het aantal personen wat gelijktijdig aanwezig zo klein mogelijk gehouden.

