Opleiding en toelatingseisen

Examen
Praktijksimulatie Brand

Praktijksimulatie THV / IBGS
Manschap A
VMBO werk- en denkniveau

Toelatingseisen examen
- Theorietoetsen brandbestrijding BB1 en BB2 met een voldoende te
hebben afgerond.
- toelatingsgesprek voor BB1 en BB2
- praktijktoetsen, veilig binnentreden en verkenning, inzettechnieken
en slachtofferbehandeling met een voldoende te hebben afgerond.
- Theorietoetsen THV 1 en THV 2 met een voldoende te hebben
afgerond.
- Toelatingsgesprek voor THV 1,2 en 3
- Praktijktoets, bevrijdingstechniek, stabiliseren en redden en
zagen en heffen.
- Theorietoets IBGS 1
- Toelatingsgesprek IBGS 1 en 2
- Praktijktoets beeldvorming en verkenning en
slachtofferbehandeling in een industriële omgeving
- Examen Manschap A brand afgelegd

Bevelvoerder
MBO niveau 3 werk- en denkniveau Diploma
Manschap A
Brandweerchauffeur
VMBO werk- en denkniveau
Rijbewijs B Minimaal 3 jaar rijervaring
Rijbewijs C 3 jaar uitrukervaring als Manschap A
Voertuigbediener (pompbediener)
Diploma Manschap A
Voertuigbediener (redvoertuig) Diploma
Manschap A

Praktijksimulatie Brand, Virtueel
THV en OGS

-

Praktijksimulatie
- Rijden openbare weg
met prioriteitstelling.
Praktijksimulatie

Gelotenvragentoets met een voldoende afgerond, volledige
ingevulde portfolio met daarin de onderdelen baantraining en rijden
openbare weg. Alle onderdelen dienen met een voldoende te zijn
afgetekend.
Gelotenvragentoets met een voldoende afgerond

Toetskaartonderdelen

-

Verkenner gevaarlijke stoffen
Diploma Manschap A

Praktijksimulatie
- meetopdracht en
plaatsbepaling van de
meetopdracht
Praktijksimulatie
- stabiliseren van een incident
met gevaarlijke stoffen.
Praktijksimulatie
- het verzorgen van een les van
minimaal 55 minuten en
maximaal 65 minuten.
Alle onderdelen van de proeve
van bekwaamheid
Praktijksimulatie Inzet als
brandweerduiker (binnenwater)

-

Indien de kandidaat chauffeur is tijdens de uitvoering van de
toetsonderdelen dient hij tevens zijn rijbewijs C en het diploma
brandweerchauffeur zwaar te tonen.
minimale deelname aan de opleiding van 80%

-

minimale deelname aan de opleiding van 80%

-

minimale deelname aan de opleiding van 80%

-

Geheel ingevuld duiklogboek voorzien van pasfoto waaruit
tevens blijkt dat hij is goedgekeurd door een duikerarts.
Toetskaart zwembad/duiktoren volledig afgetekend
Geslotenvragentoets met een voldoende afgerond

Gaspakdrager
VMBO werk- en denkniveau
Diploma Manschap A
Instructeur
MBO 3 werk- en denkniveau

Duiker
VMBO werk- en denkniveau
Minimumleeftijd 18 jaar

-

Minimale deelname aan de opleiding van 80%

Online examens

Duikploegleider
Minimumleeftijd 24 jaar
Geldig diploma Brandweerduiker
Minimaal twee jaar ervaring als brandweerduiker en ten minste
20 oefenduiken met een totale onderwatertijd van ten minste
600 minuten
In de twee jaar voorafgaand aan de opleiding:
a.
ten minste 20 oefenduiken met een totale onderwatertijd
van ten minste 600 minuten, of
b.
ten minste aan 20 werkduiken leiding hebben gegeven,
of
c.
een combinatie van de onderdelen a en b.

Een kandidaat mag per cursusonderdeel 4 keer online examen doen
(afhankelijk afspraak opdrachtgever). Mocht het resultaat van deze
kandidaat wederom een onvoldoende zijn, dan dient het volgend
online examen bij het IFV te worden aangevraagd. Het IFV zal in dat
geval een maatwerkexamen voor de betreffende kandidaat
aanmaken.
Verrichtingen toetskaart
buitenwater
Praktijksimulatie Inzet als
reddings- en veiligheidsduiker
(buitenwater)
Alle onderdelen van de proeve
van bekwaamheid.

-

Virtueel Optreden bij
waterongevallen en casus
duikmedisch

-

Inzet als brandweerduiker met een voldoende afgerond

-

Inzet als brandweerduiker met een voldoende afgerond
Toetskaart Buitenwater volledig afgetekend

-

Geheel ingevuld duiklogboek voorzien van pasfoto waaruit
tevens blijkt dat hij is goedgekeurd door een duikerarts. Tevens
dient hierin de registratie van duikactiviteiten tijdens zijn opleiding
te zijn bijgehouden.
Toetskaart duikploegleider volledig afgetekend

