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1 Doel
Voor u ligt de Uitvoeringsregeling Commissie Toezicht Lokale Toetsing (TLT)
Brandweeronderwijs. Deze regeling is een nadere uitwerking van artikel 29, 30 en 31 van
het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs. In deze regeling worden
nadere voorschriften voor de Commissie TLT beschreven.
Deze uitvoeringsregeling geldt voor die proeven van bekwaamheid waarbij een deel van de
examinering plaatsvindt door en op het opleidingsinstituut.
Deze uitvoeringsregeling is opgesteld door Bureau Toezicht Examinering en Certificering in
samenspraak met de dienst Kennisontwikkeling en onderwijs van het IFV.
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2 Begripsbepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Alle begripsomschrijvingen in deze uitvoeringsregeling worden in artikel 1 van het
Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs gedefinieerd.
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3 Uitvoeringsregeling Commissie Toezicht Lokale
Toetsing Brandweeronderwijs
Artikel 2

Uitgangspunten

1. De Uitvoeringsregeling Commissie Toezicht Lokale Toetsing (TLT) Brandweeronderwijs
is een nadere uitwerking van artikel 29, 30 en 31 van het Onderwijs- en
Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs.
2. Het bestuur van het IFV mandateert een aantal van zijn taken wat betreft het toezicht op
examinering aan Bureau TEC.
3. Bureau TEC mandateert een aantal van zijn taken aan de Commissie TLT wat betreft het
toezicht op de toetsen.
4. De Commissie TLT voert haar taken op een objectieve en onafhankelijke wijze uit.
5. De Commissie TLT heeft de volgende taken wat betreft het toezicht op de toetsen uit het
beoordelingsportfolio:
a. Vaststellen van de uitslag van toetsen;
b. Benoemen van actoren die betrokken zijn bij de afname van toetsen;
c. Accrediteren van toetslocaties die gebruikt worden bij de afname van toetsen;
d. Controleren van de kwaliteit van de afname (uitvoering) van toetsen door middel van
kwaliteitscontroles op locatie;
e. Afhandelen van bezwaarschriften van toetsen, behalve voor online theorietoetsen;
f. Afhandelen van aanvragen voor aangepaste toetsen op grond van dyslexie en
Dyscalculie of als het Nederlands niet de moedertaal is;
g. Afhandelen van herkansingsaanvragen voor toetsen.
6. De Commissie TLT organiseert haar eigen werkzaamheden en neemt besluiten in relatie
tot haar taken met in achtneming van het OER Brandweeronderwijs en de onderliggende
uitvoeringsregelingen.
7. De Commissie TLT neemt bij alle werkzaamheden in het kader van haar taken de privacy
van betrokkenen in acht.
8. Indien de Commissie TLT aanvullende regels wil stellen ten aanzien van haar taken, dan
mogen deze niet strijdig zijn met het OER Brandweeronderwijs en de onderliggende
uitvoeringsregelingen.

Artikel 3

Samenstelling

1. De bepalingen in artikel 30, lid 1 en 2 van het OER Brandweeronderwijs zijn van
toepassing op de samenstelling van de Commissie TLT.
2. De voorzitter van de Commissie TLT bewaakt in het bijzonder het onafhankelijk en
deskundig functioneren van de Commissie TLT.
3. De Commissie TLT kan voor haar besluiten advies inwinnen bij derden. De Commissie
TLT vergewist zich van de onafhankelijkheid van deze derden en dat het advies op
deugdelijke wijze tot stand is gekomen.
4. Indien de Commissie TLT een besluit neemt over een kandidaat met wie een lid van de

6/9

5.

6.

7.

8.

Commissie TLT een persoonlijke betrekking, zoals een familie- of
vriendschapsbetrekking, heeft die een risico van (schijnbare) belangenverstrengeling
vormt, wordt het betreffende lid uitgesloten van het besluitvormingsproces.
Voor administratieve werkzaamheden kan de Commissie TLT gebruik maken van een
persoon die niet tot de Commissie TLT behoort. De betreffende persoon hoeft niet
benoemd te worden en heeft geen bevoegdheden bij het nemen van besluiten.
Indien op enig moment een vacature ontstaat in de Commissie TLT, dan is het
opleidingsinstituut verplicht zo snel als mogelijk in de vacature te voorzien, waarbij de
bepaling in artikel 30, lid 1 van het OER Brandweeronderwijs geldt.
Wordt de Commissie TLT geconfronteerd met een vacature, dan blijft zij volledig bevoegd
voor de uitoefening van haar taken. Bestaat de Commissie TLT uit drie leden, dan
dient bij het ontstaan van een vacature deze zo snel mogelijk ingevuld te worden.
De Commissie TLT is verantwoordelijk voor het inwerken van een nieuw lid van de
Commissie TLT.

Artikel 4

Benoeming

1. In aanvulling op het gestelde in artikel 30, lid 3 en lid 6 van het OER
Brandweeronderwijs gelden de volgende bepalingen.
2. Bureau TEC benoemt, namens het bestuur van het IFV, de leden van de Commissie
TLT.
3. Een lid van de Commissie TLT is benoemd voordat besluiten genomen mogen worden
in het kader van de taken van de Commissie TLT.
4. Het algemeen bestuur van het IFV kan een benoeming van een lid van de Commissie
TLT intrekken of de geldigheid ervan opschorten, indien het lid:
a. zijn taak aantoonbaar niet naar behoren uitvoert, dan wel de taak niet kan uitvoeren en
daardoor het functioneren van de Commissie TLT onmogelijk maakt, dan wel in gevaar
brengt;
b. betrokken is bij onregelmatigheden die verband houden met werkzaamheden als
lid van de Commissie TLT.
5. Tegen deze schorsing kan het lid bezwaar aantekenen bij het algemeen bestuur van het
IFV.
6. Het lidmaatschap van een lid van de Commissie TLT eindigt indien:
a. de benoeming wordt ingetrokken volgens het gestelde in lid 4;
b. het lid een functie gaat vervullen of werkzaamheden gaat verrichten die onverenigbaar
zijn met het lidmaatschap van de Commissie TLT;
c. het lid zelf het lidmaatschap wenst te beëindigen;
d. de zittingstermijn is verstreken.

Artikel 5

Bevoegdheden

1. Het opleidingsinstituut en alle andere betrokkenen bij de toetsing leveren op verzoek van
(een lid van) de Commissie TLT informatie aan die voor het functioneren en nemen van
besluiten van de commissie noodzakelijk is.
2. De Commissie TLT bepaalt zelf welke leden gerechtigd zijn besluiten te nemen: de
gehele commissie, alleen de voorzitter of leden zijn toegewezen aan besluitvorming op
specifieke taken.
3. Enkel (een lid van) de Commissie TLT is bevoegd om een voorlopig resultaat van een
toets te wijzigen.
4. Enkel (een lid van) de Commissie TLT is bevoegd, om beargumenteerd, af te wijken van
de gestelde eisen aan beoordelaars, technisch regisseurs en toezichthouders in de uitvoeringsregeling Benoemen actoren Brandweeronderwijs mits de kwaliteit van de toetsing wordt gewaarborgd.
5. (Een lid van) de Commissie TLT is niet bevoegd om de cesuur van een toets en/of de
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toetswijzer van een proeve van bekwaamheid aan te passen en/of vrijstellingen af te
geven voor toetsen en/of een verzoek tot een aanpassing van een toets, anders dan
gesteld in artikel 2, lid 4 onder f te honoreren.

Artikel 6

Verslaglegging en archivering

1. Slechts de leden en de eventuele administratieve ondersteuner van de Commissie TLT
hebben toegang tot het (digitale) archief van de Commissie TLT.
2. Overleggen van de Commissie TLT zijn besloten.
3. In aanvulling op het gesteld in artikel 52 van het OER Brandweeronderwijs, gelden de
volgende bewaartermijnen voor besluiten en documenten van de Commissie TLT:
a. Verslagen van eventuele overleggen worden zes jaar bewaard, gerekend vanaf het
moment van het overleg;
b. Documenten voor het vaststellen van toetsuitslagen worden zes jaar bewaard,
gerekend vanaf het moment van vaststelling;
c. Besluiten tot benoeming van actoren worden tot drie jaar na het verlopen van de
termijn van de benoeming bewaard, gerekend vanaf het afgeven van de
benoemingsverklaring;
d. Besluiten tot het accrediteren van toetslocaties worden tot drie jaar na het verlopen
van de termijn van de accreditatie bewaard, gerekend vanaf het afgeven van de
accreditatieverklaring;
e. Verslagen van rapportages van controleurs worden zes jaar bewaard, gerekend vanaf
het opstellen van de rapportage.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 9 juli 2020.

Artikel 8

Citeernaam van de regeling

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Commissie Toezicht Lokale
Toetsing Brandweeronderwijs.
Uitvoeringsregeling Toezicht Lokale Toetsing Brandweeronderwijs vastgesteld door de
directie van het Instituut Fysieke Veiligheid.
Arnhem, 9 juli 2020
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4 Bijlage
Bijlage 1.

Wijzigingstabel

Overzicht wijzingen OER Brandweeronderwijs 1.1 (9 juli 2020) ten opzichte van OER Brandweeronderwijs 1.0 (18 mei 2017).
Plaats van wijziging

Wijziging

Artikel 6

Voor lid a, b en e is de bewaartermijn met
een jaar verlengd, namelijk van vijf naar zes
jaar.
Lid f betrof de bewaartermijn van
bezwaarschriften en deze termijn wordt in
artikel 52 van het OER Brandweeronderwijs
genoemd.
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