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1 Doel
Voor u ligt de Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs. Deze
uitvoeringsregeling is een nadere uitwerking van artikel 45 van het Onderwijs- en
Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs waarin staat beschreven dat het dagelijks
bestuur van het IFV nadere voorschriften vaststelt voor het opnieuw afleggen van een toets
of examenonderdeel.
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 en
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 Herkansingen Brandweeronderwijs
Artikel 2

Uitgangspunten

1. De Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs is een nadere uitwerking van
artikel 45 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs.
2. Een online theorietoets (als toets) of een online examen (als examenonderdeel) kan drie
maal herkanst worden. Indien u meer dan drie maal de online theorietoets of het online
examen moet herkansen dan geldt het volgende:
a. Betreft het een theorietoets, dan moet het opleidingsinstituut bij de Commissie TLT
een aanvraag indienen met behulp van het formulier ‘Aanvraag herkansing’. Dit
formulier is beschikbaar bij het opleidingsinstituut.
Binnen twee weken koppelt de Commissie TLT aan de aanvrager van de
herkansing terug of de aanvraag wordt goedgekeurd.
Het opleidingsinstituut dient daarna contact op te nemen met het IFV
Examenbureau over de aanmelding van de vierde (of volgende) herkansing
aangezien een maatwerktoets wordt afgenomen.
b. Betreft het een online examen, dan moet het opleidingsinstituut bij het IFV
Examenbureau een aanvraag indienen met behulp van het formulier ‘Aanvraag herkansing. Dit formulier is beschikbaar op de website van het IFV.
Binnen twee weken koppelt het IFV Examenbureau aan de aanvrager van de
herkansing terug of de aanvraag wordt goedgekeurd.
Bij een aanmelding voor de vierde (of volgende) herkansing wordt een
maatwerktoets afgenomen.
3. Een praktijksimulatie (als toets of examenonderdeel) kan één keer herkanst worden.
Indien u meer dan een maal de praktijksimulatie (als toets of examenonderdeel) moet
herkansen dan geldt het volgende:
a. Betreft het een toets, dan kan het opleidingsinstituut aan de Commissie TLT advies
vragen met behulp van het formulier ‘Aanvraag herkansing’. Dit formulier is
beschikbaar bij het opleidingsinstituut.
Binnen twee weken adviseert de Commissie TLT de aanvrager op basis van het
beschreven ontwikkeltraject en uw eerdere behaalde resultaten of het zinvol is om
de toets te herkansen. Het opleidingsinstituut kan u altijd (met of zonder advies)
aanmelden voor een herkansing.
b. Betreft het een examenonderdeel, dan kan het opleidingsinstituut aan het IFV
advies vragen met behulp van het formulier ‘Aanvraag herkansing’, waarbij de
aanvraag naar het IFV Examenbureau gestuurd dient te worden. Dit formulier is
beschikbaar op de website van het IFV.
Binnen twee weken adviseert het IFV de aanvrager op basis van het beschreven
ontwikkeltraject en uw eerdere behaalde resultaten of het zinvol is om het
examenonderdeel te herkansen. Het opleidingsinstituut kan u altijd (met of zonder
advies) aanmelden voor een herkansing.
4. De tijdsduur tussen de herkansing van een praktijk- of computersimulatie (als toets of
examenonderdeel) is minimaal vijf werkdagen.
5. Voor alle andere toets- of examenvormen worden in de toetswijzer van de betreffende
functie, indien relevant, de herkansingsmogelijkheden beschreven.
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6.
7.

Het opleidingsinstituut dient u opnieuw aan te melden voor een herkansing van een
toets of examenonderdeel.
Bij een voldoende uitslag voor een toets of examenonderdeel kan dit onderdeel niet
herkanst worden om een beter resultaat te behalen.

Artikel 3

Bezwaarschrift en herkansing

1. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend ten aanzien van een toets of
examenonderdeel, kan het opleidingsinstituut u aanmelden voor herkansing van de toets
of het examenonderdeel waarvoor het bezwaar geldt, mits niet wordt afgeweken van de
tijdsduur zoals gesteld in artikel 2, lid 4.
2. Het opleidingsinstituut dan wel u zelf dient melding te maken bij de behandelaar van het
bezwaarschrift, dat u bent aangemeld voor een herkansing.
3. Indien u bent aangemeld voor een herkansing, wordt het bezwaarschrift opgeschort.

Artikel 4

Inwerkingtreding

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

Artikel 5

Citeernaam van de regeling

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs.
Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs is vastgesteld door de directie van
het IFV.
Arnhem, 9 juli 2020

7/8

4 Bijlage
Bijlage 1.

Wijzigingstabel

Overzicht wijzingen Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs versie 2.1
(9 juli 2020) ten opzichte van de versie 2.0 (12 september 2016).
Plaats van wijziging

Wijziging

Artikel 2, lid 5

Toegevoegd dat voor alle andere toets- of
examenvormen dan een online theorietoets,
online examen of praktijksimulatie (als toets
of examenonderdeel) in de toetswijzer bij de
betreffende functie, indien relevant, de
herkansingsmogelijkheden worden
beschreven.
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