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Aanleiding 

Voor u ligt de overgangsregeling voor brandweeropleidingen op basis van het Onderwijs- en 

Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).  

 

Binnen het project Versterkingsplan Brandweeronderwijs (Vbo) is in 2013 een start gemaakt 

met de vernieuwing van het onderwijsconcept (o.a. digitale onderwijsproducten via de ELO 

en blended learning) en de examenstructuur (herontwerp examinering).  

De examinering binnen de huidige brandweeropleidingen wordt afgenomen door het NIPV 

en vallen onder het NIPV Examenreglement (ER) en bijbehorende Uitvoeringsregelingen. 

Bij de nieuw ontwikkelde opleidingen is de examinering opgezet conform het Herontwerp 

examinering. Afspraken zijn vastgelegd in het OER Brandweeronderwijs en bijbehorende 

Uitvoeringsregelingen. 

 

Vanaf 2016 worden opleidingen geleidelijk vernieuwd en ingevoerd. Om 

opleidingsinstellingen die brandweeropleidingen verzorgen de gelegenheid te geven hun 

onderwijs aan te passen aan de vernieuwde opleidingen is er een overgangsregeling, 

waarvan de onderliggende regels zijn vastgesteld door de algemeen directeur NPIV. De 

overgangsregeling valt onder toezicht van Bureau Toezicht Examinering en Certificering 

(TEC). 

 

De overgangsregeling brandweeropleidingen is een groeidocument. In deze 

overgangsregeling wordt voor elke opleiding die is vernieuwd op basis van het herontwerp 

examinering vermeld wat de implementatietermijn, geldigheidsduur van de 

examenresultaten en vrijstellingsmogelijkheden zijn. 
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1 Manschap 

1.1 Implementatietermijn Manschap (OER) 

Vanaf september 2016 is het voor alle opleidingsinstellingen voor brandweeronderwijs 

mogelijk om te starten met de opleiding Manschap1 op basis van het Onderwijs- en 

Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).  

 

Manschap 1.02 

Vanaf 1 maart 2017 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de opleiding 

Manschap (in het vervolg Manschap 1.0 genoemd).  

 

Manschap 2.03 

Er is een landelijke evaluatie van de leergang Manschap gehouden en een update van de 

leergang uitgevoerd (in het vervolg Manschap 2.0 genoemd). 

Vanaf 1 september 2020 kunnen opleidingsinstellingen met nieuwe groepen starten met de 

opleiding Manschap 2.0.  

Is een opleidingsinstelling eenmaal gestart met een activiteitenplan, dan volgt de groep het 

onderwijs en de examinering behorende bij dit activiteitenplan4.  

 

Vanaf 1 januari 2021 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe opleiding 

Manschap 2.0. 

 

Een kandidaat gestart met zijn opleiding Manschap 1.0 voor 1 januari 2021 kan deze 

afronden tot 1 juli 2024. 

1.2 Geldigheidsduur toets- en examenresultaten Manschap 
1.0  

De toets- en examenresultaten van de opleiding Manschap 1.0 blijven 3 jaar geldig vanaf het 

eerste positief behaalde toetsresultaat. Een kandidaat heeft echter tot uiterlijk 1 juli 2024 om 

alle toets- en examenresultaten van de proeve van bekwaamheid Manschap 1.0 met positief 

resultaat te behalen, om in aanmerking te komen voor een IFV diploma. Wanneer één of 

meer toetsen en/of examenonderdelen niet met een positief resultaat zijn behaald voor  

 

1 Met de vaststelling van een nieuw kwalificatiedossier door het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de 

functieaanduiding veranderd in Manschap. 

2 Datum vaststelling overgangsregeling Manschap 1.0 16-04-2018. 

3 Datum vaststelling overgangsregeling Manschap 2.0 22-06-2020 

4 Bijvoorbeeld: een groep is gestart op 1 mei 2020 met het activiteitenplan THV/WO/IBGS van Manschap 1.0. Na de 

zomervakantie van 2020 blijft de groep dit activiteitenplan volgen en maakt dit activiteitenplan af. Deze groep gaat 

dus niet verder met het activiteitenplan THV/WO/IBGS van Manschap 2.0. 

 Een groep heeft op 1 juli 2020 het activiteitenplan Aanvliegroute en Brandbestrijding Manschap 1.0 afgerond. Na 

de zomer van 2020 kan deze groep starten met het activiteitenplan THV/WO/IBGS van Manschap 2.0. 
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1 juli 2024, komen alle positief behaalde toets- en examenresultaten van Manschap 1.0 te 

vervallen. De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder Manschap 1.0 afgelegde 

toetsen en examenonderdelen het diploma Manschap behalen.  

1.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Gelijkstelling Manschap 1.0 en Manschap 2.0  

De volgende gelijkstellingen voor een aantal toetsen en examenonderdelen van Manschap 

2.0 zijn mogelijk:  

 

 

1.4  Diplomering 

Het behalen van het diploma Manschap op basis van het afleggen van toetsen en 

examenonderdelen Manschap 1.0 in combinatie met toetsen en examenonderdelen 

Manschap 2.0, kan tot 1 juli 2024 waarbij de volgende voorwaarden gelden:  

• een kandidaat gestart met Manschap 2.0 kan geen toetsen of examenonderdelen van 

Manschap 1.0 afleggen om het diploma Manschap te behalen; 

• een kandidaat gestart met Manschap 1.0 en een positief resultaat heeft behaald op 

toetsen en examenonderdelen van BB en/of THV en IBGS van Manschap 1.0, kan 

toetsen en examenonderdelen afleggen van Manschap 2.0 om het diploma Manschap te 

behalen.  

Hierbij geldt dat de kandidaat bij het afleggen van de toetsen en examenonderdelen 

Manschap 1.0 en Manschap 2.0 moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in de 

toetswijzers van de proeve van bekwaamheid Manschap 1.0, dan wel Manschap 2.0 

voor deelname aan de betreffende toetsen en/of examenonderdelen. 

 

Na 1 juli 2024 kan een kandidaat het diploma Manschap alleen behalen door het afleggen 

van de proeve van bekwaamheid Manschap 2.0.  

 

De geldigheidsduur van de behaalde resultaten voor bovenstaande toetsen en 

examenonderdelen voor Manschap 1.0 en 2.0 is drie jaar.  
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2 Bevelvoerder 

2.1 Implementatietermijn Bevelvoerder (OER) 

De opleidingsinstellingen konden  tot 1 maart 2020 starten met de opleiding Bevelvoerder 

waarbij de examinering onder het IFV Examenreglement (ER) valt.  

 

Bevelvoerder 1.0 5 

Vanaf 1 september 2018 is het voor alle opleidingsinstellingen voor brandweeronderwijs 

mogelijk om te starten met de opleiding Bevelvoerder op basis van het Onderwijs- en 

Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).  

Vanaf 1 maart 2020 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe opleiding 

Bevelvoerder.   

 

Bevelvoerder 2.06 

Er is een update van de leergang uitgevoerd (in het vervolg Bevelvoerder 2.0 genoemd).  

Vanaf 1 januari 2021 kunnen opleidingsinstellingen met nieuwe groepen starten met de 

opleiding Bevelvoerder 2.0.   

 

Vanaf 1 september 2021 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe 

opleiding Bevelvoerder 2.0.  

  

Een kandidaat gestart met zijn opleiding Bevelvoerder 1.0 voor 1 september 2021 kan deze 

afronden tot 1 juli 2025.  

2.2 Geldigheidsduur examenresultaten Bevelvoerder (ER) 
en toets- en examenresultaten Bevelvoerder (OER 
Brandweeronderwijs) 

Geldigheid examenresultaten Bevelvoerder onder het ER 

De examenresultaten van de opleiding Bevelvoerder (ER) blijven 3,5 jaar geldig vanaf het 

eerste positief behaalde examenresultaat. Een kandidaat heeft tot uiterlijk  1 juli 2024 om 

alle examenonderdelen van het examen Bevelvoerder (ER) met een positief resultaat te 

behalen om in aanmerking te komen voor een IFV diploma. Wanneer één of meer 

examenonderdelen niet met een positief resultaat zijn behaald voor 1 juli 2024, komen alle 

positief behaalde examenresultaten van Bevelvoerder (ER) te vervallen.  

De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder het ER afgelegde examenonderdelen 

het diploma Bevelvoerder behalen.  

  

 

5 Datum vaststelling overgangsregeling Bevelvoerder 1.0 14-01-2019. 
6 Datum vaststelling overgangsregeling Bevelvoerder 2.0 11-01-2021. Deze overgangsregeling is opnieuw 

vastgesteld n.a.v. aanpassing datum waarop opleidingsinstellingen verplicht zijn om te starten met Bevelvoerder 

2.0.   
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Geldigheid toets- en examenresultaten Bevelvoerder 1.0 onder het OER 

Brandweeronderwijs  

De toets- en examenresultaten van de opleiding Bevelvoerder 1.0 (OER 

Brandweeronderwijs) blijven 3 jaar geldig vanaf het eerste positief behaalde toetsresultaat. 

Een kandidaat heeft echter tot uiterlijk 1 juli 2025 om alle toets- en examenresultaten van de 

proeve van bekwaamheid Bevelvoerder 1.0 met een positief resultaat te behalen, om in 

aanmerking te komen voor een IFV diploma. Wanneer één of meer toetsen en/of 

examenonderdelen niet met een positief resultaat zijn behaald voor 1 juli 2025, komen alle 

positief behaalde toets- en examenresultaten van Bevelvoerder 1.0 te vervallen. De 

kandidaat kan dan niet meer op basis van onder Bevelvoerder 1.0 afgelegde toetsen en 

examenonderdelen het diploma Bevelvoerder behalen.  

2.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Gelijkstelling Bevelvoerder (ER) en Bevelvoerder 1.0 (OER Brandweeronderwijs) 

Er zijn geen gelijkstellingen mogelijk voor de proeve van bekwaamheid Bevelvoerder (OER) 

op basis van de behaalde resultaten van het examen Bevelvoerder (ER).  

 

Gelijkstelling Bevelvoerder 1.0 en Bevelvoerder 2.0   

De volgende gelijkstellingen voor een aantal toetsen en examenonderdelen van 

Bevelvoerder 2.0 zijn mogelijk:   

 

 

2.4 Diplomering  

Diplomering op basis van Bevelvoerder (ER) 
Het behalen van het diploma Bevelvoerder op basis van het afleggen van 

examenonderdelen Bevelvoerder onder het ER kan tot 1 juli 2024. 

 

Diplomering op basis van Bevelvoerder (OER Brandweeronderwijs) Bevelvoerder 1.0 in 

combinatie met Bevelvoerder 2.0 

Het behalen van het diploma Bevelvoerder op basis van het afleggen van toetsen en 

examenonderdelen Bevelvoerder 1.0 in combinatie met toetsen en examenonderdelen 

Bevelvoerder 2.0, kan tot 1 juli 2025 waarbij de volgende voorwaarden gelden:  

• een kandidaat gestart met Bevelvoerder 2.0 kan geen toetsen of examenonderdelen van 

Bevelvoerder 1.0 afleggen om het diploma Bevelvoerder te behalen;  

• een kandidaat gestart met Bevelvoerder 1.0 en een positief resultaat heeft behaald op 

alle toetsen en examenonderdelen van THV/WO/IBGS van Bevelvoerder 1.0, kan voor 



 10/21 

 

Brandbestrijding toetsen en examenonderdelen afleggen van Bevelvoerder 2.0 om het 

diploma Bevelvoerder te behalen.   

Hierbij geldt dat de kandidaat bij het afleggen van de toetsen en examenonderdelen 

Bevelvoerder 1.0 en Bevelvoerder 2.0 moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in 

de toetswijzers van de proeve van bekwaamheid Bevelvoerder 1.0, dan wel 

Bevelvoerder 2.0 voor deelname aan de betreffende toetsen en/of examenonderdelen.  
  

Na 1 juli 2025 kan een kandidaat het diploma Bevelvoerder alleen behalen door het afleggen 

van de proeve van bekwaamheid Bevelvoerder 2.0 (of een latere versie).   
  

De geldigheidsduur van de behaalde resultaten voor bovenstaande toetsen en 

examenonderdelen voor Bevelvoerder 1.0 en 2.0 is drie jaar.   
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3 Instructeur7 

3.1 Implementatietermijn Instructeur (OER) 

De opleidingsinstellingen kunnen tot 1 augustus 2020 starten met de huidige opleiding 

Instructeur waarbij de examinering onder het IFV Examenreglement (ER) valt. 

 

Vanaf 1 oktober 2019 is het voor alle opleidingsinstellingen voor brandweeronderwijs 

mogelijk om te starten met de nieuwe opleiding Instructeur op basis van het Onderwijs- en 

Examenreglement Brandweeronderwijs (OER). 

Vanaf 1 augustus 2020 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe 

opleiding Instructeur.  

3.2 Geldigheidsduur examenresultaten Instructeur (ER) 

De examenresultaten van de huidige opleiding Instructeur (ER) blijven 2,5 jaar geldig vanaf 

het eerste positief behaalde examenresultaat. Een kandidaat heeft tot uiterlijk  

31 december 2023 om alle examenonderdelen van het examen Instructeur (ER) met een 

positief resultaat te behalen om in aanmerking te komen voor een IFV diploma. Wanneer 

één of meer examenonderdelen niet met een positief resultaat zijn behaald voor 31 

december 2023, komen alle positief behaalde examenresultaten van Instructeur (ER) te 

vervallen. 

De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder het ER afgelegde examenonderdelen 

het diploma Instructeur behalen. 

3.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Er zijn geen gelijkstellingen mogelijk voor de proeve van bekwaamheid Instructeur (OER) op 

basis van de behaalde resultaten van het examen Instructeur (ER). 

  

 

7 Datum vaststelling overgangsregeling Instructeur 02-04-2020. 
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4 Ploegchef8 

4.1 Implementatietermijn Ploegchef (OER) 

Vanaf 1 april 2020 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe opleiding 

Ploegchef op basis van het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (OER). 

4.2 Geldigheidsduur resultaten Ploegchef (ER) 

De resultaten van de proeveonderdelen van de huidige opleiding Ploegchef (ER) blijven 2,5 

jaar geldig vanaf de startdatum van de leergang. Een kandidaat heeft tot uiterlijk  

1 juli 2023 om alle proeveonderdelen van de proeve van bekwaamheid Ploegchef (ER) met 

een positief resultaat te behalen om in aanmerking te komen voor een IFV diploma. 

Wanneer één of meer proeveonderdelen niet met een positief resultaat zijn behaald voor  

1 juli 2023, komen alle positief behaalde resultaten van de proeveonderdelen van  

Ploegchef (ER) te vervallen. 

De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder het ER afgelegde proeveonderdelen het 

diploma Ploegchef behalen. 

4.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Er zijn geen gelijkstellingen mogelijk voor de proeve van bekwaamheid Ploegchef (OER) op 

basis van de behaalde resultaten van de proeve van bekwaamheid Ploegchef (ER). 

  

 

8 Datum vaststelling overgangsregeling Ploegchef 22-06-2020. 
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5 Docent9 

5.1 Implementatietermijn Docent (OER) 

Vanaf 1 oktober 2020 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe opleiding 

Docent op basis van het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (OER). 

5.2 Geldigheidsduur resultaten Docent (ER) 

De resultaten van de proeveonderdelen van de huidige opleiding Docent (ER) blijven 2,5 

jaar geldig vanaf de startdatum van de leergang. Een kandidaat heeft tot uiterlijk  

31 december 2023 om alle proeveonderdelen van de proeve van bekwaamheid Docent (ER) 

met een positief resultaat te behalen om in aanmerking te komen voor een IFV diploma. 

Wanneer één of meer proeveonderdelen niet met een positief resultaat zijn behaald voor  

31 december 2023, komen alle positief behaalde resultaten van de proeveonderdelen van  

Docent (ER) te vervallen. 

De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder het ER afgelegde proeveonderdelen het 

diploma Docent behalen. 

5.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Er zijn geen gelijkstellingen mogelijk voor de proeve van bekwaamheid Docent (OER) op 

basis van de behaalde resultaten van de proeve van bekwaamheid Docent (ER). 

  

 

9 Datum vaststelling overgangsregeling Docent 01-12-2020.  
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6 Operationeel manager10 

6.1 Implementatietermijn Operationeel manager (OER) 

Vanaf 1 april 2022 start het IFV alleen nog met de nieuwe opleiding Operationeel manager 

op basis van het Onderwijs- en Examenreglement brandweeronderwijs (OER). 

6.2 Geldigheidsduur resultaten Operationeel manager (ER) 

De resultaten van de proeveonderdelen van de huidige opleiding Operationeel manager 

(ER) blijven 2,5 jaar geldig vanaf de startdatum van de leergang. Een kandidaat heeft tot 

uiterlijk 1 juli 2025 om alle proeveonderdelen van de proeve van bekwaamheid Operationeel 

manager (ER) met een positief resultaat te behalen om in aanmerking te komen voor een 

IFV diploma. Wanneer één of meer proeveonderdelen niet met een positief resultaat zijn 

behaald voor 1 juli 2025, komen alle positief behaalde resultaten van de proeveonderdelen 

van Operationeel manager (ER) te vervallen. 

De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder het ER afgelegde proeveonderdelen het 

diploma Operationeel manager behalen. 

6.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Er zijn geen gelijkstellingen mogelijk voor de proeve van bekwaamheid Operationeel 

manager (OER) op basis van de behaalde resultaten van de proeve van bekwaamheid 

Operationeel manager (ER). 

 

 

  

 

10 Datum vaststelling overgangsregeling Operationeel manager 18-05-2021. Op 27-09-2021 is de 

overgangsregeling opnieuw vastgesteld n.a.v. aanpassing datum waarop het IFV start met de opleiding 

Operationeel manager.  



 15/21 

 

7 Voertuigbediener-
pompbediener11 

7.1 Implementatietermijn Voertuigbediener-pompbediener 
(OER) 

De opleidingsinstellingen kunnen tot 1 juli 2022 starten met de opleiding Voertuigbediener-

pompbediener waarbij examinering onder het IFV Examenreglement (ER) valt.  

 

Vanaf 1 oktober 2021 is het voor alle opleidingsinstellingen voor brandweeronderwijs 

mogelijk om te starten met de opleiding Voertuigbediener-pompbediener op basis van het 

Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).  

Vanaf 1 juli 2022 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe opleiding 

Voertuigbediener-pompbediener. 

7.2 Geldigheidsduur examenresultaten Voertuigbediener-
pompbediener (ER) 

De examenresultaten van de huidige opleiding Voertuigbediener-pompbediener (ER) blijven 

2,5 jaar geldig vanaf het eerste positief behaalde examenresultaat. Een kandidaat heeft tot 

uiterlijk 1 juli 2025 om alle examenonderdelen van het examen Voertuigbediener-

pompbediener (ER) met een positief resultaat te behalen om in aanmerking te komen voor 

een IFV diploma. Wanneer één of meer examenonderdelen niet met een positief resultaat 

zijn behaald voor 1 juli 2025, komen alle positief behaalde examenresultaten van 

Voertuigbediener-pompbediener (ER) te vervallen. 

De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder het ER afgelegde examenonderdelen 

het diploma Voertuigbediener-pompbediener behalen. 

7.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Er zijn geen gelijkstellingen mogelijk voor de proeve van bekwaamheid Voertuigbediener-

pompbediener (OER) op basis van behaalde resultaten van het examen Voertuigbediener-

pompbediener (ER).  

  

 

11 Datum vaststelling overgangsregeling Voertuigbediener-pompbediener 27-09-2021.  
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8 Voertuigbediener-bediener 
redvoertuig12 

8.1 Implementatietermijn Voertuigbediener-bediener 
redvoertuig (OER) 

De opleidingsinstellingen kunnen tot 1 januari 2023 starten met de opleiding 

Voertuigbediener-bediener redvoertuig waarbij examinering onder het IFV Examenreglement 

(ER) valt.  

 

Vanaf 1 oktober 2021 is het voor alle opleidingsinstellingen voor brandweeronderwijs 

mogelijk om te starten met de opleiding Voertuigbediener-bediener redvoertuig op basis van 

het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).  

Vanaf 1 januari 2023 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe opleiding 

Voertuigbediener-bediener redvoertuig. 

8.2 Behalen diploma Voertuigbediener-bediener redvoertuig 
(ER) 

Een kandidaat heeft tot uiterlijk 1 juli 2025 om het diploma Voertuigbediener-bediener 

redvoertuig (ER) te behalen.13  

8.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Er zijn geen gelijkstellingen mogelijk voor de proeve van bekwaamheid Voertuigbediener-

bediener redvoertuig (OER) op basis van behaalde resultaten van het examen 

Voertuigbediener-bediener redvoertuig (ER).  

  

 

12 Datum vaststelling overgangsregeling Voertuigbediener-bediener redvoertuig 27-09-2021. Op 16-05-2022 is de 

overgangsregeling opnieuw vastgesteld n.a.v. aanpassing datum waarop opleidingsinstellingen verplicht zijn om te 

starten met de nieuwe opleiding Voertuigbediener-bediener redvoertuig.   

13 Het examen Voertuigbediener-bediener redvoertuig (ER) kent een examenonderdeel; een toetskaart. Normaliter 

gaat de geldigheidstermijn van 2,5 jaar in van het eerste met een positief resultaat behaalde examenresultaat in 

mijnIFVexamens. Bij het met een voldoende resultaat afleggen van de toetskaart Voertuigbediener-bediener 

redvoertuig heeft de kandidaat het diploma Voertuigbediener-bediener redvoertuig behaald. Afspraken over de 

geldigheidstermijn van met een positief resultaat behaalde examenresultaten zijn niet van toepassing. 
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9 Gaspakdrager14 

9.1 Implementatietermijn Gaspakdrager (OER) 

De opleidingsinstellingen kunnen tot 1 oktober 2022 starten met de opleiding Gaspakdrager 

waarbij examinering onder het IFV Examenreglement (ER) valt.  

 

Vanaf 1 januari 2022 is het voor alle opleidingsinstellingen voor brandweeronderwijs 

mogelijk om te starten met de opleiding Gaspakdrager op basis van het Onderwijs- en 

Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).  

Vanaf 1 oktober 2022 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe opleiding 

Gaspakdrager.  

9.2 Geldigheidsduur examenresultaten Gaspakdrager (ER) 

De examenresultaten van de huidige opleiding Gaspakdrager (ER) blijven 2,5 jaar geldig 

vanaf het eerste positief behaalde examenresultaat. Een kandidaat heeft tot uiterlijk 31 

december 2025 om alle examenonderdelen van het examen Gaspakdrager (ER) met een 

positief resultaat te behalen om in aanmerking te komen voor een IFV diploma. Wanneer 

één of meer examenonderdelen niet met een positief resultaat zijn behaald voor 31 

december 2025, komen alle positief behaalde examenresultaten van Gaspakdrager (ER) te 

vervallen. 

De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder het ER afgelegde examenonderdelen 

het diploma Gaspakdrager behalen. 

9.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Er zijn geen gelijkstellingen mogelijk voor de proeve van bekwaamheid Gaspakdrager (OER) 

op basis van behaalde resultaten van het examen Gaspakdrager (ER).  

  

 

14 Datum vaststelling overgangsregeling Gaspakdrager 27-09-2021. 
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10 Verkenner15 

10.1 Implementatietermijn Verkenner (OER) 

De opleidingsinstellingen kunnen tot 1 oktober 2022 starten met de opleiding Verkenner 

gevaarlijke stoffen waarbij examinering onder het IFV Examenreglement (ER) valt.  

 

Vanaf 1 januari 2022 is het voor alle opleidingsinstellingen voor brandweeronderwijs 

mogelijk om te starten met de opleiding Verkenner op basis van het Onderwijs- en 

Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).  

Vanaf 1 oktober 2022 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe opleiding 

Verkenner.  

10.2 Geldigheidsduur examenresultaten Verkenner 
gevaarlijke stoffen (ER) 

De examenresultaten van de huidige opleiding Verkenner gevaarlijke stoffen (ER) blijven 2,5 

jaar geldig vanaf het eerste positief behaalde examenresultaat. Een kandidaat heeft tot 

uiterlijk 31 december 2025 om alle examenonderdelen van het examen Verkenner 

gevaarlijke stoffen (ER) met een positief resultaat te behalen om in aanmerking te komen 

voor een IFV diploma. Wanneer één of meer examenonderdelen niet met een positief 

resultaat zijn behaald voor 31 december 2025, komen alle positief behaalde 

examenresultaten van Verkenner gevaarlijke stoffen (ER) te vervallen. 

De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder het ER afgelegde examenonderdelen 

het diploma Verkenner gevaarlijke stoffen behalen. 

10.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

Er zijn geen gelijkstellingen mogelijk voor de proeve van bekwaamheid Verkenner (OER) op 

basis van behaalde resultaten van het examen Verkenner gevaarlijke stoffen (ER).  

  

 

15 Datum vaststelling overgangsregeling Verkenner 27-09-2021. Op 20-01-2022 is de overgangsregeling opnieuw 

vastgesteld omdat de naam van de functie gewijzigd is van Verkenner gevaarlijke stoffen naar Verkenner. 

 Verkenner gevaarlijke stoffen wordt onder het ER afgenomen en Verkenner onder het OER.  
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11 Specialist opleiden en 
oefenen16  

11.1 Implementatietermijn Specialist opleiden en oefenen 
(OER) 

Vanaf 1 september 2021 start het IFV alleen nog met de nieuwe opleiding Specialist 

opleiden en oefenen op basis van het Onderwijs- en Examenreglement brandweeronderwijs 

(OER). 

11.2 Geldigheidsduur resultaten Specialist opleiden en 
oefenen (ER) 

De resultaten van de examenonderdelen van de huidige opleiding Specialist opleiden en 

oefenen (ER) blijven 2,5 jaar geldig vanaf de startdatum van de leergang. Een kandidaat 

heeft tot uiterlijk 31 december 2024 om alle examenonderdelen van het examen Specialist 

opleiden en oefenen (ER) met een positief resultaat te behalen om in aanmerking te komen 

voor een IFV diploma. Wanneer één of meer examenonderdelen niet met een positief 

resultaat zijn behaald voor 31 december 2024, komen alle positief behaalde resultaten van 

de examenonderdelen van Specialist opleiden en oefenen (ER) te vervallen. 

De kandidaat kan dan niet meer op basis van onder het ER afgelegde examenonderdelen 

het diploma Specialist opleiden en oefenen behalen. 

11.3 Mogelijkheden gelijkstelling 

De volgende gelijkstellingen voor een aantal examenonderdelen voor het examen Specialist 

opleiden en oefenen (OER) zijn mogelijk:  

  

 

16 Datum vaststelling overgangsregeling Specialist Opleiden en oefenen 20-01-2022. 
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Adviseren over 

vakbekwaamheids-

beleid (OER)

Presenteren van 

vakbekwaamheids-

adviezen (OER)

Ontwerpen van 

opleidings- of 

oefenprogramma s 

(OER)

Schrijven van een 

adviesnota (ER)

Presenteren adviesnota 

(ER)

Maken van een 

ontwerpschets van een 

leertraject (ER)

 

11.4 Diplomering  

Het behalen van het diploma Specialist opleiden en oefenen (OER) op basis van het 

afleggen van een aantal examenonderdelen onder het ER kan tot 31 december 2024 waarbij 

de volgende voorwaarden gelden:  

• een kandidaat gestart met Specialist opleiden en oefenen (OER) kan geen 

examenonderdelen van Specialist opleiden en oefenen (ER) afleggen om het diploma 

Specialist opleiden en oefenen (OER) te behalen;  

• de kandidaat voldoet bij het afleggen van examenonderdelen Specialist opleiden en 

oefenen (ER) en proeveonderdelen van Specialist opleiden en oefenen (OER) aan de 

eisen die gesteld worden in de toetswijzers van het examen Specialist opleiden en 

oefenen (ER) en de proeve van bekwaamheid Specialist opleiden en oefenen (OER) 

voor deelname aan de betreffende proeve- of examenonderdelen. 

 

Na 31 december 2024 kan een kandidaat het diploma Specialist opleiden en oefenen alleen 

behalen door het afleggen van de proeve van bekwaamheid Specialist opleiden en oefenen 

(OER). 

 

De geldigheidsduur van behaalde resultaten voor bovenstaande examenonderdelen onder 

het ER is 2,5 jaar vanaf de startdatum van de leergang en voor de proeveonderdelen onder 

het OER 5 jaar vanaf het eerste positief behaalde resultaat geregistreerd in het door het IFV 

gehanteerde administratiesysteem. 
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12 Samenvatting 

Brandweeropleiding Datum verplicht 

nieuwe 

leergang volgen  

Uiterste datum 

behalen 

examenonderdelen 

onder het ER of OER 

Mogelijkheid 

gelijkstelling 

Bevelvoerder Bevelvoerder 1.0 

onder het OER 

Brandweeronderwijs: 

01-03-2020  

 

Bevelvoerder 2.0 

onder het OER 

Brandweeronderwijs: 

01-09-2021 

Bevelvoerder onder 

het ER:  

01-07-2024 

 

 

Bevelvoerder 1.0 

onder het OER 

Brandweeronderwijs: 

01-07-2025 

Nee 

 

 

 

 

Ja 

Instructeur 01-08-2020 31-12-2023 Nee 

Ploegchef 01-04-2020 01-07-2023 Nee 

Manschap 2.0 01-01-2021 01-07-2024 Ja 

Docent 01-10-2020 31-12-2023 Nee 

Operationeel 

manager 
01-04-2022 01-07-2025 Nee 

Voertuigbediener-

pompbediener 
01-07-2022 01-07-2025 Nee 

Voertuigbediener-

bediener redvoertuig 
01-01-2023 01-07-2025 Nee  

Gaspakdrager 01-10-2022 31-12-2025 Nee 

Verkenner  01-10-2022 31-12-2025 Nee 

Specialist opleiden 

en oefenen 
01-09-2021 31-12-2024 Ja 

 


