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Voorwoord
De Nederlandse brandweer heeft een verantwoordelijke taak op het terrein van de veiligheid. Om
deze taak op een effectieve en veilige wijze te kunnen invullen, is oefenen noodzakelijk. De brandweer
steekt dan ook veel tijd in het houden van oefeningen.
In 2000 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Leidraad
Oefenen uitgebracht. Aanleiding voor de uitgave was het rapport Beter oefenen bij de Brandweer, dat
het jaar ervoor was verschenen. Dit rapport schetste de gewenste oefenpraktijk in Nederland en
bevatte een aanzet om te komen tot een oefenfilosofie, oefensystematiek en beoordelingssysteem.
De aanzet mondde uit in de Leidraad Oefenen, bestaande uit een serie oefenkaarten en een
handleiding voor het gebruik hiervan.
Vijf jaar later was de Leidraad Oefenen toe aan herziening. Praktijkervaringen van korpsen, een
evaluatie door het Nibra, inmiddels Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra geheten, en een
nulmeting onder regionale oefencoördinatoren maakten duidelijk dat aanpassing wenselijk is.
De overdracht van de Leidraad Oefenen naar het systematische documentenbeheer door het
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid - Nibra maakte de naamswijziging naar Handreiking Oefenen
noodzakelijk.
Belangrijke uitgangspunten voor de herziening zijn dat de nieuwe Handreiking Oefenen gemakkelijker
toepasbaar moet zijn, beter moet aansluiten op de oefenpraktijk en dat gebruikers een handvat
moeten krijgen voor zowel de beleidsmatige als planmatige aanpak van het oefenen.
Inmiddels is dit de tweede update van de herziening uit 2006.
In het Besluit personeel veiligheidsregio's zal naast het vakbekwaam worden (opleiden) ook veel
aandacht worden geschonken aan het vakbekwaam blijven (bijscholen en oefenen). Het oefenen gaat
dus een nog belangrijker rol spelen dan nu al het geval is. Het meten van competenties van
brandweerpersoneel, die nodig zijn voor het uitoefenen van de verschillende functies, zal binnen dit
besluit en de bijbehorende uitvoeringsregelingen worden geregeld. Deze herziene Handreiking
Oefenen loopt hier al enigszins op vooruit.
Het Landelijk Platform Regionale Oefencoördinatoren (LPO) van de NVBR is vanaf de start nauw
betrokken geweest bij de herziening. Leden van dit platform hebben deelgenomen aan werkgroepen,
waren vertegenwoordigd in de projectgroep en hebben als klankbord voor de inhoud gefungeerd.
Mede door hun inbreng is deze handreiking een product voor en door Brandweer Nederland
geworden.
Ik ga ervan uit dat deze herziene handreiking een nieuwe impuls zal geven aan het effectief en veilig
oefenen van de brandweer in Nederland.
Drs. J.C. Goet
Waarnemend Directeur Brandweer en GHOR
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Inleiding
Oefenen is een van de kernactiviteiten van de brandweer. Het veld van opleiden, bijscholen en
oefenen is momenteel flink in beweging. Bij de ontwikkeling van deze Handreiking Oefenen is dan
ook afstemming gezocht met andere projecten.
De Handreiking Oefenen richt zich op het monodisciplinair oefenen. Dit betekent dat de handreiking
geen oefeningen bevat die per definitie multidisciplinair zijn, zoals grootschalig optreden en
rampenbestrijding. Wel is de link met multidisciplinair oefenen duidelijk gelegd, door rekening te
houden met andere oefenprojecten van de brandweer. Zo zijn de voorbeelden van de formats voor
oefenbeleidsplannen afgestemd op het project 'Effectief Oefenen' van het ministerie van BZK. Dit
project richt zich op multidisciplinaire en bestuurlijke oefeningen.
Ten tijde van de totstandkoming van de herziene Handreiking Oefenen werd ook gewerkt aan de
herziening van het Besluit Brandweerpersoneel. Voor zover dat in het ontwikkelstadium al mogelijk
was, sluit de Handreiking Oefenen aan bij het nieuwe Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel.
Herzieningen in de toekomst zijn echter niet te vermijden. De Handreiking Oefenen blijft dan ook
een dynamisch document.
Verder vond afstemming plaats met de functie- en competentieprofielen die aan de basis liggen van
de vernieuwing van het brandweeronderwijs. Ook het project 'Bijscholing bevelvoerders', dat de
nadruk legt op het bijscholen van bevelvoerders in veiligheidsbewustzijn, heeft zijn weerslag gekregen
in de handreiking. Ten slotte zijn de conclusies uit de eerste versie van het Veiligheidsprotocol
Opleiden, Examineren, Bijscholen en Oefenen (OEBO) in deze nieuwe uitgave verwerkt. Dit
veiligheidsprotocol is nog niet definitief vastgesteld op dit moment (dec. 2009).
Mocht er in de toekomst een Handreiking Multidisciplinair Oefenen worden ontwikkeld, dan zullen
beide documenten natuurlijk op elkaar moeten worden afgestemd. Op dit moment is echter niet
duidelijk of en wanneer een dergelijke handreiking ontwikkeld wordt.
Status
De status van de Handreiking Oefenen wordt ontleend aan het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel.
De Handreiking Oefenen is een van de instrumenten waarmee de kwaliteit van het
brandweerpersoneel op peil wordt gehouden, verder wordt uitgebouwd en objectief inzichtelijk
wordt gemaakt. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de feitelijke werkervaring die men
heeft.
De Handreiking Oefenen heeft geen wettelijke status, maar is door de branche als richtlijn aanvaard.
Dit betekent dat wordt aangenomen dat op deze wijze wordt gewerkt, maar dat met voldoende
motivatie afwijking mogelijk is.
De Arbeidsinspectie ziet de Handreiking Oefenen als richtlijn vanuit de branche voor een goede
voorbereiding op de repressieve taakuitvoering.
Oefenfilosofie
De oefenfilosofie is vergeleken met de vorige versie van deze handreiking niet wezenlijk veranderd.
Wel is deze verder uitgewerkt wat betreft functiegericht oefenen op basis van competenties en is
de ordening en opzet van de oefenkaarten veranderd. De Handreiking Oefenen is uitsluitend gericht
op monodisciplinair oefenen.
Grootschalig optreden en rampenbestrijding maakt geen deel uit van de Handreiking Oefenen.
Deze vernieuwde handreiking bestaat nog steeds uit een handleiding en een serie oefenkaarten.
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Handleiding
De handleiding geeft een beschrijving van de oefenfilosofie die ten grondslag ligt aan de handreiking,
en werkt deze uit in een oefensystematiek. De oefensystematiek is gebaseerd op een jaarlijkse
oefencyclus, zodat een korps het jaarlijkse oefenprogramma optimaal kan aanpassen aan het
takenpakket van het korps. Door middel van een individuele oefenregistratie wordt inzicht verkregen
in de geoefendheid van het brandweerpersoneel. Verder bevat de handleiding een algemene
beschrijving van de organisatie van de oefening.
Nieuw is een paragraaf over de wet- en regelgeving rondom het oefenen. Als het herziene Besluit
Kwaliteit Brandweerpersoneel van kracht wordt, zal deze paragraaf zo nodig worden aangepast aan
dit besluit.
Uitgangspunt van de nieuwe Handreiking Oefenen is dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Daarom is
er in hoofdstuk 1 een paragraaf opgenomen die beschrijft hoe de vereiste kwaliteit kan worden
behaald.
Naar aanleiding van aanbevelingen uit het rapport Veiligheidsbewustzijn van de Inspectie Openbare
Orde en Veiligheid, gaat de handleiding in hoofdstuk 7 ook in op de veiligheid tijdens oefeningen en
op het leren van (bijna-)ongevallen.
De nieuwe Handreiking Oefenen moet een praktisch instrument zijn voor de (regionale en
gemeentelijke) oefencoördinatoren. Daarom wordt er onder meer een voorbeeld gegeven van de
opbouw van een oefencyclus en van een oefenrooster voor een ploeg. Tevens wordt er verwezen
naar formats van een oefenbeleidsplan en wordt het bedrijfproces rond oefenen in kaart gebracht.
Oefenkaarten
De oefenkaarten zijn praktischer geworden. Uitgangspunt was dat het oefenen aantrekkelijker en
doelgerichter moet worden en dat de oefenkaarten qua omvang gestandaardiseerd moeten zijn. De
oefenkaarten zijn logischer opgebouwd en bevatten concrete beoordelingscriteria. De vertaalslag
van de oefenkaart naar het oefendraaiboek kan nu gemakkelijker worden gemaakt. Net zoals in de
vorige versie, worden per oefenonderwerp het oefendoel en de oefenwijze globaal beschreven.
Er zijn oefenkaarten ontwikkeld voor manschappen, bevelvoerders, officieren van dienst en voor
een aantal specialismen. Niet voor alle repressieve functies zijn echter al oefenkaarten ontwikkeld.
Zo ontbreken in deze versie nog actuele kaarten voor de centralist en voor AGS/ROGS. Op termijn
zullen die zeker ontwikkeld moeten worden. Omdat de HOVD alleen een rol speelt bij incidenten
die multidisciplinair worden aangepakt, is het oefenen van de HOVD niet opgenomen. Slotoefeningen
zijn over het algemeen multidisciplinair van aard en vallen daarmee ook buiten het bestek van deze
handreiking.
Invoeringsadvies
Een korps werkt in de geest van de Handreiking Oefenen wanneer de oefendoelen en het
oefenprogramma worden afgestemd op de taken van het korps en het verzorgingsgebied en wanneer
het programma is afgestemd op de geoefendheid van de deelnemers (op basis van informatie uit
vorige oefencycli). Tot slot is het een vereiste dat van de oefenprestaties een goede registratie wordt
bijgehouden.
Dit alles is nodig om personeel geoefend te maken en te houden, maar het is ook van belang om
aan te kunnen tonen dat voldoende is gedaan om die geoefendheid te waarborgen.
Het zal duidelijk zijn dat planmatige invoering van de herziene Handreiking Oefenen ingepast moet
worden in de werkwijze van korpsen, als dit al niet is gebeurd bij invoering van de vorige editie van
de Handreiking Oefenen. Op basis van een analyse van de huidige en de gewenste situatie kan het
invoeringsproces in stappen in de tijd worden uitgezet.
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Beheer
Het beheer van de Handreiking Oefenen maakt deel uit van een taak die het Nederlands Instituut
Fysieke Veiligheid Nibra uitvoert op het gebied van documentenbeheer voor het ministerie van BZK.
De documenten zijn te vinden op de website, www.infopuntveiligheid.nl . Het beheer van de
Handreiking Oefenen valt onder het project 'Werken voor veiligheid' (Documentenbeheer), dat het
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra voor het ministerie van BZK uitvoert. Voor vragen
over en commentaar op de inhoud van de handreiking kunt u hier ook terecht.
Op www.brandweerkennisnet.nl kunnen leden van brandweerkorpsen de Oefenbank Brandweer
vinden.
Op www.oefenbankbrandweer.nl zijn hulpmiddelen en ondersteuning voor de implemantatie van de
handreiking en de uitvoering van oefeningen te vinden. gaat fungeren als 'toegangspoort' voor
brandweeroefenen. Op deze site is ondersteuning voor de implementatie van de handreiking en
hulp bij de uitvoering van het oefenen te vinden in de vorm van formats voor oefendraaiboeken,
uitgewerkte draaiboeken, presentaties, beeldcasussen en ander maeriaal. De site bevat ook links
naar Werken voor veiligheid en naar Infopunt veiligheid. Oefenen is en blijft een dynamisch proces!
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1.
Oefenen
1.1 Oefenen is een kernactiviteit
Waarom is regelmatig oefenen binnen de brandweer zo belangrijk? Het rapport Beter oefenen bij
de brandweer vat het als volgt samen:
Oefenen is de manier om kennis en vaardigheden op peil te houden en te verbeteren. Daarom is oefenen
geen restactiviteit, maar moet het gezien worden als een kernactiviteit van de brandweer.
Na het volgen van een brandweeropleiding heeft iedere medewerker een basisniveau van kennis,
beroepshouding en vaardigheden, kortom competenties, bereikt. Deze competenties moeten echter
worden onderhouden en verdiept. Frequent oefenen is noodzakelijk om een goed functioneren van
de brandweer te garanderen. Tijdens oefeningen leren brandweermedewerkers om de verworven
competenties in teamverband toe te passen in uiteenlopende en complexe situaties, eventueel samen
met andere eenheden en/of disciplines.
Daarnaast bieden oefeningen de gelegenheid om gestructureerd naar het eigen functioneren te kijken.
Constant werken aan een verdere professionalisering van een (individueel) brandweeroptreden
vraagt meer dan alleen praktijkervaring. In oefensituaties werken brandweermedewerkers aan het
optimaliseren van bekende en nieuwe werkwijzen.
Oefenen helpt tevens om de samenwerking tussen andere hulpverlenende diensten te optimaliseren.
De brandweer treedt bijna altijd op in combinatie met andere hulpverleningsdiensten, zoals de politie
en de ambulancezorg. Naarmate een incident groter is, zijn er meer organisaties bij betrokken. De
brandweer moet zich dan niet alleen richten op haar eigen taken, maar ook op samenwerking met
de andere diensten. Hoewel de elementaire oefeningen en basisoefeningen in deze handreiking een
monodisciplinair karakter hebben, leggen deze een goede basis voor eindoefeningen en slotoefeningen,
die multidisciplinair kunnen zijn.
Tot slot is oefenen een beleidsinstrument waarmee de kwaliteit van het repressief optreden kan
worden vergroot. Er wordt bij het oefenen gekeken naar de effectiviteit van de inzet én naar de
veiligheid, omdat deze factoren tijdens repressief optreden van levensbelang zijn voor slachtoffers
en brandweermedewerkers.
1.2 Wet- en regelgeving
De brandweer moet oefenen binnen de kaders van de wet. Het gemeentebestuur is op grond van
de Brandweerwet 1985 en de Wet rampen en zware ongevallen verantwoordelijk voor een adequate
organisatie van de brandweer. Impliciet volgt hieruit dat het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid
heeft om het brandweerpersoneel zodanig toe te rusten dat het veilig en effectief de repressieve
brandweertaken kan uitvoeren.
Ook uit de Modelverordening 'Brandveiligheid en Hulpverlening' komt de verantwoordelijkheid van
het gemeentebestuur voor het oefenen op lokaal niveau nadrukkelijk naar voren. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), die deze verordening heeft opgesteld, heeft hierin vastgelegd dat
burgemeester en wethouders zorgen voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel.
Het gemeentebestuur draagt deze verantwoordelijkheid over aan de lokale commandant, die deze
weer delegeert aan de oefencoördinator (zie 6.2).
De verantwoordelijkheid voor het regionaal oefenen ligt bij het bestuur van de regionale brandweer.
Deze verantwoordelijkheid betreft het oefenen van met name die diensten die een taak hebben bij
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de bestrijding van rampen en zware ongevallen. De regionale brandweer heeft de wettelijke taak de
coördinatie van de bestrijding van rampen en zware ongevallen voor te bereiden en de operationele
leiding bij rampen en zware ongevallen te regelen. Zij richt zich daarom heel sterk op
(multidisciplinaire) samenwerking.
De volgende wetten en regelingen hebben betrekking op oefenen:
Brandweerwet 1985
Artikel 4, lid 1
Bij de regeling wordt een openbaar lichaam met de aanduiding regionale brandweer ingesteld. Het
openbaar lichaam is rechtspersoon. Bij deze regeling dragen de deelnemende gemeenten in elk geval
de volgende taken op aan het bestuur van de regionale brandweer:
4 het verzorgen van:
a oefeningen met het oog op het optreden in groter verband.
De Wet rampen en zware ongevallen
Artikel 2
Het college van burgemeester en wethouders is belast met de voorbereiding van de bestrijding van
rampen en zware ongevallen in de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is
bepaald. Het bevordert in het bijzonder het houden van oefeningen en de totstandkoming van
afspraken, die nodig zijn voor een doelmatige bestrijding van rampen en zware ongevallen.
De Arbeidsomstandighedenwet 1988
Ook uit de Arbowet blijkt expliciet een verantwoordelijkheid voor oefenen. Zo moet het
brandweerpersoneel adequaat zijn geïnstrueerd (opgeleid en geoefend). Interpretatie van de Arbowet
geeft aan dat een brandweerkorps hiervoor de brancherichtlijnen moet volgen. De Arbeidsinspectie
zal in geval van een ongeluk de Handreiking Oefenen als richtlijn gebruiken om te toetsen of de
betrokkene(n) voldoende is/zijn geoefend. Registratie speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol.
De werkgever mag van het gebruik van deze hulpmiddelen afwijken, op voorwaarde dat hij aannemelijk
kan maken dat de kwaliteit van het repressief personeel minimaal gelijkwaardig is aan het niveau van
de Handreiking Oefenen en dat hij de reden van afwijking van de Handreiking Oefenen goed kan
beargumenteren. Kan de werkgever dat niet duidelijk maken, dan kan de Arbeidsinspectie achteraf
een eis tot naleving of een boeterapport opstellen.
1.3 Status van de Handreiking Oefenen
In de inleiding is al gemeld dat het Besluit Brandweerpersoneel op dit moment wordt herzien. Een
van de deelprojecten van deze herziening is het project Kwaliteitsinstrumenten, dat het
instrumentarium voor het bewaken van de kwaliteit van opleiden, examineren, bijscholen en oefenen
ontwikkelt. Het is te verwachten dat de Handreiking Oefenen deel gaat uitmaken van dit
kwaliteitsinstrumentarium. De toekomstige status van de Handreiking Oefenen zal hieraan worden
ontleend.
De Arbeidsinspectie beschouwt de Handreiking Oefenen als een brancherichtlijn. De dienst kan bij
incidenten nagaan of het betrokken brandweerpersoneel is geoefend volgens de Handreiking Oefenen
en hierover aanwijzingen geven aan de werkgever.
1.4 Beleids- en bedrijfsproces van oefenen
Verantwoord oefenen is een cyclisch proces. Het begint met het vaststellen van de doelen van het
regionale oefenbeleid. Dit gebeurt op strategisch niveau door de regionale oefencoördinator en
wordt bekrachtigd door de besturen van de regio.
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Afbeelding 1.1 Beleids- en bedrijfsproces van oefenen
Vervolgens vertalen de lokale oefencoördinatoren het oefenbeleid naar tactisch niveau
(uitvoeringsniveau) in de vorm van jaarplanningen. Het proces eindigt met de uitvoering en evaluatie
van het oefenbeleid.

Afbeelding 1.2 Cyclus van oefenbeleid
Om een effectief oefenbeleid te realiseren, is een passende, bedrijfsmatig opgezette organisatie
noodzakelijk. De oefencoördinator geeft hierover advies aan de korpsleiding. Elk brandweerkorps
vult de oefenorganisatie op eigen wijze in, passend bij de omvang en organisatievorm.
Een bedrijfsproces bestaat uit een aantal werkprocessen die leiden tot het realiseren van een bepaald
doel. Het bedrijfsproces oefenen wordt bijvoorbeeld verdeeld in deelprocessen, zoals het ontwikkelen
van een oefenplan, het maken van een planning, het schrijven van draaiboeken, etc.
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Beleidsinstrumenten
Om de doelen van het oefenbeleid te behalen en de beoogde kwaliteit te bereiken, is het nodig
gebruik te maken van juridische, financiële en communicatieve beleidsinstrumenten.
Aan de hand van de juridische beleidsinstrumenten, die in paragraaf 1.2 zijn genoemd, maakt u aan
het bestuur duidelijk waarom de Handreiking Oefenen moet worden geïmplementeerd. Voor de
financiering van het bedrijfsproces oefenen houdt u, behalve met de daadwerkelijke uitvoering van
het oefenprogramma, rekening met kosten van het implementatietraject. De implementatie bestaat
uit een voorbereidings- en een uitvoeringsfase, die beiden tijd en geld kosten.
1.5 Kwaliteit
De regionale en gemeentelijke oefencoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking
van het bedrijfsproces oefenen. Om de kwaliteit van het oefenen te bepalen, beantwoordt u de
volgende vragen:
1 Wordt geoefend wat noodzakelijk is?
2 Worden de oefeningen aan de hand van de oefendoelen opgezet?
3 Worden de oefeningen beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria?
Ten aanzien van de eerste vraag is het van belang dat de oefenfrequentie is afgestemd op de
oefenbehoefte van de repressieve medewerkers van het korps. Elke oefenkaart geeft een indicatie
aan van de frequentie waarmee een oefening moet worden uitgevoerd. Omdat er vanuit het project
Kwaliteit brandweerpersoneel hieromtrent nog geen normen zijn ontwikkeld, is die frequentie
voorlopig standaard op 1 gezet. Afhankelijk van de risico's binnen het verzorgingsgebied en de
repressieve kwaliteit van de deelnemers kan die frequentie naar beneden of juist omhoog worden
gebracht. Hierbij geldt dat specifieke taken die tijdens het repressief optreden in een verzorgingsgebied
weinig voorkomen, maar die wel potentiële risico's opleveren, juist goed geoefend moeten worden.
Kortom, de kwaliteit van het repressief optreden moet door het oefenen ten alle tijde geborgd zijn.
De beoordelingscriteria op de oefenkaarten geven hierin inzicht.
De tweede vraag heeft niet alleen betrekking op de kwaliteit van de uitvoering, maar ook op de
factor tijd. In afwachting van het nieuwe Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel, zijn tijdnormen voor
de uitvoering van de oefeningen niet gegeven.
Wat betreft de derde vraag: op de oefenkaarten staan beoordelingscriteria waarmee u de kwaliteit
van de uitvoering kunt bepalen.
1.6 Oefenbeleidsplan
Het gemeentebestuur heeft de verantwoordelijkheid het takenpakket van de brandweer vast te
stellen en de brandweer in staat te stellen haar takenpakket effectief uit te voeren en dus te oefenen.
Het oefenbeleid moet worden vastgelegd in een oefenbeleidsplan, waarin is beschreven welke
kwaliteit het korpsmanagement verwacht van het brandweerpersoneel, welke oefeninspanning
hiervoor moet worden geleverd en welke kosten dit met zich meebrengt. Nadat het management
van het lokale korps het oefenbeleidsplan heeft vastgesteld, moeten burgemeester en wethouders
het plan accorderen.
De gemeentelijke oefenbeleidsplannen sluiten aan bij het regionaal oefenbeleidsplan, waarin is
vastgelegd welke kwaliteit het bestuur van de regionale brandweer verwacht en welke kosten hiermee
zijn gemoeid.
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Bij het schrijven van een oefenbeleidsplan wordt de beleidscyclus als kader gehanteerd. De
beleidscyclus wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
en door het bestuur van de regionale brandweer. In bijlage 1 en in de Oefenbank Brandweer,
bereikbaar op www.brandweerkennisnet.nl treft u voorbeelden aan van formats van een lokaal en
een regionaal oefenbeleidsplan. Daarnaast kunt u op de website van het Steunpunt Effectief Oefenen,
www.effectiefoefenen.nl formats vinden voor oefenbeleidsplannen, die in eerste instantie zijn bedoeld
voor multidisciplinair oefenen, maar ook bruikbaar zijn voor monodisciplinair oefenen.
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2.
Oefenfilosofie
Het belangrijkste doel van oefenen is het op peil houden en verdiepen van vaardigheden/competenties.
Het gaat erom regelmatig handelingen te herhalen, waardoor brandweermedewerkers vakbekwaam
worden en blijven. Daarnaast kunnen zij door middel van oefeningen nieuwe werkmethoden
uitproberen en zodoende hun competenties uitbreiden.
2.1 Uitgangspunten
Het oefenen volgens deze Handreiking Oefenen is gebaseerd op een aantal uitgangspunten.
Oefenen bestaat uit een aantal fasen
Het oefenen bestaat uit een aantal opeenvolgende fasen. Eerst worden de elementaire vaardigheden
geoefend, die nodig zijn voor een brandweerfunctie. Deze elementaire vaardigheden worden
vervolgens toegepast in een realistische of praktische basisoefening met de eigen ploeg (manschappen
en bevelvoerder) en daarna, in een groter verband (aantal eenheden, met OVD) in een eindoefening
onder tijdsdruk. De elementaire, basis- en eindoefeningen kunnen binnen het eigen korps of de eigen
post worden uitgevoerd, maar als de eindoefening grootschalig is, moet er met de regio worden
afgestemd en samengewerkt. Voor slotoefeningen zal een korps al snel terugvallen op de regio. Meer
over soorten oefeningen vindt u in hoofdstuk 3.
De (kern)taken en competenties van de functie staan centraal
Het oefenen in deze Handreiking Oefenen is gebaseerd op de kerntaken van repressieve functies
en daaraan gekoppelde competenties. Competenties worden gezien als ‘het vermogen van iemand
om het geheel van vakkennis, vaardigheden, beroepshouding en persoonskenmerken adequaat toe
te passen in een bepaalde taaksituatie’.
Tijdens een oefening moeten deelnemers aantonen dat ze de taken waaruit hun functie bestaat goed
kunnen uitvoeren. De een heeft hiervoor meer tijd nodig dan de ander; dit is onder meer afhankelijk
van aanleg en ervaring vanuit een ander (hoofd)beroep. Als deelnemers een bepaalde kritische taak
niet voldoende beheersen, mogen zij deze in de praktijk niet uitvoeren totdat ze hebben aangetoond
dat zij de taak beheersen. Het gaat hier om taken die direct letsel bij de persoon zelf of bij derden
kunnen veroorzaken, zoals het toepassen van ademlucht, verspanende en hydraulische gereedschappen
of het werken in chemie- of gaspak.
Bij het vaststellen van de taken en competenties is uitgegaan van de functie- en competentieprofielen
voor repressieve brandweerfuncties op HBO/WO- niveau, die door Nbbe, Nederlands Instituut
Fysieke Veiligheid Nibra en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn
ontwikkeld in het kader van competentiegericht opleiden voor officieren en op (V)MBO-niveau met
het oog op toekomstige vernieuwing van het onderwijs voor manschappen en bevelvoerders.
Het oefenen is gedifferentieerd naar functie
Voor de manschappen ligt het accent bij het oefenen vooral op motorische vaardigheden. Dit geldt
voor zowel hun basistaken als hun specialistische taken. Bevelvoerders en officieren van dienst
oefenen met name leidinggevende en besluitvormende vaardigheden. Communicatieve vaardigheden
en veiligheidsbewustzijn worden op alle niveaus en in onderlinge samenhang geoefend.
Het oefenen is gedifferentieerd naar taken voor elk korps en naar specialistische taken
In deze handreiking wordt onderscheid gemaakt tussen basisbrandweerzorg en specialismen.
Basisbrandweerzorg is de zorg die elk korps moet kunnen bieden. Alle medewerkers moeten de
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voor hun functie omschreven taken kunnen verrichten. Basisbrandweerzorg omvat, overeenkomstig
de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg:
• brandbestrijding
• beperkte technische hulpverlening
• beperkte ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
• ondersteuning bij inzet waterongevallen.
De bepakking van de tankautospuit (TS), volgens het bestek van het ministerie van BZK, is hierbij
het uitgangspunt. De beperkte technische hulpverlening laat zich het beste omschrijven aan de hand
van een aantal incidenttypen. Het gaat hier om:
• beknelling in personenauto
• aanvang maken met de hulpverlening bij complexe ongevallen
• verlichten van de incidentplaats
• forceren van relatief eenvoudig geblokkeerde toegangen.
Ongevallen met bijzondere voertuigen, zoals vrachtwagens, tractoren en dergelijke, vallen onder
specialistische technische hulpverlening.
Op www.LFR.nl is de meest actuele bepakkingslijst voor de TS te vinden.
Specialismen zijn de extra taken die korpsen kunnen hebben. Welke taken dit zijn, hangt samen met
de analyse van de risico's in het verzorgingsgebied en met afspraken over de verdeling van
specialistische taken binnen de regio.
Specialismen omvatten:
• specialistische brandbestrijding (bijvoorbeeld met inzet van redvoertuigen of andere speciale
blusvoertuigen), uitgevoerd door manschappen, bevelvoerder en OVD en chauffeur/pompbediener
• complexe technische hulpverlening (bijvoorbeeld inzet van HV 1 en/of HV 2, gebruik
haakarmbakken technische hulpverlening, etc.), onder meer uitgevoerd door manschappen,
bevelvoerder en OVD en chauffeur/pompbediener
• ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, uitgevoerd door manschappen, bevelvoerder en OVD,
verkenner gevaarlijke stoffen, OGS-peloton (gaspakteam en ontsmettingsteam), AGS/ROGS
• bestrijding waterongevallen, uitgevoerd door bevelvoerder en OVD, duikers duikploegleider en
assistent duikploeg
• meldkamer bedienen, uitgevoerd door centralist.
Het takenpakket van het korps is bepalend voor het oefenpakket. Een korps dat geen duiktaak heeft,
moet wel ondersteuning kunnen bieden aan de duikploeg bij de bestrijding van een waterongeval.
De manschappen moeten de inzet van de duikploeg voorbereiden en de noodzakelijke ondersteunende
taken kunnen uitvoeren. De bevelvoerder heeft de leiding op de incidentplaats en moet dus weten
wat er van zijn eenheid wordt verwacht en hoe hij de inzet van de duikploeg zo goed mogelijk kan
ondersteunen.
Iedere brandweermedewerker moet oefenen
Alle medewerkers met een repressieve functie binnen de brandweer moeten oefenen, ook de
bevelvoerders en officieren van dienst. Mensen die een functie vervullen binnen de rampenbestrijding
moeten eveneens oefenen, maar deze oefeningen vallen buiten het bestek van de Handreiking
Oefenen. De handreiking richt zich uitsluitend op het oefenen van het repressief brandweerpersoneel.
Registreren is noodzakelijk
Korpsen moeten een registratie bijhouden van de uitgevoerde oefeningen. Per individu en per groep
wordt vastgelegd of zij aan de vooraf gestelde eisen voldoen. Uit jurisprudentie blijkt dat deze eis
ook op basis van de arbowetgeving wordt gesteld. Doordat oefenkaarten worden afgetekend, kunnen
deelnemers aantonen dat ze de vaardigheden beheersen die in de oefenkaarten zijn beschreven.
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2.2 Relatie opleiden, oefenen en bijscholen
Vakbekwaam worden en blijven is voor brandweerpersoneel een kwestie van opleiden, oefenen,
praktijkervaring opdoen en bijscholen.

Afbeelding 2.1 Cyclus van vakbekwaam worden en blijven
Het opleiden is erop gericht brandweermedewerkers inzetbaar te maken op het beginnersniveau
van een functie. Vanaf dat moment doorlopen zij een cyclus van oefenen, praktijkervaring opdoen
en bijscholen, totdat zij een andere functie gaan uitoefenen. Door praktijkervaring op te doen en
door te oefenen onderhouden en verdiepen/vergroten zij hun competenties. Nieuwe ontwikkelingen
of inzichten maken het noodzakelijk om vakkennis en vaardigheden te vernieuwen door middel van
bijscholing. De resultaten hiervan - nieuwe werkmethoden, procedures of aangepaste
beoordelingscriteria voor oefeningen - moeten worden geïntegreerd in het oefenprogramma. Deze
taak ligt met name bij de regionale oefencoördinator.
Hoewel bijscholing in de praktijk bij veel korpsen is ondergebracht in het oefenprogramma, is die
koppeling in deze Handreiking Oefenen niet gemaakt. Bijscholing heeft immers per definitie een
eenmalig karakter en het doel van de Handreiking Oefenen is niet het overdragen van theorie. Wel
wordt het ophalen van al bestudeerde vakkennis in de oefenkaarten genoemd als voorbereidende
activiteit. Ook hebben zowel manschappen als bevelvoerders en OVD's een oefenkaart over
veiligheidsbewustzijn en een reeks kaarten waarin actuele ontwikkelingen per incidentsoort aan bod
kunnen komen. Deze kaarten hebben echter niet de omvang en impact van bijscholing en zijn direct
gekoppeld aan repressief optreden (bijvoorbeeld via casuïstiek).
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2.3 Functiegericht oefenen
Het oefenen in deze handreiking is competentie- en functiegericht. De functies, met name de
(kern)taken van die functies, staan centraal. De ordening van de oefenkaarten is voor een groot deel
gebaseerd op deze kerntaken.
Functiegericht oefenen betekent dat er zo veel mogelijk praktijkgericht, actief en realistisch wordt
geoefend. Het oefenprogramma wordt ingevuld met uitdagende, aantrekkelijke en nuttige oefeningen,
die zijn gerelateerd aan de praktijk.
Beroepshouding
Binnen het functiegericht oefenen wordt gekeken naar de competenties die mensen moeten bezitten
om hun functie goed te kunnen uitoefenen. De beroepshouding is daarbij een belangrijke factor. Dat
geldt ook voor manschappen. Veilig en effectief werken is vooral een kwestie van bewustwording
en van beroepshouding. Daarom zijn deze aspecten opgenomen in de beoordelingscriteria.
Fysieke vaardigheden
Een belangrijk kwaliteitsaspect van het repressief optreden van brandweer-medewerkers is hun
fysieke conditie. Hoewel dit niet wettelijk is vastgelegd, moeten medewerkers met een repressieve
functie een redelijke lichamelijke conditie hebben. Het oefenen van fysieke vaardigheden valt buiten
het kader van de Handreiking Oefenen. Deze handreiking gaat ervan uit dat het op peil houden van
de fysieke vaardigheden de verantwoordelijkheid is van de individuele brandweermedewerker. Het
korps heeft hierin een regiefunctie. Dat betekent dat korpsen de lichamelijke conditie van hun
medewerkers regelmatig testen. Een periodieke medische keuring, in eerste instantie gericht op het
dragen van adembescherming, maakt hiervan deel uit. Als blijkt dat de conditie te wensen overlaat,
kan de korpsleiding maatregelen nemen om de fysieke vaardigheden op peil te brengen.
2.4 Manschappen
Competenties voor manschappen liggen met name op het vlak van vakbekwaamheid, communicatie
en veiligheidsbewustzijn.
Vakbekwaamheid
Een groot deel van de oefentijd van de manschappen wordt besteed aan motorische vaardigheden,
zoals het bevrijden van een slachtoffer met het gebruik van de hydraulische schaar of het afleggen
van lage drukstralen.
Zeer belangrijk is dat de manschappen zich tijdens een inzet blijven afvragen of de actie die ze
uitvoeren wel het gewenste effect heeft en dus voldoende bijdraagt aan het doel van de inzet. Met
andere woorden: doe ik de dingen die ik moet doen om het beoogde resultaat te bereiken? Als dat
niet het geval is, moeten zij dit melden aan de bevelvoerder.
Ook fungeren de manschappen als ‘de oren en ogen van de bevelvoerder’: zij geven mogelijke gevaren
direct aan de bevelvoerder door, zodat deze het inzetplan tijdig kan aanpassen.
Communicatie
Manschappen moeten over communicatieve competenties beschikken. Zij moeten bijvoorbeeld
kunnen samenwerken in een team, omdat de brandweer bij een inzet per definitie als team optreedt.
Ploeg en bevelvoerder moeten elkaar vanzelfsprekend van relevante informatie (leren) voorzien,
om veilig en effectief te kunnen optreden. Ploegen worden, zeker bij een complexe inzet, vaak
opgesplitst in tweetallen. Elk tweetal kan beschikken over unieke informatie, die van groot belang
kan zijn voor de gevaarsinschatting en besluitvorming van de bevelvoerder.
Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de ploeg toeneemt als alle leden een goed beeld hebben
van elkaars taken en verantwoordelijkheden en elkaar op basis van deze kennis goed informeren.
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Veiligheidsbewustzijn
Een belangrijk onderdeel van de beroepshouding is het veiligheidsbewustzijn. Manschappen moeten
zich bewust zijn van mogelijke risico’s, gevaren herkennen, situaties als onveilig kunnen inschatten,
hiernaar handelen en de bevelvoerder hierover informeren. Ook moeten ze zich bewust zijn van de
noodzaak om zelf veilig te werken. Ze moeten onveilige situaties voorkomen door geen onnodige
risico’s te nemen.
2.5 Bevelvoerders en officieren van dienst
Bevelvoerders en officieren van dienst moeten vooral competenties oefenen op het gebied van
beeld-, oordeel- en besluitvorming, motorische vaardigheden, leidinggeven, communicatie en
veiligheidsbewustzijn.
Beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming
Uit onderzoek is gebleken dat experts onder tijdsdruk tot besluitvorming komen op basis van
herkenning van eerdere ervaringen (Klein en Rasmussen, 1989). Het proces van besluitvorming
wordt voorafgegaan door beeldvorming en oordeelvorming. Aan de hand van de verzamelde informatie
analyseert de experts onder tijdsdruk tot besluitvorming komen op basis van herkenning van eerdere
ervaringen. Herkennen doet beslissen. Met andere woorden bevelvoerenden vormen zich onder
tijdsdruk een beeld van een complexe situatie op grond van een beperkt aantal indicatoren. Zij
'herkennen' als het ware de situatie en beoordelen deze als een bepaalde standaard situatie. Meteen
nemen zij vervolgens besluiten tot het uitvoeren van acties die corresponderen met dit standaardtype.
Bij het oefenen van besluitvormingsvaardigheden onder druk is het dus belangrijk dat bevelvoerdenden
geconfronteerd worden met een breed scala aan mogelijke 'standaard' incidenten. Zij moeten leren
deze onder tijdsdruk te analyseren, de beste keuzes voor aanpak van dit type incident paraat hebben
(het passende plaatje van een vergelijkbaar incident, met juiste aanpak, verschijnt op hun netvlies)
en vervolgens te anticiperen op de mogelijke ontwikkeling van het incident. Scenario-denken dus.
Op deze wijze ontwikkelen zij een referentiekader voor beeld-, oordeel- en besluitvorming.
Motorische vaardigheden
Naast leidinggevende vaardigheden, moeten bevelvoerders en officieren van dienst een aantal
motorische vaardigheden oefenen, zoals levensreddend handelen en het dragen van adembescherming.
Zij bevinden zich immers ook regelmatig in de gevarenzone, waar het noodzakelijk is om
adembeschermingsapparatuur te gebruiken. Daarnaast moeten OVD’s het rijden met lichte
brandweervoertuigen oefenen.
Leidinggeven
Leidinggevenden krijgen te maken met situaties waarin ze moeten kiezen tussen de veiligheid van
het eigen personeel en het redden van slachtoffers. Hierbij spelen factoren mee als inzetsnelheid en
het beschermingsniveau tijdens de verkenning, redding of inzet (bijvoorbeeld de keuze tussen gaspak
of chemiepak: gaspak kost tijd en is niet altijd nodig). Ook de afweging tussen veiligheid en
economische belangen kan een rol spelen. Daarnaast moeten zij op basis van vaak onvolledige
informatie, in een dynamische omgeving, onder hoge tijdsdruk beslissingen nemen met ver strekkende
gevolgen.
Het is belangrijk dat bevelvoerders en officieren van dienst vertrouwen en zekerheid uitstralen naar
de manschappen en bevelvoerders, ook wanneer zij innerlijk onzeker zijn over hun besluiten en
aanpak.
Communicatie
Goede communicatie is cruciaal voor het al dan niet succesvol optreden bij een incident, zo blijkt
uit veel evaluaties van incidenten. Met wie wordt gecommuniceerd, waarover en hoe? Bij het oefenen
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van bevelvoerders en OVD’s moet er in de instructie en de beoordeling veel aandacht zijn voor
communicatie.
Veiligheidsbewustzijn
Veilig repressief optreden vraagt van bevelvoerenden veiligheidsbewustzijn, kennis van en inzicht in
risico’s en de vaardigheid om onder tijdsdruk afgewogen besluiten en maatregelen te nemen. Op
hun schouders rust daarom een grote verantwoordelijkheid. Twee uitgangspunten zijn daarbij
belangrijk:
• nooit meer risico’s nemen dan het doel van de inzet rechtvaardigt
• de gevolgen van aanvaardbare risico’s zoveel mogelijk beperken.
Bevelvoerders en OVD's vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om
veiligheidsbewustzijn.
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3.
Oefensystematiek
De systematiek van deze Handreiking Oefenen is gebaseerd op een periodieke oefencyclus (zie
hoofdstuk 2), die uit zeven fasen bestaat. De uitkomsten van de laatste fase vormen de input voor
de start van een nieuwe cyclus. Een goed begrip van de oefencyclus is essentieel voor de samenstelling
en uitvoering van het oefenprogramma.
De oefencyclus bestaat uit de volgende fasen:
• takenpakket en competentieniveau vaststellen
• oefenkaarten vaststellen
• planning maken
• oefenen
• meten
• registreren
• analyseren.
In de volgende paragrafen worden deze fasen uitgewerkt.
3.1

Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen

Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen
Eerst maakt u een inventarisatie van de brandweertaken van het eigen korps. Behalve de
basisbrandweerzorg, die een korps in elk geval moet kunnen bieden, hebben veel korpsen ook andere
taken die moeten worden geoefend. In bijlage 2 (Overzicht oefenkaarten) vindt u een overzicht van
functies en taken.
De analyse van de voorgaande oefencyclus (fase 7) geeft het competentieniveau van het korps aan.
Dit kan één of meer speerpunten opleveren voor het oefenbeleid van de nieuwe oefencyclus. Ervaren
en goed geoefende deelnemers hebben minder tijd nodig om een oefening af te werken of kunnen
met een lagere frequentie toe om de noodzakelijke kwaliteit te kunnen leveren.
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3.2

Fase 2: Oefenkaarten vaststellen

Afbeelding 3.2 Oefenkaarten vaststellen
Zodra u hebt vastgesteld voor welke taken het korps repressief inzetbaar moet zijn, kunt u bepalen
welke oefenkaarten u per functie, per oefencyclus gaat uitvoeren.
Er zijn oefenkaarten voor drie soorten oefeningen:
• elementaire oefeningen: individueel of in tweetallen
• basisoefeningen: ploegoefeningen, meestal met de TS
• eindoefeningen: omvang van minimaal twee TS'en, soms georganiseerd met een buurkorps.
Daarnaast zijn er slotoefeningen, die meestal door de regio worden georganiseerd. Dit zijn vaak
regiospecifieke, multidisciplinaire, grootschalige oefeningen; soms ook monodisciplinair, bijvoorbeeld
grootschalige scheepsbrandbestrijding. Er zijn in de handreiking geen slotoefeningen opgenomen,
maar deze moeten zo mogelijk wel worden ingepland.

Afbeelding 3.3 Soorten oefeningen
Hoofdstuk 4 geeft meer uitleg over de verschillende soorten oefeningen.
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Fase 3: Planning maken

Afbeelding 3.4 Planning maken
In fase 3 stelt u een programma samen voor de oefencyclus en maakt u daarvoor een planning/rooster.
Oefencyclus
De Handreiking Oefenen gaat voor het oefenen van de basisbrandweerzorg uit van een oefencyclus
van een jaar en oefenmomenten van circa twee uur.
• manschappen: 40 oefenmomenten
• bevelvoerders: 30 oefenmomenten
• OV's: 20 oefenmomenten
• specialismen: afhankelijk van het takenpakket.
Er kunnen redenen zijn om de oefencyclus te verlengen tot zestien of achttien maanden, bijvoorbeeld
omdat het korps een of meer specialismen in huis heeft. Als een korps de oefencyclus wil verlengen,
moet dit beargumenteerd, met de consequenties, ter vaststelling worden voorgelegd worden aan
het bestuur.
Het is belangrijk om bij het plannen de frequentie van uitvoering van de verschillende oefenkaarten
op een rij te hebben. Sommige kaarten kunnen worden gecombineerd. Op de oefenkaarten en in
bijlage 5 is de standaardfrequentie vermeld en is aangegeven met welke andere oefenkaarten de
kaart kan worden gecombineerd. Bijlage 5 (Een oefenrooster maken) geeft ook een indicatie van de
oefentijd per functie. Hierbij is uitgegaan van een korps met veel relatief onervaren krachten. Een
ervaren korps heeft waarschijnlijk minder oefentijd nodig, kan oefenkaarten combineren of de
frequentie ervan verlagen. De tijd die zo ontstaat, kan worden gebruikt voor verdieping of extra
oefening van speerpunten.
Als u over te weinig oefentijd beschikt moet er een keuze worden gemaakt: het aantal taken beperken
of het aantal oefenmomenten uitbreiden. Het uitgangspunt blijft, zoals gezegd, dat alleen de taken
die worden geoefend daadwerkelijk in de praktijk mogen worden uitgevoerd. Over de uitvoering
van de overige brandweertaken zullen dan afspraken moeten worden gemaakt met buurkorpsen
en/of de regio.
Oefenblokken
Bij de planning wordt uitgegaan van vier blokken per oefencyclus:
• brandbestrijding
• technische hulpverlening (inclusief ondersteuning bij inzet waterongevallen)
• ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen
• keuzeblok (afhankelijk van verzorgingsgebied en specialismen van een korps).
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U plant eerst per blok een eindoefening. Het thema van deze oefening wordt bepaald door de
speerpunten die zijn geformuleerd op basis van de evaluatie van de vorige oefencyclus of die naar
voren zijn gekomen uit de risico-inventarisatie van het verzorgingsgebied. Ook de thema’s van de
slotoefeningen die de regio organiseert, kunnen richtinggevend zijn voor de thema’s van de
eindoefeningen.
Vervolgens plant u per blok op basis van bijlage 2 (Overzicht oefenkaarten) en bijlage 5 (Een
oefenrooster maken) minimaal twee basisoefeningen, die de ploeg goed voorbereiden op de
eindoefening. Daarna plant u per basisoefening de elementaire oefeningen die noodzakelijk zijn als
voorbereiding. U plant dus van groot (slot- en eindoefening) naar klein (elementaire oefening), maar
u voert de oefeningen van klein naar groot uit. Zo ontstaat een duidelijke opbouw in oefeningen.
Het keuzeblok wordt vaak voor specialistische oefeningen gebruikt. De basiseenheden oefenen dan
samen met specialistische eenheden, zoals een duikploeg of OGS-peloton. Duikoefeningen en
gaspakoefeningen moeten verspreid over het jaar worden uitgevoerd.
Vrije ruimte
Het is belangrijk om voldoende ruimte in te plannen voor herhaling van (delen van) oefeningen die
niet goed verliepen, extra instructie, verkenning van het verzorgingsgebied, incidentbespreking (ook
regionaal) en andere korpsgerichte zaken. De ervaring leert dat het goed werkt als die vrije ruimte
binnen een oefenblok is ingepland, zodat snel kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen en
zo nodig snel kan worden gecorrigeerd.
Grootschalig optreden
Grootschalig optreden is in de oefenthema’s ingebed en is in deze handreiking niet als apart oefenblok
opgenomen, omdat het bij grootschalig optreden gaat om de uitvoering van elementaire taken in
een groter verband (vaak multidisciplinair, in de vorm van een slotoefening).
Uitrukken registreren als oefeningen
Het is niet mogelijk om uitrukken als oefening te registreren . Hieraan zijn zoveel voorwaarden
verbonden, dat dit in de praktijk onuitvoerbaar is. De uitruk moet namelijk worden geëvalueerd aan
de hand van oefendoelen die van tevoren zijn bepaald. Verder moet de beoordelaar (vaak de
bevelvoerder) tijdens de inzet observeren én moet er een beoordelaar aanwezig zijn die over een
objectief beoordelingsvermogen beschikt.
Naast praktische bezwaren om uitrukken als oefening te registreren, is het ook de vraag of het wel
wenselijk is. Hiermee loopt een korps namelijk het risico dat het alleen nog maar uitzonderlijke
oefeningen organiseert, omdat de reguliere oefeningen, zoals verkennen met ademlucht, al regelmatig
aan bod komen tijdens uitrukken. Uitrukken leveren natuurlijk wel ervaring op, die kan worden
geregistreerd in een persoonlijk logboek (zie 3.6). Ervaring kan ertoe leiden dat deelnemers een
oefenkaart sneller kunnen aftekenen, waardoor er meer tijd overblijft voor andere oefenactiviteiten.
Samenwerking binnen de regio
Ten dienste van de aansluiting en onderlinge uitwisseling van korpsen binnen een regio, adviseren
wij om de oefencyclus van de korpsen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Herhalingsactiviteiten
kunnen dan bijvoorbeeld gezamenlijk worden opgepakt en de voorbereiding kan efficiënter verlopen.
Bovendien kunnen de korpsen op vergelijkbare wijze worden voorbereid op eind- en slotoefeningen.
Aanpassing aan weersomstandigheden
Uiteraard kunt u de volgorde van de blokken per jaar veranderen. Het optreden in een chemiepak
is in de zomer een zwaardere lichamelijke activiteit dan in de winter. Het uitvoeren van een ijsduik
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is alleen mogelijk als er ijs ligt. Het is dus belangrijk om dit soort oefeningen onder passende
weersomstandigheden uit te voeren en hiermee rekening te houden in het oefenprogramma.
Voorbeeld van een oefenblok, exclusief vrije ruimte:

Afbeelding 3.5 Voorbeeld van een oefenblok
3.4

Fase 4: Oefenen

Afbeelding 3.6 Oefenen
De oefenkaarten leveren input voor de organisatie en uitvoering van het oefenprogramma.
Oefenleiders en deelnemers krijgen de planning en de oefenleiders bereiden zich voor op hun taak.
Hoewel de oefenkaarten informatie geven over de uitvoering van de oefeningen, omvat een goede
voorbereiding meer dan alleen het bestuderen van de kaart. De oefenleider moet een of meer
opdrachten van de oefenkaart selecteren, een korte instructie (laten) voorbereiden, een geschikte
oefenvorm bedenken en een draaiboek en een scenario maken als het om een realistische oefening
gaat. Hoofdstuk 5 gaat hier uitgebreider op in.
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Een algemene eis die aan deelnemers van een oefening wordt gesteld is dat zij minimaal moeten
voldoen aan het opleidings- en geoefendheidsniveau dat is vastgelegd voor de functie en de taak die
wordt geoefend.
3.5

Fase 5: Meten

Afbeelding 3.7 Meten
Tijdens en na de oefening beoordeelt de oefenleiding de deelnemers. Elke oefening leent zich voor
een beoordeling. Alle beoordelingen samen geven een beeld van de kwaliteit van de deelnemers, de
groep en het korps. Kleinere oefeningen (vaak elementair) kunnen worden gebruikt om de kwaliteit
van persoonlijke vaardigheden te meten, terwijl de grotere oefeningen een beeld geven van de
geoefendheid van de organisatie.
Beoordelingscriteria
Aan de hand van beoordelingscriteria wordt bepaald of de deelnemer de operationele doelen van
een oefening heeft bereikt. De uiteindelijke beoordeling is het resultaat van de observaties van de
beoordelaar en eventueel andere observatoren. De kwaliteit van de beoordeling staat of valt met
duidelijke, ‘smart’ geformuleerde criteria, maar ook de kwaliteit van de beoordelaar is van essentieel
belang. Met name aan dat laatste moet binnen een korps veel aandacht worden geschonken.
De observatieformulieren worden ingevuld en doorgestuurd naar de persoon of afdeling die de
registratie van de oefeningen verzorgt.
Sancties
Deelnemers die voldoende hebben gescoord voor een oefening, mogen doorgaan naar een volgend
onderdeel. Kunnen zij niet aantonen dat zij een bepaalde taak goed kunnen uitvoeren, dan moeten
zij deze oefening (of aspecten daarvan) herhalen of andere activiteiten uitvoeren tot zij het gewenste
niveau hebben bereikt. Als dit niet lukt, is het aan het korps om te bepalen of, hoe en op welke
termijn zij sancties stelt. De sancties zijn afhankelijk van de mate waarin het niet- beheersen van de
vaardigheid een gevaar kan opleveren voor het betreffende korpslid of voor zijn collega's.
Het dragen van adembescherming bijvoorbeeld is een kritieke vaardigheid. Ploegleden die deze
vaardigheid niet beheersen, kunnen niet op de eerste uitruk worden geplaatst. Wel kunnen zij
assisteren bij het opruimen en bij de nazorg. Een ander voorbeeld is het hanteren van de slijpschijf.
Als een ploeglid dit niet beheerst, kan een collega deze taak overnemen en wordt voorkomen dat
er tijdens een inzet gevaar ontstaat. Deze persoon kan wel zijn andere taken in de uitrukdienst
blijven vervullen.
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Fase 6: Registreren

Afbeelding 3.8 Registreren
In een oefenregistratiesysteem wordt van alle korpsleden bijgehouden aan welke oefeningen zij
hebben meegedaan en met welk resultaat. Dit vereist de Arbowet: werkgevers hebben de verplichting
om hun personeel te oefenen, werknemers zijn er verantwoordelijk voor dat ze geoefend blijven.
Door middel van een oefenregistratiesysteem kan een korps, maar ook een individueel korpslid,
aantonen dat aan deze verplichting is voldaan.
Voor het korps zelf is het oefenregistratiesysteem een belangrijk hulpmiddel om zicht te houden op
de resultaten van individuele korpsleden, van ploegen en van het korps als geheel. Op basis van de
registratie kan worden vastgesteld of de kwaliteit en de kwantiteit van het oefenen op peil zijn.
Daarnaast biedt de registratie de mogelijkheid om de mate van geoefenheid van een korps te
verantwoorden aan bijvoorbeeld het gemeentebestuur of de Arbeidsinspectie.
Omdat zowel de individuele geoefendheid als de prestaties van de hele groep in het geding zijn, is
het van belang dat beide elementen in het systeem worden vastgelegd.
Persoonlijk logboek
Korpsen kunnen het registratiesysteem, indien zij dit wensen, uitbreiden met het persoonlijk logboek,
ook wel vakbekwaamheidspaspoort genoemd. Hierin worden de individuele uitrukervaringen
geregistreerd. Het persoonlijk logboek is te vergelijken met het logboek voor duikers.
In het persoonlijk logboek worden de volgende zaken geregistreerd:
• opleidingen die de betreffende persoon heeft gevolgd
• bijscholingen die de betreffende persoon heeft gevolgd
• resultaten van alle oefeningen die de betreffende persoon heeft uitgevoerd
• alle uitrukken
• de bijzondere incidenten, inclusief verwijzingen naar evaluatierapporten.
Aan de hand van het logboek kunnen brandweermedewerkers zelf terugblikken op de uitrukken en
oefeningen waaraan zij hebben deelgenomen en kunnen zij zich richten op de nog te behalen
individuele oefendoelen die zijn bepaald in het oefenprogramma.
Brandweermedewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het persoonlijk logboek;
de oefencoördinator tekent de oefeningen af. Een brandweermedewerker moet zijn individuele
oefenresultaten en uitrukken korpsonafhankelijk kunnen registreren. Een vrijwillige
brandweermedewerker die tevens beroeps is in een ander korps, kan zo het totale niveau van zijn
geoefendheid aantonen. Uitgangspunt is dat de betreffende brandweermedewerker probeert te
voldoen aan de oefennormen en repressieve normen van beide korpsen.
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Het is wenselijk dat de diverse registratiesystemen worden gekoppeld, zodat de behaalde
oefenresultaten gemakkelijk zijn weg te schrijven. Dit stelt eisen aan het (geautomatiseerde)
registratiesysteem.
Resultaten van brandweerwedstrijden registreren
Ook de resultaten van brandweerwedstrijden kunnen worden meegenomen in de oefenregistratie.
Voorwaarde is wel dat deze wedstrijden onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden en dat
van tevoren duidelijk is welke oefenkaarten (in de meeste gevallen van basisoefeningen) worden
afgewerkt. De beoordelingscriteria van de betreffende oefenkaart moeten uiteraard ook bij de
beoordeling en evaluatie van de wedstrijd worden gebruikt en moeten terugkomen in de
juryrapporten.
De vaardigheidstesten van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité voldoen aan deze eisen. De
jury observeert en beoordeelt elke ploeg op basis van de beoordelingscriteria op de betreffende
oefenkaart(en). De ploeg ontvangt na afloop een overzicht van de oefenkaarten en de daarbij
behorende aandachtspunten. Dit maakt het mogelijk de gebruikte oefenkaarten in het
registratiesysteem op te nemen.
3.7

Fase 7: Analyseren

Afbeelding 3.9 Analyseren
Nadat de oefencyclus helemaal is afgewerkt, worden de geregistreerde gegevens geanalyseerd. Op
basis van de uitkomsten wordt bepaald of de in het oefenbeleidsplan gestelde doelen zijn bereikt,
binnen de grenzen van de besteedbare hoeveelheid tijd en geld.
Er wordt geanalyseerd:
• of het korps als geheel zijn takenpakket veilig en effectief kan uitvoeren
• of de individuele korpsleden voldoende competent zijn voor het uitvoeren van hun taken.
Als blijkt dat het kwaliteitsniveau te laag is, moeten oefeningen, of delen ervan, worden herhaald.
Als de kwaliteit voldoende is, kan in de volgende oefencyclus worden volstaan met dezelfde
oefeninspanning. Het moment waarop een oefening een volgende keer wordt gepland kan wat naar
achteren worden geschoven of het accent kan worden verschoven van herhaling naar uitbouwen en
verdieping. Zo werkt het korps toe naar een situatie waarin de geoefendheid van het
brandweerpersoneel op peil komt en blijft, en waarbij de oefenfrequentie per korps of zelfs per
eenheid (brandweerpost, kazerne) wordt bepaald op basis van de mate van geoefendheid. Het staat
een korps of regio dus redelijk vrij om, op basis van de behaalde oefenprestaties, een eigen
korpsgericht oefenprogramma samen te stellen met relevante, wisselende speerpunten, dat jaarlijks
worden bijgesteld.
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4.
De oefening
Oefeningen kunnen, afhankelijk van de doelen en mogelijkheden, op veel verschillende manieren
worden uitgevoerd.
4.1 Eisen aan oefeningen
Elke oefenactiviteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden.
De oefening:
• sluit aan bij de functie, is relevant
• sluit aan bij de beginsituatie van de deelnemers (vakkennis en vaardigheden)
• past bij het gestelde oefendoel
• is praktisch en waar mogelijk realistisch
• is gevarieerd
• is systematisch opgebouwd.
4.2 Soorten oefeningen
De oefensystematiek van deze Handreiking Oefenen hanteert een indeling in vier soorten oefeningen,
qua omvang van klein naar groot:
• elementaire oefeningen
Het individueel of in kleine groepen oefenen van met name motorische vaardigheden door
manschappen.
• basisoefeningen
Realistisch oefenen van een inzet door een ploeg met bevelvoerder, met één tankautospuit en
eventueel een redvoertuig. Deze oefeningen zijn gericht op samenwerking binnen de ploeg en
het leidinggeven van de bevelvoerder.
• eindoefeningen
Realistisch oefenen van inzetten op niveau middelbrand of -ongeval met minimaal twee
tankautospuiten. Deze oefeningen zijn gericht op de onderlinge communicatie tussen de
bevelvoerders en de OVD, op het leidinggeven van de OVD en eventueel op de samenwerking
met andere diensten.
• slotoefeningen.
Het realistisch oefenen van pelotonsinzetten, vaak gericht op grootschalig optreden en
multidisciplinaire samenwerking.
De paragrafen 4.5 tot en met 4.8 gaan dieper in op deze vier typen oefeningen.
4.3 Oefenvormen
Elke oefenkaart geeft aan wat de meest geëigende oefenvorm is voor het beschreven doel. Uiteraard
staat het oefenleiders vrij om hiervan af te wijken als zij andere oefenvormen geschikter vinden.
Paragraaf 4.4 gaat nader in op de beste werkwijze per type oefening.
Theorie
Deze handreiking gaat uit van een zeer beperkt aantal theorieoefeningen. Wel zullen tijdens de
briefing en nabespreking van een oefening de belangrijkste aandachtspunten voor effectiviteit en
veiligheid kort onder de aandacht worden gebracht. Soms kan het echter nodig zijn om in de vrije
ruimte aandacht te besteden aan algemene procedures, handelingen en korpsorders. De meest voor
de hand liggende vorm hiervoor is een theorieoefening. Het is belangrijk dat er daarbij sprake is van
zoveel mogelijk interactie tussen de deelnemers en de oefenleider of spreker. Door middel van
(beeld)casussen maakt hij de inhoud praktisch en interessant, waardoor het inzicht en de toepassing
van het behandelde thema worden bevorderd.
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Casuïstiek
Door een casus te bespreken, leren deelnemers gezamenlijk van de praktijk en verwerven zij
leerpunten voor hun eigen optreden. Een casus bestaat uit een beschrijving en/of beeldmateriaal van
de ontwikkeling van een incident en de inzet die hierop is gedaan. Het kan gaan om een inzet van
het eigen korps, van een ander korps of om een casus afkomstig van de Oefenbank. Ook bij deze
oefenvorm is een goede interactie tussen de oefenleider/ spreker en deelnemers van groot belang.
De kern van dit type oefening is dat de deelnemers leren van elkaar en gezamenlijk een inzetvisie
vormen. De werkvorm casuïstiek kan voor zowel manschappen als bevelvoerenden worden gebruikt.
De vragen die worden gesteld, verschillen per doelgroep en zijn afgestemd op de functie van de
deelnemers.
Een specifieke manier van oefenen aan de hand van casuïstiek is het gebruik van computeranimaties.
Er zijn diverse computerprogramma's beschikbaar waarmee een casus niet alleen tweedimensionaal
kan worden beoordeeld, maar waarmee de deelnemer de situatie ook vanuit verschillende kanten
kan bekijken.
Maquette
Als bevelvoerders en officieren een oefening met grootschalige hulpverlening of rampenbestrijding
gaan uitvoeren, kan ter voorbereiding hierop een maquetteoefening worden gedaan. Het voordeel
hiervan is dat een complexe inzet kan worden nagebootst met een grote groep deelnemers, zonder
daadwerkelijke inzet van materieel en manschappen. Om deze oefenvorm interessant te houden, is
een zeer goede voorbereiding van de oefenleiding vereist.
Een maquetteoefening kan worden uitgebreid door er een rollenspel in op te nemen. In de reeks
oefenkaarten Beeld-, oordeel- en besluitvorming voor de verschillende incidentsoorten kan de
maquetteoefening als werkvorm worden toegepast.
Virtueel oefenen
Uit onderzoek blijkt dat bevelvoerenden bij de brandweer vaak handelen op basis van
situatieherkenning. De dynamiek van de ontwikkeling van een incident, het anticiperen op gevaren
en de beslissingen die de bevelvoerende naar aanleiding hiervan moet nemen, kunnen virtueel worden
geoefend. Er zijn een aantal virtuele oefensystemen beschikbaar waarmee dit min of meer realistisch,
driedimensionaal, mogelijk is. Virtueel oefenen is uitermate geschikt voor het beoefenen van
commandovoering en het controleren van de inzet op basis van beeldvorming, oordeelvorming en
besluitvorming. De in tijd realistische ontwikkeling van het incident ondersteunt dit proces.
Praktische oefening
Bij praktische oefeningen worden daadwerkelijk materiaal en materieel gebruikt. Dit kunnen zowel
elementaire oefeningen zijn als basis-, eind- of slotoefeningen. Het kan dus gaan om het oefenen van
motorische vaardigheden door manschappen, het oefenen van het werken met adembeschermende
middelen, maar ook om een inzetoefening van een ploeg.
Oefencarrousel
Een effectieve organisatievorm voor praktische oefeningen is een carrousel van oefenstands. De
groep wordt verdeeld over deze oefenstands. Bij elke stand kan een groepje een bepaalde opdracht
van een of meer oefenkaarten uitvoeren. De groepjes rouleren, totdat ze allemaal de hele carrousel
hebben afgewerkt. Bij elke stand is er iemand van de oefenstaf aanwezig om instructie te geven en
de deelnemers te beoordelen.
Inzetoefening
Inzetoefeningen zijn basis-, eind- of slotoefeningen waarbij een bepaald type incident en de inzet die
daarop volgt worden nagebootst. De praktische vaardigheden die, voorafgaand aan de inzetoefening,
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elementair zijn geoefend, worden nu in de context van een incident toegepast. Tijdens de inzetoefening
wordt de realiteit zoveel mogelijk benaderd, bijvoorbeeld door onvolledige informatie te verstrekken
tijdens de uitruk en/of door andere hulpdiensten, zoals politie en GHOR, bij de oefening te betrekken.
Ook het inzetten van lotusslachtoffers verhoogt het realiteitsgehalte.
Realistische oefening
In het adviesrapport Realistisch oefenen op oefencentra; de binnenbrand, dat in 2000 door de Inspectie
brandweerzorg en rampenbestrijding van het ministerie van BZK is uitgegeven, wordt aanbevolen
om minimaal één keer per half jaar realistisch op brandbestrijding te oefenen. Een realistische
inzetoefening is een oefening, die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Een realistische
brandoefening moet vrijwel altijd worden uitgevoerd op een oefencentrum, waar de deelnemers
kunnen worden blootgesteld aan rook, vuur en warmte. Alle problemen die zich bij een werkelijke
inzet kunnen voordoen, worden in realistische brandoefeningen ingebouwd, maar zodanig dat het
vuur en de rook, en daarmee de temperatuur, worden gecontroleerd.
De oefencentra in Nederland voldoen volgens het genoemde rapport niet volledig aan het ideaalbeeld
van brandweerdeskundigen. Daarom kiezen veel regio's ervoor om te oefenen in oefencentra in het
buitenland (bijvoorbeeld in Engeland of Zweden), waar men wel over de noodzakelijke faciliteiten
kan beschikken. In het kader van deze Handreiking Oefenen is realistisch oefenen noodzakelijk voor
de elementaire oefening 101C Gevaar van flashover en backdraft signaleren en voor de meeste basisen eindoefeningen op het gebied van brandbestrijding.
Realistische oefeningen op het gebied van hulpverlening en gevaarlijke stoffen, zonder brand, hoeven
niet op een oefencentrum te worden uitgevoerd. Aspecten die het oefenen van deze incidentsoorten
realistisch maken zijn: een realistische enscenering van het incident, een voor het verzorgingsgebied
representatieve setting en realistisch tegenspel.
Een inzetoefening waarbij sprake is van een combinatie van incidenten (bijvoorbeeld brand met
gevaarlijke stoffen), of waarin bijzondere en specialistische aspecten naar voren komen, zijn vaak
alleen te realiseren op een oefencentrum. Realistische oefeningen worden vaak voorbereid door
andere soorten oefeningen en zijn soms de afsluiting van een oefenperiode.
4.4 Relatie oefendoel en oefenvorm
Het gaat er om de beste wijze van oefenen te selecteren om de doelstellingen te bereiken. Het zal
duidelijk zijn dat er vaak meer manieren zijn om een bepaald oefendoel te bereiken.
Een voorbeeld:
Wanneer u de commandovoering (beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming) van de
bevelvoerder wilt oefenen, kunt u kiezen uit de volgende oefenvormen:
• oefenen met een schriftelijke casus
• oefenen met een beeldcasus
• oefenen met virtuele ondersteuning
• oefenen met vuur en echte rook.
Elk van deze oefenvormen heeft in deze situatie voor- en nadelen.
Bij de schriftelijke casus wordt de beeldvorming niet echt ondersteund. Die heeft plaats in het hoofd
van de deelnemer, die dus moet kunnen verwoorden wat hij denkt. Een nadeel is verder dat tijdsdruk
en het anticiperen op ontwikkelingen bij deze oefenvorm moeilijk zijn.
Bij de beeldcasus is het realistische gehalte al een stuk groter, zeker wanneer van één incident een
serie foto's beschikbaar is, die de ontwikkeling goed weergeeft. Ook hier geldt echter dat tijdsdruk
moeilijk is in te bouwen, hoewel het niet onmogelijk is.
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Bij virtuele ondersteuning wordt ook de dynamiek van het incident in beeld gebracht. Dat maakt
het voor een bevelvoerder vanzelfsprekend hierop te reageren.
Het oefenen met echte rook en vuur op een oefencentrum heeft als voordeel dat de bevelvoerder
meer gevoel krijgt voor de omvang van het incident. Hij ziet het pand immers voor zich. Op de
meeste oefencentra is het echter niet mogelijk de werkelijke dreiging van uitbreiding van de brand
te ensceneren. Het enige waarneembare aspect is de rook die vrijkomt.
4.5 Elementaire oefeningen
Elementaire oefeningen zijn oefeningen voor brandweermedewerkers waarin specifieke taken die
horen bij een functie, los van de context, worden beoefend. Elementaire oefeningen dienen in het
algemeen als voorbereiding op de basisoefeningen, die met een complete voertuigbezetting worden
uitgevoerd.
Manschappen en specialisten
Elementaire oefeningen voor manschappen zijn voornamelijk gericht op het oefenen van motorische
vaardigheden, individueel of in tweetallen. Hiervan zijn in de brandweerpraktijk veel voorbeelden te
vinden. Voor zowel de basisbrandweerzorg als de specialismen zijn elementaire oefeningen opgenomen
die ertoe moeten leiden dat medewerkers de uitrusting die zij gebruiken bij de uitoefening van hun
functie op de juiste manier en vaardig kunnen bedienen. Kenmerkend voor elementaire oefeningen
is dat deelnemers deze over het algemeen frequent moeten herhalen om daadwerkelijk vaardig te
blijven en het vereiste, bewust veilige gedrag te vertonen. Kortom: om competent te blijven.
Bevelvoerders en officieren van dienst
Elementaire oefeningen voor bevelvoerders en OVD's hebben een wat ander karakter dan de
elementaire oefeningen voor manschappen. Naast de ook voor deze groep relevante praktische
oefenkaarten, gericht op vaardigheden als het verkennen met ademluchtbescherming, zijn de
oefenkaarten vooral gericht op de kritische factoren in hun taak, zoals situatie-inschatting,
veiligheidsbewustzijn en communicatie. Verschillende vormen van het oefenen met casuïstiek zijn
hiervoor geschikt:
• scenario-/casustraining (individueel)
• scenario-/casustraining (groep)
• scenariotraining (teams).
Voor de uitvoering van de scenario- of casustrainingen kan gebruik worden gemaakt van voorvallen
uit de eigen praktijk, uit de praktijk van buurkorpsen of van beeldcasussen uit de Oefenbank of een
ander programma.
Scenario-/casustraining (individueel)
In een sessie waarbij één bevelvoerder of OVD tegenover één ervaren oefenleider zit, wordt het
oplossen van mogelijke repressieve dilemma's getraind.
De deelnemer krijgt van de oefenleider informatie over een bepaald incident, ondersteund met
beeldmateriaal. Dit materiaal omvat beelden van een brand of brandbestrijding, een ongeval, eventueel
aangevuld met hulpverlening door de hulpdiensten. De deelnemer moet in deze situatie vervolgens
een inzet plegen. Hij moet bijvoorbeeld aangeven:
• wat hij ziet, hoe de situatie is of was
• welke overwegingen hij maakt
• welke bijzondere risico's of gevaren er spelen
• welke prioriteiten hij stelt
• hoe hij inzet
• wat op de beelden fout of juist goed ging.
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Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de deelnemer in een examensituatie te plaatsen. Er is bij deze
oefening dan ook niet één goede oplossing. Door vragen te stellen stimuleert de oefenleider de
deelnemer om de situatie te analyseren en een passende inzet te bedenken. Deze oefenvorm kan
ook in tweetallen worden uitgevoerd.
Scenario-/casustraining (groep)
Het doel van de scenariotraining in een groep is niet alleen het oplossen van repressieve dilemma's,
maar ook het uitbreiden en uitwisselen van kennis en ervaring. De deelnemers worden door de
oefenleider geconfronteerd met een scenario, waarop zij moeten reageren. Van belang is dat de
deelnemers ook op elkaar reageren. De oefenleider kan dit uitlokken door de andere deelnemers
te vragen of zij het eens zijn met de oplossingsrichting of dat zij bepaalde zaken anders zouden
aanpakken. Uiteraard is de argumentatie van zowel de eerste oplossing als de latere zienswijzen van
groot belang voor het uitwisselen van kennis. Het werkt goed om te refereren aan incidenten die
de deelnemers zelf hebben meegemaakt.
Scenariotraining (teams)
Het belangrijkste verschil tussen de scenariotraining voor groepen en de scenariotraining voor teams
is het doel van de oefening. Bij de scenariotraining voor groepen staan gevaarsinschatting van het
incident en de techniek en tactiek van de bestrijding centraal. De scenariotraining voor teams schenkt
hieraan ook aandacht, maar legt de nadruk op de samenwerking als team. Tijdens de training moet
er dan ook aandacht zijn voor de verschillende rollen die binnen het team moeten worden vervuld.
Het team wordt bij de oefening in één ruimte geplaatst, krijgt informatie over een bepaald incident
en moet hierop een gezamenlijke inzet plegen. U kunt hierbij denken aan een vorm van CoPI-training,
waarbij de verschillende disciplines effectief moeten samenwerken. De voortgang van het incident
is afhankelijk van de inzet door de deelnemers; de oefenleiding biedt het tegenspel. Vervolgens
worden de knelpunten doorgesproken en nader toegelicht. Hierbij komen vooral de invulling van
de verschillende rollen en de teamprestaties aan de orde. In deze oefening zijn in feite alle elementen
uit de voorgaande oefenvormen verwerkt, met als extra toevoeging het teamelement. Dit is illustratief
voor de opbouw van het oefenprogramma.
4.6 Basisoefeningen
In basisoefeningen oefent een eenheid (meestal TS met bemanning) de inzet bij een incident in
praktische of realistische zin. Voor de manschappen gaat het om het samenwerken als ploeg en het,
op aangeven van de bevelvoerder, toepassen van de tijdens de elementaire oefeningen beoefende
vaardigheden. Het is belangrijk dat de elementaire oefeningen en de basisoefeningen goed bij elkaar
aansluiten.
Ook voor de bevelvoerders komen aspecten uit de elementaire oefeningen terug in de meer
realistische omgeving van de basisoefening. Het doel is dat de bevelvoerder leiding geeft aan zijn
ploeg, die onder tijdsdruk op een veilige en effectieve wijze een incident moet bestrijden.
4.7 Eindoefeningen
Eindoefeningen zijn oefeningen voor ten minste twee eenheden op het niveau van een middel- of
groot incident (brand of ongeval). Op dit niveau oefent de OVD mee met de eenheden. Eindoefeningen
worden ook georganiseerd om een deel van het oefenprogramma af te sluiten en te testen of de
eenheden datgene wat ze geleerd hebben in eerder gehouden oefeningen daadwerkelijk toepassen.
Om de oefening voldoende dynamiek te geven, wordt vaak gekozen voor een combinatie van brand,
hulpverlening en/of gevaarlijke stoffen. Door deze combinatie komen de eenheden en de OVD
voldoende aan bod en moeten de leidinggevenden keuzes maken over de aanpak van het incident:
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welk element moet het eerst worden aangepakt om het grootste risico weg te nemen en zo snel
mogelijk tot stabilisatie van het incident te komen?
Om deze oefeningen goed te laten verlopen, is het noodzakelijk dat er een volledig draaiboek met
een scenario van de oefening wordt gemaakt.
4.8 Slotoefeningen
Slotoefeningen worden over het algemeen op regionale schaal georganiseerd. In een slotoefening
worden elementen uit verschillende voorafgaande eindoefeningen samengebracht. Over het algemeen
hebben slotoefeningen de omvang van pelotonsniveau of groter. De oefendoelen van slotoefeningen
zijn direct operationeel getint of komen voort uit de multidisciplinaire samenwerking. Veel meer
nog dan bij de basis- en eindoefeningen, is het noodzakelijk om een volledig draaiboek samen te
stellen, waarin alle aspecten van de oefening aan bod komen, beginnend met de voorbereiding en
eindigend met de evaluatie en rapportage.
Bij de uitvoering van de slotoefeningen is een omvangrijke oefenstaf nodig, die zorg draagt voor
zowel de begeleiding als de beoordeling van de deelnemers. Het is niet raadzaam om begeleidingsen beoordelingstaken te combineren. Het kan immers nodig zijn dat een begeleider tijdens de oefening
ingrijpt om ervoor te zorgen dat een bepaald oefendoel wordt behaald of om de veiligheid te
waarborgen. De beoordelaar moet op heel andere zaken letten. Om vergelijkbare redenen wordt
afgeraden om dezelfde beoordelaar op meerdere niveaus te laten beoordelen.
4.9 Opzet van een oefening
Oefeningen bestaan in het algemeen uit vier onderdelen die, afhankelijk van de omvang van de
oefening, meer of minder worden opgetuigd:
• briefing
• uitvoering
• nabespreking
• evaluatie.
Briefing
Een goede briefing van de deelnemers is van essentieel belang voor het slagen van een oefening.
Voorafgaand aan de briefing spreekt de oefenleider met de overige leden van de oefenstaf af welke
informatie wel en niet wordt verstrekt. Direct voor aanvang van de oefening geeft de oefenleider
op een korte, bondige en duidelijke manier de meest relevante informatie aan de deelnemers. Bij
de briefing is in principe de gehele oefenleiding aanwezig, zodat iedereen weet wat de deelnemers
weten. Leden van de oefenleiding die bij de voorbereiding of uitvoering van de oefening afwezig zijn,
moeten van tevoren worden gebrieft.
Tijdens de briefing komen de volgende onderwerpen in ieder geval aan bod:
• oefenleiding
De oefenleiding wordt voorgesteld en er wordt uitgelegd wat de taken zijn van de verschillende
functionarissen (waarnemers, veiligheidsfunctionarissen en dergelijke).
• herkenbaarheid oefenleiding
Om verwarring op de oefenlocatie te voorkomen, wordt aangegeven waaraan de oefenleiding is
te herkennen (hesjes met hun functie erop of armbanden).
• oefendoelen (algemeen en operationeel), opdrachten en beoordelingscriteria
De doelen van de oefening en de doelgroep(en) worden toegelicht. In principe kunnen hiervoor
de oefendoelen en beoordelingscriteria van de oefenkaarten worden gebruikt. Van alle deelnemers
wordt een actieve bijdrage verwacht. Ter voorkoming van onduidelijkheden tijdens de nabespreking
en evaluatie, geeft de oefenleider van tevoren aan wat de opdrachten zijn en op welke criteria
de deelnemers worden beoordeeld.
• schets van de situatie
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Tijdens het geven van de situatieschets, kan de oefenleider, als dit niet in strijd is met het karakter
van de oefening, een plattegrond gebruiken. De oefenleider geeft in ieder geval aan welke delen
van de locatie en welke toegangen niet mogen worden gebruikt, wat mogelijke opstelplaatsen
zijn en waar en hoe laat de nabespreking zal plaatshebben. Ook vertelt hij welke elementen echt
zijn en welke zijn geënsceneerd. Denk hierbij aan vuur, gevaarlijke stoffen en kwetsbare of kostbare
apparatuur. Bij grotere oefeningen kan het voorkomen dat sommige deelnemers moeten wachten
voordat ze kunnen beginnen. De oefenleider informeert hen van tevoren over de reden hiervan.
werkvorm
Er wordt duidelijk uitgelegd op welke manier er wordt geoefend. Bij basis- en eindoefeningen
moet bijvoorbeeld duidelijk zijn hoe de deelnemers met de enscenering moeten omgaan.
Bijvoorbeeld: vlammenborden aan de buitenzijde geven aan dat de brand uitslaand is.
gebruik verbindingen en optische/akoestische signalen
Deelnemers krijgen te horen welke verbindingsmiddelen en kanalen ze mogen gebruiken. Het
gebruik van optische en akoestische signalen wordt in principe achterwege gelaten.
veiligheid
De aandachtspunten voor veiligheid worden, waar nodig, toegelicht en de noodprocedures die
tijdens de oefening van toepassing zijn worden uitgelegd (zoals 'NO PLAY' slachtoffer ... 'NO
PLAY' ... einde oefening ... 'NU').
tijdpad.
In ieder geval worden de start en het einde van de oefening aangegeven, evenals het tijdstip en
de plaats van de nabespreking en/of evaluatie. De oefenleider geeft aan wie wat moet doen na
afloop van de oefening en wanneer.

Na de briefing hebben de deelnemers gelegenheid om vragen te stellen. Om te controleren of de
informatie goed is overgekomen, kan de oefenleider eventueel enkele controlevragen stellen over
de start van de oefening, de te gebruiken verbindingskanalen, de noodprocedure en de locatie van
de nabespreking. De oefenleiding laat zich echter niet verleiden tot het geven van aanvullende
informatie.
Uitvoering
Bij alle praktische oefeningen (elementaire, basis-, eind- of slotoefeningen) draagt de oefenleiding,
net als de deelnemers, persoonlijke bescherming; uit het oogpunt van veiligheid, maar ook om het
goede voorbeeld te geven. Tijdens het verloop van de oefening zorgt de oefenleiding ervoor dat het
geheel overzichtelijk blijft. Dit betekent dat hij controleert, coördineert, de tijd bewaakt en zo nodig
bijstuurt. De oefenleiding houdt de regie echter ook weer niet al te strak in handen, omdat teveel
bijsturen namelijk eerder verwarrend dan verhelderend werkt.
Nabespreking
De nabespreking is bij alle soorten oefeningen van belang. Bij kleinere oefeningen hoeft deze maar
kort te duren en kan meteen daarna worden geëvalueerd. Bij grotere oefeningen kan de evaluatie
dagen later plaatshebben. Voorafgaand aan de nabespreking met de deelnemers, koppelen de
oefenleiders hun bevindingen terug. Deze bespreking is beperkt tot de oefendoelen en de 'scores'
op de verschillende criteria van de oefenkaart(en). Alle leden van de oefenleiding krijgen het woord
en de essentie wordt samengevat. Verder wordt afgesproken wie wat zal inbrengen tijdens de
nabespreking en de evaluatie.
De nabespreking is het ideale moment om de deelnemers in staat te stellen stoom af te blazen.
Daarom wordt de oefening allereerst met de deelnemers (of een vertegenwoordiging hiervan bij
grote oefeningen) doorgenomen. De deelnemers zijn hierbij het meest aan het woord. Het gaat met
name om de knelpunten die ze tijdens de oefening hebben ervaren. Uiteindelijk geeft de oefenleider
de deelnemers op een duidelijke en constructieve manier informatie over het resultaat van de
oefening. De volgende onderwerpen kunnen ter sprake komen:
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• het verloop van de oefening
• het functioneren van de deelnemers
• de samenwerking met collega’s of andere hulpdiensten
• het gebruik van het materieel
• de gehanteerde procedures
• de organisatie van de oefening.
Een oefening kent vaak meer doelen. Het gaat niet alleen om de prestatie; ook sociale aspecten zijn
belangrijk.
Verder zijn de volgende aandachtspunten van belang in de nabespreking:
• De oefenleiding velt op dit moment geen waardeoordeel, maar schetst de situatie waarin is
geoefend.
• De oefenleiding geeft de deelnemers de gelegenheid om hun ervaringen te vertellen (bij grote
oefeningen met name de leidinggevenden).
• De oefenleiding vraagt door als antwoorden op door haar gestelde vragen niet duidelijk zijn.
• Een aantal leden van de oefenleiding geeft een nabeschouwing vanuit de eigen invalshoek, zoals
onderling afgesproken.
• De oefenleiding betrekt alle deelnemers bij de nabespreking en zorgt ervoor dat zij hun ervaringen
kwijt kunnen.
Aan het eind van de nabespreking worden de sterke punten en de verbeterpunten op een rijtje gezet
en worden de deelnemers bedankt voor hun inzet.
4.10 Evaluatie
Een evaluatie levert twee zaken op: leermomenten en een beoordeling. Leermomenten leiden tot
het bijstellen van zaken en soms zelfs tot aanpassing van een deel van het oefenprogramma. De
beoordeling geeft het niveau van de verrichtingen aan en wordt (mede) gebruikt om inzicht te krijgen
in de kwaliteiten van het korps.
Voor de kwaliteitsbeoordeling worden twee criteria gehanteerd: 'voldoende' en 'aandachtspunt'.
• 'Voldoende' geeft aan dat de persoon of groep heeft voldaan aan de criteria en deze taak dus
zelfstandig in de brandweerpraktijk kan uitvoeren.
• 'Aandachtspunt' geeft aan dat de persoon of groep niet volledig heeft voldaan aan dit criterium.
In dit geval wordt bekeken of er actie moet worden ondernomen om wel tot een voldoende te
komen. Soms is het voldoende om in de nabespreking nog eens te wijzen op bepaalde zaken die
van belang zijn bij de uitvoering van de taak, maar het kan ook nodig zijn om deelnemers nogmaals
instructie te geven of een oefening op korte termijn (deels) te herhalen. Dat hangt natuurlijk ook
samen met het gewicht van de criteria waarop geen voldoende is gescoord. Wellicht is bijscholing
noodzakelijk. De oefenleiding bepaalt of en welke acties er volgen op geconstateerde
aandachtspunten. De oefenleiding geeft altijd een toelichting als een persoon of ploeg een (deel
van) een oefening moet herhalen.
De resultaten van de evaluatie kunnen per persoon worden ingevuld op de betreffende oefenkaart(en)
en worden vervolgens verwerkt in een registratiesysteem.
Beoordelingscriteria
De evaluatie van de oefening gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die op de oefenkaarten
staan vermeld. De criteria voor elementaire oefenkaarten zijn direct aan de opdrachten gekoppeld.
De criteria voor basisoefeningen zijn opgedeeld in een algemeen en een specifiek deel. In het specifieke
deel worden de criteria voor manschappen en bevelvoerder genoemd die voor een specifieke
opdracht gelden. In het algemene deel staan de criteria die voor elke inzet relevant zijn. Deze criteria
zijn vooral gericht op de wijze waarop de ploeg als team functioneert. Voor korpsen die
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competentiegericht willen oefenen, zijn deze criteria gekoppeld aan competenties per functie. Uitleg
over deze competenties vindt u in bijlage 4 (Overzicht van competenties).
Eindoefeningen zijn uitgewerkt in vrij algemeen gestelde oefenkaarten per incidentsoort. Deze kaarten
bevatten alleen algemene beoordelingscriteria, waarmee de ploeg (inclusief bevelvoerder) en de
OVD worden beoordeeld. Omdat de specifieke criteria sterk afhankelijk zijn van het doel en de
opzet van de eindoefening, stelt de oefenleiding deze per oefening zelf op. De kaarten voor
eindoefeningen kunnen op een vergelijkbare manier worden gebruikt voor slotoefeningen.
Beoordelen en evalueren
Het beoordelen van elementaire oefeningen is vaak eenvoudiger dan het beoordelen van
basisoefeningen. Ter illustratie het volgende voorbeeld.
De opdracht Vel een boom met een motorkettingzaag op kaart 113A bevat een lijst met heel concrete
beoordelingscriteria. Het is vrij duidelijk of de oefening goed of niet goed is uitgevoerd. Dit noemen
we een ‘gesloten’ evaluatie.
Anders ligt het bijvoorbeeld bij een oefening voor bevelvoerders. Bij een oefendoel zoals 'het nemen
van de juiste beslissing’, wordt van de ontwerper van de oefening creatief denkwerk verwacht. De
fasen van het besluitvormingsproces liggen wel vast, maar de interpretatie van de werkelijkheid niet.
De oefenleider moet beoordelen of een bevelvoerder het besluitvormingsproces goed heeft
doorlopen. Hij moet vooraf een beeld hebben van de wijze waarop het gepresenteerde probleem
kan worden opgelost. Aandachtspunt hierbij is dat de oefenleider alle feiten kent en de bevelvoerder,
die net ter plaatse komt, niet. Het kan dus zijn dat de bevelvoerder tot een andere inzet komt. Het
is de taak van de oefenleider om in een gesprek na te gaan of de bevelvoerder de hem bekende
gegevens goed heeft gebruikt. Door te achterhalen of de bevelvoerder kan verklaren waarom hij op
een bepaalde manier heeft gehandeld, kan de oefenleider de denkwijze en de overwegingen die aan
het besluit ten grondslag liggen boven tafel krijgen.
Deze manier van evalueren wordt 'open' genoemd, omdat vooraf niet exact is vast te stellen wat
de goede oplossing is. Vaak zijn er meer goede uitkomsten mogelijk. Deze manier van evalueren
vereist een zeer open en creatieve houding van de oefenleider/beoordelaar.
Bij het bespreken van de besluitvorming van de bevelvoerder of de OVD kan ook worden verwezen
naar verschillende onderzoeksrapporten over het veiligheidsbewust optreden van de brandweer en
het leren van incidenten. Het analyseren van de keuze voor een bepaalde inzet, kan leidinggevenden
helpen om zich bewust te worden van hun overwegingen en de keuzes die zij hebben gemaakt. Dit
kan inzicht geven in het optreden en bevordert het delen van leerpunten die uit incidenten zijn
voortgekomen. Door deze werkwijze toe te passen bij de evaluatie van oefeningen, worden
leidinggevenden gestimuleerd om rationele in plaats van gevoelsmatige beslissingen te nemen.
De resultaten van de evaluatie worden ingevuld op een kopie van de oefenkaart of op een
verzamelstaat en vervolgens doorgestuurd aan de afdeling die de oefenregistratie bijhoudt.
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5.
De oefenkaart
De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.
5.1 Ordening van de oefenkaarten
De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• Kerntaken van een repressieve functie bepalen de inhoud van de oefenkaarten.
• De oefenkaarten kennen een verdeling in basisbrandweerzorg en specialismen.
• De oefenkaarten zijn ingedeeld naar het type oefening.
• Oefenkaarten zijn gericht op oefenen en niet op bijscholing, maar er is wel oog voor de samenhang
tussen beiden.
• De omvang van een oefenkaart is gestandaardiseerd in tijdsduur. Een ervaren korps zal in veel
gevallen echter minder tijd nodig hebben dan de tijd die op de kaart is vermeld.
We lichten deze uitgangspunten toe.
Kerntaken van repressieve functies
Voor manschappen, bevelvoerders en OVD's is uitgegaan van de functie- en competentieprofielen
die zijn ontwikkeld in het kader van de (toekomstige) vernieuwing van het onderwijsstelsel voor de
brandweer. De kerntaken die hierin zijn onderscheiden, zijn vertaald naar thema's waaronder een
of meer oefenkaarten vallen. Bij het vaststellen van de oefenkaarten is telkens de afweging gemaakt
of het al dan niet noodzakelijk is een taak te beoefenen.
Verdeling in basisbrandweerzorg en specialismen
Deze handreiking maakt onderscheid tussen basisbrandweerzorg en specialismen (zie hoofdstuk 2).
Basisbrandweerzorg omvat de zorg die elk korps minimaal moet kunnen bieden, gebaseerd op de
standaardbepakking van de tankautospuit. Basisbrandweerzorg omvat:
• brandbestrijding
• beperkte technische hulpverlening
• beperkte ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
• ondersteuning bij de bestrijding van waterongevallen.
Specialismen zijn de extra taken die korpsen kunnen hebben. Het verzorgingsgebied en de eventuele
specifieke taken van een korps bepalen welke specialismen moeten worden geoefend. Specialismen
in deze handreiking zijn:
• specialistische brandbestrijding
• complexe technische hulpverlening
• volledige ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
• bestrijding waterongevallen.
Voor manschappen en bevelvoerders is een reeks basisoefeningen voor deze specialismen ontwikkeld.
Er zijn voor deze functies geen elementaire oefeningen in het specialisme.
Daarnaast onderscheiden we een aantal specialistische functies:
• chauffeur/pompbediener
• duikploeg (met assistent duikploeg, duiker en duikploegleider)
• OGS-peloton (met gaspakteam en ontsmettingsteam, inzetleider en ontsmettingsleider)
• meetplanorganisatie (verkenner gevaarlijke stoffen en meetplanleider)
• natuurbrandbeheersing (diverse rollen voor manschappen, BV's, OVD's en HOVD's
• meldkamerpersoneel (nog niet ontwikkeld dec. 2009)
41

Handreiking Oefenen

• AGS/ROGS (nog niet ontwikkeld dec. 2009)
Voor al deze functies zijn elementaire oefenkaarten ontwikkeld. Toepassing van de hierin geoefende
taken heeft meestal plaats in eindoefeningen.
Bij het oefenen voor het specialisme Duikploeg is de Leidraad bestrijding waterongevallen door de
brandweer volledig van toepassing. Dit betekent dat moet worden voldaan aan alle vereisten die in
deze leidraad aan het oefenen worden gesteld. Hiermee moet bij de voorbereiding rekening worden
gehouden. Zo is het belangrijk dat de te gebruiken oefenlocaties onder water worden verkend en
dat op basis van ondermeer deze gegevens een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd. Deze
risico-inventarisatie maakt onderdeel uit van de voorbereiding en het draaiboek van de te houden
oefening.
De eisen die de Leidraad bestrijding waterongevallen aan het oefenen stelt, zijn uitgangspunt geweest
voor de ontwikkeling van de oefenkaarten voor de duikploeg. De elementaire oefeningen voor de
duikploeg zijn theoretisch van aard of worden in het zwembad uitgevoerd. De basisoefeningen hebben
in open water plaats en worden bij voorkeur één keer per oefencyclus per korps gecombineerd
met de basisoefening Ondersteuning bieden bij een WO, voor een TS-ploeg (oefenkaart 531).
De oefenkaarten zullen in 2010 worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen rondom het duiken
van de brandweer.
Voor de leden van het OGS-peloton zijn er elementaire kaarten ontwikkeld voor het gaspakteam
en het ontsmettingsteam. Daarnaast is er een aparte elementaire kaart voor inzet- en
ontsmettingsleiders. Er is echter geen oefenkaart voor basisoefeningen ontwikkeld, omdat de omvang
van een incident waarbij het OGS-peloton wordt ingezet, al snel het niveau heeft van een eind- of
slotoefening.
Met ingang van 2010 zijn er oefenkaarten beschikbaar voor natuurbrandbeheersing. De natuur krijgt
meer ruimte en verruigt. Het klimaat verandert en de risico's op een grote natuurbrand worden
groter. Daar komt bij dat een natuurbrand zeer dynamisch is. Dat samen maakt het
brandweeroptreden complex . Een specifieke aanpak is dan ook vereist, vaak gericht op bestrijding
maar ook op beheersing.
In samenwerking met een interregionale werkgroep is daarom een reeks oefenkaarten ontwikkeld,
gebaseerd op een werkwijze waarbij zowel een flankcommandant als een coördinator verplaatsingen
een rol hebben tijdens de inzet en waarbij wordt aangesloten op de systematiek van het grootschalig
optreden.
Onderscheid naar type oefening
Zoals eerder vermeld, maakt deze Handreiking Oefenen onderscheid tussen elementaire, basis-,
eind- en slotoefeningen. De elementaire oefeningen zijn vooral gericht op het oefenen van (individuele)
vaardigheden en de basis- en eindoefeningen vooral op het functioneren als ploeg tijdens een inzet.
De meeste elementaire oefeningen zijn praktijkoefeningen die op een oefenlocatie worden uitgevoerd,
maar voor vrijwel elke functie zijn ook kaarten ontwikkeld die in een leslokaal worden uitgevoerd.
Deze oefeningen zijn gericht op veiligheidsbewust optreden, actuele ontwikkelingen en beeld-,
oordeel- en besluitvorming voor BV's en OVD's.
Voor eindoefeningen, gericht op een inzet in groter verband, zijn vier oefenkaarten ontwikkeld, één
per incidentsoort (BB, THV, OGS en WO). Kenmerkend voor de eind- en slotoefeningen is dat
hierin elementen uit elementaire oefeningen en basisoefeningen worden geïntegreerd en dat er vele
mogelijkheden zijn voor de invulling van de oefening. Die wordt vaak bepaald door de locatie waar
wordt geoefend. Dat is ook de reden dat de beoordelingscriteria op oefenkaarten voor eindoefeningen
algemeen van aard zijn. In bijlage 3 vindt u suggesties voor eindoefeningen, waarbij aspecten worden
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genoemd die mogelijk aan bod kunnen komen. Deze kunnen verder worden uitgewerkt in de vorm
van een draaiboek, met scenario. Voorbeelden van draaiboeken zijn onder meer te vinden op de
Oefenbank van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra .
Onderscheid tussen oefenen en bijscholen
Oefenen is bedoeld om de door opleiding verkregen vakbekwaamheden paraat te houden en te
vergroten. Het handelen in de praktijk staat centraal. Als oefenkaarten expliciet aandacht besteden
aan theoretische vakkennis, is dat om het handelen in de praktijk te ondersteunen. Dit geldt voor
de kaartenreeksen Risico's signaleren en Actuele ontwikkelingen voor manschappen, en de reeksen
Actuele ontwikkelingen en Beeld-, oordeel- en besluitvorming voor BV's en OVD's. In de reeksen
Actuele ontwikkelingen kunnen nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het lokaal of
regionaal repressief optreden kort aan de orde komen. De reeksen Risico's herkennen en inschatten
voor BV's en OVD's, zijn een praktische opfrissing van de bijscholing Veilig repressief optreden voor
BV's en OVD's. De kaarten uit deze reeksen hoeven niet allemaal elke oefencyclus te worden
ingepland. Binnen deze reeksen kunnen kaarten worden gecombineerd. Daarvoor worden op de
oefenkaarten suggesties gegeven.
We spreken van bijscholing wanneer er sprake is van activiteiten die een flinke tijdsinvestering van
de deelnemers vragen (meer dan een oefenavond) en die een behoorlijke impact hebben op het
repressief optreden.
Relatie oefenkaart en oefendraaiboek
De oefenkaart geeft een indruk van het onderwerp van de oefening en de elementen die hierbij aan
de orde moeten komen. Dit is vertaald in het algemeen doel, de operationele doelen en de opsomming
van mogelijke opdrachten en beoordelingscriteria. In het draaiboek dat voor elke oefening wordt
opgesteld, moeten deze enigszins abstract beschreven zaken worden geconcretiseerd en meetbaar
worden gemaakt. De oefenkaart is dus de basis voor het oefendraaiboek van de oefening.
Standaardisatie van de omvang van een oefenkaart
In principe omvat elke oefenkaart oefenactiviteiten voor circa twee uur oefenen. Dit is een indicatie,
want de wijze van organiseren en de omstandigheden waaronder de oefening wordt uitgevoerd,
bepalen mede de tijdsduur. Daarnaast bepaalt natuurlijk de kwaliteit en geoefendheid van medewerkers
hoeveel tijd er nodig is voor een oefening.
Omdat het mogelijk is om bepaalde oefenkaarten te combineren, hoeft het aantal oefenkaarten dat
u selecteert, niet gelijk te zijn aan het aantal oefenmomenten dat u moet inplannen voor een bepaalde
functie. In bijlage 5 (Een oefenrooster maken) vindt u een overzicht van de indeling van
oefenmomenten binnen een oefencyclus en een uitwerking hiervan in een concreet oefenrooster
voor een ploeg die basisbrandweerzorg moet kunnen leveren.
5.2 Codering van de oefenkaarten
Elementaire oefenkaarten hebben een code die is opgebouwd uit een driecijferig getal en een
hoofdletter, bijvoorbeeld:
103C Repressief ventileren
Het eerste cijfer geeft de functie aan:
1 - Manschappen
2 - Bevelvoerders
3 - OVD's
4 - Specialismen (chauffeur/pompbediener, duikploeg, OGS-peloton, meetplanorganisatie,
natuurbrandbeheersing, meldkamerpersoneel, AGS/ROGS).
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Het tweede en derde cijfer geven het hoofd- en subthema van de oefenkaart aan:
100 - Brandbestrijding
101 - Veiligheidsbewust optreden bij brand
102 - Verkennen en redden bij brand
103 - Bestrijden van brand
De elementaire oefenkaarten zijn onderverdeeld in thema’s. Onder een thema kunnen een of meer
oefenkaarten hangen. Deze hebben een hoofdletter als aanduiding:
Thema 103 Bestrijden van brand
103A - Watertransportsystemen opbouwen
103B - Aflegsystemen opbouwen en inzetten
103C - Repressief ventileren
103D - Gereedschappen, kleine blusmiddelen en ladders toepassen
De kaarten voor basisoefeningen van basisbrandweerzorg hebben een code vanaf 500; basisoefeningen
van specialismen vanaf 600. Op deze kaarten staat er geen hoofdletter achter het cijfer. Wel kan er
bij deze oefenkaarten voor een verschillende opdrachten worden gekozen, die op de kaart zijn
aangegeven met een hoofdletter. Voor de opdrachten op de specialismenkaarten geldt natuurlijk
dat het afhankelijk is van het takenpakket van het korps of een opdracht al dan niet van toepassing
is.
Eindoefeningen hebben een code vanaf 700. Er zijn vier globale kaarten voor eindoefeningen
samengesteld, elk met het accent op een incidentsoort.
Aan de codering van de oefenkaarten is dus de samenhang tussen het oefenen van de verschillende
functies af te lezen. Daardoor kan de codering helpen om de verschillende oefeningen zo effectief
mogelijk te plannen.
Een aantal oefeningen is voor meerdere deelnemersgroepen gelijk of vergelijkbaar en kunnen dus
met meer groepen worden uitgevoerd. Een mooi voorbeeld zijn de ademluchtoefeningen, die voor
manschappen en bevelvoerders, en in zekere mate ook voor OVD's, vergelijkbaar zijn. Ook oefeningen
waarbij het gaat om het toepassen van kennis, inzicht en vaardigheden op diverse niveaus kunnen
gezamenlijk worden uitgevoerd. Het herkennen en inschatten van risico's bij brand voor bevelvoerders
(201A) en voor OVD's (301A) zijn bijvoorbeeld twee oefenkaarten die vanuit een verschillend
perspectief dezelfde materie behandelen en die gezamenlijk kunnen worden geoefend. Bijkomend
voordeel van het gezamenlijk oefenen is dat de wederzijdse beleving en problematiek ook aan de
orde komen.
Er is een aantal kaarten dat betrekking heeft op alle incidentsoorten, zoals Levensreddend handelen
en Verkennen met adembeschermende middelen. Hoewel deze niet specifiek op brand zijn gericht,
zijn deze kaarten ondergebracht bij Basisbrandweerzorg/Brandbestrijding.
5.3 Opbouw van de oefenkaart
De oefenkaart is als volgt opgebouwd:
Algemene informatie
In de kop van elke oefenkaart staat de volgende informatie:
• titel en code
• type oefening (elementaire oefening, basisoefening, eindoefening)
• basisbrandweerzorg of specialisme
• doelgroep (manschappen, bevelvoerders of OVD's, overig)
• hoofd- en subthema (bijvoorbeeld Brandbestrijding - Verkennen en redden bij brand)
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• frequentie (indicatie van het aantal keren dat deze oefenkaart, of delen eruit, minimaal per
oefencyclus uitgevoerd zouden moeten worden). Op dit moment zijn er geen normen vastgesteld
voor de frequentie van het oefenen. Daarom is deze standaard op 1 gesteld, tenzij er wettelijke
eisen of richtlijnen zijn (zoals bij duikoefeningen of oefeningen in het verkennen met
adembeschermende middelen). In het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel zullen op termijn
wellicht normen voor frequenties van oefeningen opgenomen worden. Bij een aantal oefeningen
is de frequentie niet aan de oefenkaart gekoppeld, maar aan de reeks waartoe de kaart behoort
(zoals bij basisoefeningen Brandbestrijding, waarbij twee uit vijf gekozen kunnen worden).
Oefening
Op de oefenkaart is de oefening in grote lijnen beschreven:
• doel
Het doel is opgesplitst in een algemeen doel voor de oefening als geheel, en een aantal operationele
doelen. De operationele doelen zijn een concrete uitwerking van het algemene doel en zijn
sturend voor de opdrachten en de beoordelingscriteria.
• beginsituatie
Hier is vermeld welke oefenkaarten recent beoefend moeten zijn om deze oefening goed te
kunnen uitvoeren en wordt genoemd welke vakkennis de deelnemers paraat moeten hebben.
• samenstelling oefenstaf
Op deze plaats is beschreven wat de gewenste samenstelling van de oefenstaf is en over welke
vakbekwaamheid de verschillende leden van de oefenstaf moeten beschikken. Hier is bewust niet
voor rangen, maar voor deskundigheid gekozen.
• mogelijke opdrachten
Hier zijn opdrachten omschreven waarmee de operationele doelen kunnen worden bereikt. De
oefenleider moet de opdrachten selecteren, uitwerken of toespitsen. Het is dus niet altijd zo dat
alle opdrachten op de oefenkaart uitgevoerd moeten worden om een kaart te kunnen aftekenen.
Soms zijn opdrachten variaties op het thema en kan daaruit een keuze worden gemaakt; in andere
gevallen vormen de opdrachten samen een oefening van een bepaald werkproces.
• hulpmiddelen
Om de opdrachten te kunnen uitvoeren, is beschreven welk materiaal en materieel minimaal is
vereist, los van de voor de hand liggende voorzieningen.
• specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu
De oefenkaart bevat aandachtspunten om de oefening veilig te laten verlopen. Dit kunnen
gedragsaspecten zijn, zoals houding en positie, maar ook het gebruik van bepaalde kleding of
aanwijzingen voor het veilig gebruik van materialen en gereedschappen. Veiligheid is altijd een
belangrijk aandachtspunt bij oefenen. Hetzelfde geldt voor milieuaspecten: onnodige vervuiling
van het milieu moet worden voorkomen.
• specifieke aandachtspunten voor effectiviteit.
Hier staan tips voor de meest geëigende oefenvorm en de uitvoering van de oefening (bijvoorbeeld
realistische oefening op een oefencentrum). Ook kunnen hier specifieke aandachtspunten staan,
bijvoorbeeld over het voorkomen van nadelige neveneffecten van een oefening, zoals de onrust
die deze kan teweegbrengen in de omgeving. Op deze plaats staat ook aangegeven of de kaart
gecombineerd kan worden met een of meer andere kaarten.
Beoordeling
Per oefenopdracht zijn de mogelijke beoordelingscriteria vermeld. Deze zijn zo concreet en meetbaar
mogelijk geformuleerd. Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, zijn criteria bij basisoefeningen verdeeld
in specifieke en algemene criteria. De specifieke criteria zijn per opdracht geformuleerd, zodat de
oefenleider alleen de criteria kan gebruiken die horen bij de opdrachten die hij heeft geselecteerd.
De algemene criteria gelden voor alle opdrachten van de oefenkaart en gaan met name over het
functioneren als eenheid tijdens een inzet.
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Kaarten voor eindoefeningen bevatten vrij algemene criteria voor het functioneren van de ploeg
(manschappen en bevelvoerder) en wat uitgebreidere criteria voor de OVD, omdat diens functioneren
nog niet eerder in inzetoefeningen naar voren is gekomen.
5.4 Veiligheidsprotocol
Naast de eerder genoemde aandachtspunten voor veiligheid die bij de meeste oefeningen toereikend
zijn, is er ook een landelijk veiligheidsprotocol voor opleiden, examineren, bijscholen en oefenen,
kortweg Veiligheidsprotocol OEBO genoemd, in ontwikkeling. Dit veiligheidsprotocol is
meeromvattend dan de aandachtspunten voor veiligheid. De oefenleiding zal zich dan ook voortdurend
moeten afvragen of dit veiligheidsprotocol van toepassing is. Bij de realistische oefeningen op
oefencentra is het Veiligheidsprotocol OEBO in elk geval van toepassing. In hoofdstuk 7 komt het
veiligheidsprotocol uitgebreider aan de orde.

46

6.
Oefenorganisatie
Aan het hoofd van de regionale of gemeentelijke brandweerorganisatie staat de commandant. Deze
draagt namens het gemeentebestuur of het regionaal college de verantwoordelijkheid voor het
oefenen en opleiden van het brandweerpersoneel. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het
oefenen delegeert hij aan de oefencoördinator. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de regionale
en de gemeentelijke, lokale oefencoördinator.

Afbeelding 6.1 Organisatieschema van de oefenorganisatie
6.1 Regionale oefencoördinator
De regionale oefencoördinator heeft taken op het gebied van regionaal oefenbeleid, oefenorganisatie
en -evaluatie. Deze taken zijn met name gericht op regionaal, veelal multidisciplinair oefenen. Het
werk van de regionale oefencoördinator is voor een groot deel faciliterend en gericht op de
voorbereiding van het oefenen.
Gezien de relevantie en omvang van de taken, heeft de functie van regionale oefencoördinator zeker
de omvang van één fte.
De belangrijkste taken van de regionale oefencoördinator zijn:
Oefenbeleid
• Beleidsvisie ontwikkelen voor het regionale oefenen
• jaarlijks regionale oefendoelen en hoofdthema's van oefenprogramma's opstellen
• oefenbeleid en -programma van regionale en gemeentelijke brandweer en eventueel
bedrijfsbrandweerkorpsen op elkaar afstemmen (onder meer door voorzitten van het regulier
overleg met de lokale oefencoördinatoren)
• oefenkwaliteit (laten) borgen.
Oefenorganisatie
• verantwoordelijkheid dragen voor oefenfaciliteiten
• kwaliteit van oefenen bewaken
• inzet van oefenleiders en veiligheidsfunctionarissen coördineren
• als staflid optreden bij multidisciplinaire oefeningen.
Oefenevaluatie
• verantwoordelijkheid dragen voor de registratie van alle evaluatiegegevens
• resultaten van evaluaties terugkoppelen naar deelnemers en korpsleiding
• implementatie van de evaluatie-uitkomsten bewaken
• oefenprogramma aanpassen voor volgende oefencyclus, op basis van evaluatiegegevens van het
afgelopen jaar.
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6.2 Gemeentelijke oefencoördinator
De taken van de gemeentelijke, lokale oefencoördinator zijn vergelijkbaar met die van de regionale
oefencoördinator, maar spelen zich af op lokaal niveau. Ook op lokaal niveau moet oefenbeleid
worden geformuleerd, maar dit is gebaseerd op het oefenbeleid van de regio. De gemeentelijke
oefencoördinator houdt zich vooral bezig met het monodisciplinaire oefenen. In principe houdt hij
zich niet bezig met het daadwerkelijk organiseren van oefeningen; dat is de taak van de oefenleider.
De belangrijkste taken van de gemeentelijke oefencoördinator zijn:
Oefenbeleid
• beleidsvisie ontwikkelen voor het lokale oefenen, afgeleid van het regionale oefenbeleidsplan
• jaarlijkse lokale oefendoelen en -programma's opstellen
• oefenbeleid en -programma van het gemeentelijke korps afstemmen met de regionale brandweer
en eventueel bedrijfsbrandweerkorpsen
• oefenkwaliteit borgen.
Oefenorganisatie
• verantwoordelijkheid dragen voor oefenfaciliteiten
• kwaliteit van oefenen bewaken
• inzet van oefenleiders en veiligheidsfunctionarissen coördineren
• als staflid optreden bij monodisciplinaire oefeningen
• als aanspreekpunt fungeren voor de regionale brandweer (voor het oefenen in het algemeen).
Oefenevaluatie
• verantwoordelijkheid dragen voor de registratie van alle evaluatie-uitkomsten
• resultaten van evaluaties terugkoppelen naar deelnemers en korpsleiding
• implementatie van de evaluatie-uitkomsten bewaken
• oefenprogramma aanpassen voor de volgende oefencyclus, op basis van evaluatiegegevens van
het afgelopen jaar.
6.3 Relatie regionale en gemeentelijke oefencoördinator
Uiteraard houdt de gemeentelijke oefencoördinator bij het uitvoeren van zijn taken nauw contact
met de regionale oefencoördinator. Dit is nodig om het gemeentelijk en het regionaal oefenen goed
op elkaar af te kunnen stemmen. Voor grotere oefeningen zal de gemeentelijke oefencoördinator
al snel terugvallen op de deskundigheid en capaciteit van de regio. Ook voor oefeningen voor het
midden en hoger kader en voor specialismen als duiken en gaspakdrager, zal hij vaak een beroep
doen op de regio, of met een aantal gemeenten samenwerken. Bovendien is samenwerking belangrijk
voor de afstemming, qua inhoud en planning, van de (kleinschalige) gemeentelijke oefeningen met
de (grootschalige) regionale pelotons- en compagniesoefeningen en eind- en slotoefeningen.
De regionale oefencoördinator faciliteert de gemeentelijke oefencoördinatoren door regionale
oefenplannen te verstrekken en scenario's en oefeningen aan te leveren voor de verschillende lokale
korpsen.
6.4 Oefenleider
Afhankelijk van het thema, de omvang en de risico’s van een oefening, kan de oefencoördinator één
of meer oefenleiders inzetten. De coördinator kan ook zelf als oefenleider fungeren. De oefenleider
is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en evaluatie van de oefening. Hij kan zich laten
bijstaan door een team. Dit team vormt samen met de oefenleider de oefenleiding. In overleg met
de oefencoördinator, nodigt de oefenleider eventueel medewerkers van andere hulpdiensten uit.
Een korps kan er ook voor kiezen om per oefenblok met vaste oefenleiders te werken, die
gespecialiseerd zijn in het hoofdthema van dat blok.
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De taken van de oefenleider zijn:
Organisatie van oefeningen
• per oefening de oefendoelen en het scenario vaststellen aan de hand van de Handreiking Oefenen
• risico’s (laten) inventariseren
• maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen
• werkvorm vaststellen aan de hand van de oefenkaart
• oefenorganisatie opzetten
• draaiboek opstellen en (laten) uitvoeren
• verbindingenschema opstellen
• zorgen voor gekwalificeerde medische hulp op het oefenterrein
• betrokken deelnemers uitnodigen.
Uitvoering van oefeningen
• deelnemers overtuigen van nut en noodzaak van de oefening en hen enthousiasmeren
• briefing geven, met veiligheidsinstructies
• leiding geven aan de oefening, waar nodig bijsturen en tijd bewaken.
Evaluatie van oefeningen
• oefening op hoofdlijnen evalueren met deelnemers (vanaf niveau basisoefeningen)
• evaluatiegegevens vastleggen en terugkoppelen naar de oefencoördinator of korpsleiding.
Oefenleider is een taak die vrijwel altijd naast de eigen functie wordt uitgevoerd. De Handreiking
Oefenen is, wat de oefenorganisatie betreft, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• Oefeningen voor de manschappen worden geleid door een bevelvoerder. Dit kan de eigen
bevelvoerder zijn of de bevelvoerder van een andere ploeg. Voor specifieke oefeningen kan de
bevelvoerder natuurlijk gebruikmaken van de specifieke kennis die aanwezig is in zijn ploeg. Zo
kan hij demonstraties van de technische werking van de motorkettingzaag door een bosbouwer
laten leiden, omdat deze op dit gebied waarschijnlijk vakbekwamer is dan hijzelf. Ook kunnen
bepaalde oefeningen door instructeurs worden geleid.
• Oefeningen voor manschappen en bevelvoerder samen worden geleid door een
collega-bevelvoerder, een OVD of een specialist op het onderwerp van de oefening. Dit wordt
per oefenkaart vastgesteld.
• Oefeningen voor bevelvoerders worden deels geleid door collega-bevelvoerders en deels door
OVD’s of specialisten op het onderwerp van de oefening.
• Oefeningen voor OVD’s worden geleid door collega-OVD’s en specialisten op het onderwerp
van de oefening.
De bevelvoerders en OVD’s die als oefenleider worden ingeschakeld, moeten hiervoor zijn opgeleid.
Zij kunnen een cursus Oefenleider volgen, waarin onder andere de systematiek van het oefenen,
aandachtspunten voor veiligheid en effectiviteit aan de orde komen. Deze cursus wordt in principe
gegeven door de regionale oefencoördinator.
Oefenleiders besteden jaarlijks veel tijd aan het bedenken, voorbereiden, opzetten, uitvoeren en
opruimen van oefeningen. Om inzichtelijk te maken hoeveel uren zij hieraan besteden, is bijlage 6
(Voorbereidings- en uitvoeringstijd) aan deze handleiding toegevoegd. Op basis hiervan kan een
inschatting worden gemaakt van het aantal uren dat oefenleiders besteden aan het voorbereiden en
opruimen van oefeningen. Deze berekening kan worden verwerkt in de meerjarenbegroting.
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6.5 Veiligheidsfunctionaris
Afhankelijk van de omvang van de oefening, besluit de oefenleiding om een veiligheidsfunctionaris
aan te stellen. Veiligheidsfunctionarissen hebben de taak toe te zien op de veiligheid voor, tijdens en
na afloop van een oefening. Zij kunnen hierbij, afhankelijk van de grootte van de oefening, worden
ondersteund door een of meer helpers.
Omdat de veiligheid bij oefenen nooit in het geding mag zijn, is het van groot belang dat er bij het
oefenen een veiligheidsfunctionaris aanwezig is.
Bij kleinere oefeningen kan de oefenleider deze verantwoordelijkheid op zich nemen, maar bij grotere
oefeningen moet er een aparte veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn.
De veiligheidsfunctionaris is in staat om vooraf een risico-inventarisatie uit te voeren en de daaruit
naar voren gekomen risico's te evalueren. De veiligheidsfunctionaris heeft ook een belangrijke rol
in de uitvoering van het Veiligheidsprotocol bij oefenen (zie hoofdstuk 7). Bij de voorbereiding van
een (grote) oefening maakt hij in overleg en onder verantwoordelijkheid van de oefenleiding een
veiligheidsplan (als bijlage van het oefendraaiboek), waarin hij aangeeft welke risico's er zijn en welke
maatregelen er moeten worden genomen om deze te vermijden. Ook aandachtspunten voor de
veiligheid van de oefening neemt hij op in het plan.
Veiligheidsfunctionaris is een gedelegeerde taak van de oefenleider. Als de veiligheidsfunctionaris, of
een van de helpers, op basis van gegronde redenen veronderstelt dat er niet veilig kan worden
geoefend of als er een ongeluk is gebeurd, kan hij de oefening (gedeeltelijk) stil leggen. Hierbij hanteert
de veiligheidsfunctionaris de NO PLAY-procedure, die ook in het Veiligheidsprotocol bij oefenen is
verwerkt. Het (gedeeltelijk) stilleggen van een oefening moet direct aan de oefenleider worden
gemeld en worden toegelicht. De oefenleider beslist vervolgens of de gehele oefening moet worden
stilgelegd. Een opdracht tot het (gedeeltelijk) stilleggen van een oefening moet goed zijn overwogen.
De veiligheidsfunctionaris en zijn helpers hebben dus een zeer grote verantwoordelijkheid bij het
oefenen.
6.6 Oefenstaf
De oefenleider kan zich laten bijstaan door een team. Dit team vormt met de oefenleider de oefenstaf.
De grootte van de oefening bepaalt de omvang van de oefenstaf. Deze kan variëren van één
oefenleider, bij bijvoorbeeld een oefening over de snijbrander, tot een volledig (multidisciplinair)
team bij realistische slotoefeningen met meerdere eenheden en diensten.
In de meest uitgebreide vorm bestaat de oefenleiding uit een oefenleider, veiligheidsfunctionarissen,
tegenspelers (ook wel controlfunctionarissen of responscellen genoemd), ensceneerders, waarnemers
en verzorgers. Bij de kleinste oefening, waarbij alleen een oefenleider optreedt, vervult de oefenleider
al deze functies.
Tegenspelers
De brandweerorganisatie kent verschillende niveaus. Het handelen op het ene niveau heeft vaak
invloed op het handelen op een ander niveau. Bij oefeningen kunnen de functies worden uitgevoerd
door responscellen die, afhankelijk van het niveau, lower, flank of higher control worden genoemd.
Bij het oefenen van de bevelvoerder kan de OVD als higher control worden gezien,
collega-bevelvoerders als flank control en de manschappen als lower control. Elk type responscel
heeft dus een specifieke rol en taak.
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Oefenorganisatie

Afbeelding 6.2 De oefenstaf
Bij kleinere oefeningen kunnen de responscellen door één persoon worden gespeeld. Bij grote
oefeningen wordt elke controlfunctie door een of meerdere personen uitgevoerd. Er kunnen hierbij
ook andere diensten of organisaties worden ingeschakeld om een zo getrouw mogelijk beeld te
geven aan de te oefenen eenheid.
Beoordelaars
Beoordelaars worden ingezet om te beoordelen of de oefendoelen worden bereikt. Deze personen
spelen een belangrijke rol bij de evaluatie, omdat zij de plus- en minpunten hebben geconstateerd.
Zij zijn dus geen onderdeel van de oefening zoals de responscel, maar fungeren als ‘de ogen van de
oefenleider’ wanneer de oefenleider (bij een uitgebreide oefening) niet alles kan overzien.
Beoordelaars moeten vakinhoudelijk deskundig zijn in het onderwerp van de oefening en moeten
goed op de hoogte zijn van de geformuleerde oefendoelen en de daarbij behorende
beoordelingscriteria. Beoordelaars moeten op basis van hun vakinhoudelijke deskundigheid, aan de
hand van deze criteria objectief kunnen beoordelen. Het is bovendien verstandig om beoordelaars
een specifieke opdracht mee te geven, zoals het beoordelen van een bepaalde functionaris of een
bepaald onderdeel van de oefening.
De beoordelaar legt zijn beoordeling vast op papier en bespreekt dit na met de betreffende
deelnemer(s). Tijdens de algemene nabespreking door de oefenleider meldt hij op hoofdlijnen zijn
bevindingen. De oefenleider vat de schriftelijke beoordeling samen in een eindevaluatie.
Ensceneerders
Ensceneerders moeten ervoor zorgen dat het gewenste scenario tot leven komt en herkenbaar
wordt voor de deelnemers. Goed ensceneren leidt tot minder discussie bij de nabespreking.
Logistiek personeel
Logistiek personeel heeft de taak om voorzieningen te regelen, zoals drinken en voedsel, opvang en
af- en aanvoer van allerhande zaken.
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EHBO-functionaris
Bij grotere oefeningen is het aan te bevelen om een EHBO-functionaris aan te wijzen tot wie
deelnemers zich kunnen wenden met kleine verwondingen. Dit kan bijvoorbeeld de chauffeur HV
of de chauffeur 2e TS zijn. Als iemand een verwonding heeft opgelopen, moet de EHBO-functionaris
onmiddellijk een veiligheidsfunctionaris of de oefenleider informeren. De oefenleider bepaalt of er
professionele hulp moet komen. De EHBO-functionaris maakt geen deel uit van de oefenleiding.
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7.
Veilig oefenen
Het brandweerwerk is onlosmakelijk verbonden met risico's. Brandweermensen moeten daarom in
hun oefenpraktijk, maar ook via opleiding en bijscholing, met risico's worden geconfronteerd.
7.1 Spanningsveld tussen Arbowet en oefenen
Oefenen is in de arbowetgeving verankerd: de werkgever heeft de plicht ervoor te zorgen dat
medewerkers adequaat worden voorbereid op de beroepspraktijk door opleiding, bijscholing en
oefening. Werknemers hebben de verplichting om deze activiteiten bij te wonen.
Er is echter sprake van een spanningsveld tussen Arbowet en oefenen. De Arbowet beoogt dat
werknemers hun werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Om die reden worden zij
opgeleid, bijgeschoold en geoefend, bij voorkeur in een zo realistisch mogelijke omgeving. Vooral in
realistische situaties leren zij deze risico’s immers erkennen, herkennen en er op de meest veilige
manier mee omgaan. Alleen op deze manier kan veiligheidsbewustzijn echt tot de basishouding van
brandweermedewerkers gaan behoren.
Daarnaast moet worden voorkomen dat er zich tijdens oefeningen ongevallen voordoen. Om dit te
realiseren en te borgen worden oefenlocaties vooraf gecontroleerd op algemene en specifieke
risico's. De veiligheidsfunctionaris speelt hierbij een belangrijke rol. Deze kan het nodig vinden dat
bij de oefening bijvoorbeeld een bepaald deel van een gebouw niet wordt gebruikt vanwege een
onbetrouwbare vloer, de aanwezigheid van gaten in de vloer of het ontbreken van traphekken,
waardoor er een valrisico is. In hoofdstuk 6 (Oefenorganisatie) zijn de taken van de
veiligheidsfunctionaris bij oefeningen uitgebreid behandeld.
7.2 Veiligheidsprotocol
Om de brandweerkorpsen zo goed mogelijk toe te rusten voor veilig oefenen en ervoor te zorgen
dat er geen dubbel werk wordt verricht, is op landelijk niveau een Veiligheids-protocol Opleiden,
Examineren, Bijscholen en Oefenen (OEBO) opgesteld. In de werkgroep die dit protocol namens
de NVBR, het Nbbe en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra heeft samengesteld, hebben
ervaringsdeskundigen uit het brandweerveld en veiligheidskundigen geparticipeerd.
Het protocol heeft tot doel de veiligheid van deelnemers bij praktijkopdrachten in het opleiden,
examineren, bijscholen en oefenen te borgen en de risico's tot een minimum te beperken. Het
Landelijk Veiligheidsprotocol OEBO:
• bevat een beschrijving van de verantwoordelijkheden en algemene richtlijnen
• geeft concrete hulpmiddelen voor de betrokkenen op locatie (instructeurs, organisatoren,
examinatoren, oefenleiders en veiligheidsfunctionarissen)
• regelt eenduidigheid ten aanzien van de algehele veiligheid
• regelt harmonisatie in het hanteren van de algehele veiligheid
• is afgestemd op:
• de vigerende wet- en regelgeving
• de zorgplicht van de werkgever jegens de werknemer.
Het landelijk Veiligheidsprotocol OEBO is nog in ontwikkeling. Op www.nvbr.nl vindt u een actuele
versie.
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7.3 Leren van (bijna-)ongevallen
Elke professionele organisatie wil zich voortdurend verbeteren. Als het gaat om veilig werken, is het
leren van (bijna-)ongevallen hiertoe een goede mogelijkheid. De Arbowet verplicht organisaties om
arbeidsongevallen die hebben geleid tot ziekteverzuim te registreren en te analyseren. Daarnaast
moeten werknemers de door hen opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid, terstond
melden aan de werkgever of degene die namens de werkgever ter plaatse met de leiding is belast.
Hoewel de wet dit niet direct vermeldt, is er wel uit af te leiden dat de organisatie ook actie moet
ondernemen ten aanzien van bijna-ongevallen. De werkgever moet immers een zo goed mogelijk
arbeidsomstandighedenbeleid voeren. In de regel is het zo dat er zich vele malen een onveilige situatie
(bijna-ongeval) heeft voorgedaan, voordat dit uiteindelijk resulteert in een daadwerkelijk ongeval.
Bijna-ongevallen kunnen bepaalde trends aangeven. Zo blijkt dat veel bijna-ongevallen worden
veroorzaakt door gebrekkige instructie aan manschappen over hun taak. Uit analyse van deze
bijna-ongevallen kan blijken dat meer of betere instructie op dat onderdeel noodzakelijk is. Een
zekere vorm van bedrijfsblindheid, die kan ontstaan tijdens het oefenen (het beoefende incident is
immers niet echt), wordt hiermee ook zichtbaar. Naar aanleiding van het voorval kunnen maatregelen
worden getroffen om ongevallen in de toekomst te voorkomen. De relatie met de werkelijke praktijk
is vervolgens gemakkelijk gelegd.
Herkennen van bijna-ongevallen
Een van de lastigste onderdelen is het herkennen van bijna-ongevallen of onveilige situaties. Bij een
bijna-ongeval is gelukkig niets gebeurd, maar als de omstandigheden anders waren, had er wel schade
kunnen ontstaan. Analyse van deze voorvallen is heel nuttig, omdat de eerder genoemde trends
daardoor kunnen worden ontdekt en hierop kan worden ingespeeld.
Deze trends zijn natuurlijk niet alleen relevant voor de oefensituatie. Fouten of onveilig gedrag komen
uiteraard ook in de repressieve situatie voor. In beide situaties is het noodzakelijk mensen hierop
aan te spreken. Om van bijna-ongevallen te kunnen leren, is kritische zelfreflectie noodzakelijk voor
iedereen die deelneemt aan de oefening. De leidinggevenden moeten hierbij in de evaluatie het
voortouw nemen. Fnuikend voor het leren van bijna-ongevallen is het bagatelliseren ervan. Een
ongeluk zit immers in een klein hoekje. Wordt dit over het hoofd gezien, dan gaat het leer- en
verbetereffect verloren.
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Bijlage 1.
Formats oefenbeleidsplan
Op www.effectiefoefenen.nl vindt u formats voor oefenbeleidsplannen, die in eerste instantie voor
multidisciplinair oefenen zijn ontwikkeld, maar die met wat aanpassingen ook bruikbaar zijn voor
monodisciplinair oefenen. Daarnaast geven we hieronder een aantal voorbeelden van formats voor
oefenbeleidsplannen.
Regionaal oefenbeleidsplan
1. Inleiding
2. Oefendoelstelling op hoofdlijnen
2.1 Meerjarige oefendoelstelling
2.2 Doelstelling voor komend jaar
3. Afstemming regionaal/lokaal
3.1 Regionale doelstellingen
3.2 Lokale doelstellingen
3.3 Afstemming
3.4 Gezamenlijke ontwikkeling van oefeningen
4. Regionaal oefenprogramma
4.1 Thema's
4.2 Eindoefeningen
4.3 Slotoefening(en)
4.4 Organisatie van de oefeningen
5. Lokale oefenprogramma's
5.1 Oefenthema's
5.2 Input lokale oefenbeleidsplannen
6. Registratie en kwaliteitsborging
6.1 Registratie (wat en hoe)
6.2 Uitwisselbaarheid oefenregistratie
6.3 Kwaliteitsborging
6.3.1 Kwaliteit oefenleiders
6.3.2 Kwaliteit waarnemers/beoordelaars
6.3.3 Beoordelingswijze
6.4 Rapportage
Gemeentelijk oefenbeleidsplan
1. Inleiding
2. Beschrijving huidige situatie
2.1 Huidige oefenbeleid
2.2 Huidige oefentijd
2.2.1 Basisbrandweerzorg
• voor manschappen, bevelvoerders en officieren van dienst
• elementaire, basis- en eindoefeningen.
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2.2.2 Specialisme
Elementaire oefeningen voor
• Chauffeur en voertuigbediener
• Duikploeg
• OGS-peloton
• Meetplanorganisatie
• Complexe THV als manschap of bevelvoerder
• Centralist meldkamer
• Natuurbrandbeheersing
• Bemanning blusboot of brandweerhulpboot bij binnenvaartincidenten.
Basis- en eindoefeningen voor
• Specialistische brandbestrijding
• Complexe Technische hulpverlening
• Inzet bij waterongevallen (duikploeg).
2.3 Knelpunten
3. Handreiking Oefenen
3.1 Oefenfilosofie
3.2 Oefensystematiek
3.3 Oefencyclus
3.4 Oefenkaarten
3.5 Oefenschema
3.5.1 Basisbrandweerzorg
3.5.2 Specialismen
3.6 Oefenplan
4. Gewenste oefensituatie
4.1 Gewenste oefentijd
4.1.1 Basisbrandweerzorg
4.1.2 Specialismen
4.2 Registratie en kwaliteitsbewaking
4.3 Afweging huidige situatie tegenover gewenste situatie
5.Uitgangspunten
6.Consequenties
6.1 Personele consequenties
• Oefencoördinator
• (Deelcoördinatoren)
• Oefenleiders
• Oefenleider Brandbestrijding
• Oefenleider THV/Grootschalige Technische Hulpverlening
• Oefenleider OGS
• Oefenleider Duiken
• Veiligheidsfunctionarissen
• Beoordelaars
6.2 Financiële consequenties
• Opleiden van oefenleiders, veiligheidsfunctionarissen en beoordelaars
• Realistisch oefenen
• Oefenen van bevelvoerders en officieren van dienst
7. Implementatieplan
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Bijlagen
A Berekening benodigde oefentijd basisbrandweerzorg
B Berekening benodigde oefentijd specialismen
C Voorbeeldoefenroosters
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Bijlage 2.
Overzicht oefenkaarten 2013
Serie

Soort oefening

Type

Doelgroep

Reeks

Thema

100

Elementair

BBZ

Manschappen a en b

100
110
120
130

Brandbestrijding
Beperkte THV
Beperkte OGS
Ondersteuning inzet
waterongevallen

200

Elementair

BBZ

Bevelvoerders

200
210
220
230

Brandbestrijding
Beperkte THV
Beperkte OGS
Ondersteuning inzet
waterongevallen

300

Elementair

BBZ

OVD’s

300
310
320
330

Brandbestrijding
Beperkte THV
Beperkte OGS
Ondersteuning inzet
waterongevallen

400

Elementair

Spec

Chauffeur en
voertuigbediener
Duikploeg
OGS-peloton
Meetplanorganisatie
Spec. complexe THV
Centralist meldkamer
Natuurbrandbeheersing
Opstapbemanning en
nautische bemanning
blusboot

400
410
420
430
440
450
460
470

Chauffeur en
voertuigbediener
Duikploeg
OGS-peloton
Meetplanorganisatie
Complexe THV
Centralist meldkamer
Natuurbrandbeheersing
Bestrijding
binnenvaartincidenten

500

Basis

BBZ

Ploeg

500
510
520
530

Brandbestrijding
Beperkte THV
Beperkte OGS (leeg)
Ondersteuning inzet
waterongevallen

600

Basis

Spec

Ploeg (TS, HV, WO,
overige ondersteunde
voertuigen)

600
610
620
630

Specialistische BB
Complexe THV
Complexe OGS (leeg)
Inzet waterongevallen
(duikploeg)

700

Eind

BBZ en
spec

OVD met TS-ploegen en
eventueel
ondersteunende
voertuigen en specialisten

700
710
720
730

Inzet met accent op BB
Inzet met accent op THV
Inzet met accent op OGS
Inzet met accent op
bestrijding
waterongevallen
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Basisbrandweerzorg Elementaire oefeningen - Manschappen

62

serie

100

Brandbestrijding

110

Beperkte
THV

120

Beperkte
OGS

130

Ondersteuning
inzet WO

reeks

101

Veiligheidsbewust
optreden bij
brand

111

Veiligheidsbewust
optreden bij
THV

121

Veiligheidsbewust
optreden bij
beperkte
OGS

131

Veiligheidsbewust
optreden bij
inzet WO

kaart

101A

Risico's bij
brand signaleren

111A

Risico's bij THV
signaleren

121A

Risico's bij OGS
signaleren

131A

Risico's bij WO
signaleren

101B

Actuele
ontwikkeling
brandbestrijding

111B

Actuele
ontwikkeling
THV

121B

Actuele
ontwikkeling
OGS

131B

Actuele
ontwikkeling
WO

reeks

102

Verkennen en
redden bij
brand

112

Verkennen en
redden bij
verkeersongeval

122

Verkennen en
redden bij
OGS

kaart

102A

Toegang
forceren tot een
object

112A

Stabiliseren bij
een
verkeersongeval

122A

Verkennen en
redden in een
chemiecaliënpak

102B

Verkennen met
adembeschermende
middelen

112B

Slachtoffers
bevrijden met
hydraulisch
gereedschap

102C

Levensreddend
handelen 1

102D

Levensreddend
handelen 2

102E

Communiceren
met behulp van
C2000randapparatuur

reeks

103

Bestrijden van
brand

113

Verkennen en
optreden bij
overige
incidenten

123

Bestrijding
van OGS

kaart

103A

Watertransportsystemen

113A

Boom omzagen
en materialen
doorslijpen

103B

Aflegsysteem
opbouwen en
straalpijp voeren

113B

Personen
bevrijden uit lift

103C

Tactieken en
technieken bij
brandbestrijding
toepassen

113C

Werken op
hoogte

103D

Gereedschappen,
kleine
blusmiddelen en
ladders
toepassen

reeks

104

Leidinggeven
onder
supervisie van
de bevelvoerder bij
brand
(manschap b)

114

Leidinggeven
onder
supervisie van
de bevelvoerder bij
THV
(manschap b)

kaart

104A

BOB bij brand

114A

BOB bij THV
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Basisbrandweerzorg Elementaire oefeningen - Bevelvoerder
serie

200

Brandbestrijding

210

Beperkte
THV

220

Beperkte
OGS

230

Ondersteuning
inzet WO

reeks

201

Veiligheidsbewust
optreden bij
brand

211

Veiligheidsbewust
optreden bij
beperkte
THV

221

Veiligheidsbewust
optreden bij
beperkte
OGS

231

Veiligheidsbewust
optreden bij
inzet WO

kaart

201A

Risico's bij
brand
herkennen en
inschatten

211A

Risico's bij THV
herkennen en
inschatten

221A

Risico's bij OGS
herkennen en
inschatten

231A

Risico's bij WO
herkennen en
inschatten

reeks

202

Bevelvoeren
bij brand

212

Bevelvoeren
bij THV

222

Bevelvoeren
bij OGS

232

Bevelvoeren
bij WO

kaart

202A

Beeld-, oordeelen
besluitvorming
bij brand

212A

Beeld-, oordeelen
besluitvorming
bij THV

222A

Beeld-, oordeelen
besluitvorming
bij OGS

232A

Beeld-, oordeelen
besluitvorming
bij WO

202B

Actuele
ontwikkelingen
brandbestrijding

212B

Actuele
ontwikkelingen
THV

222B

Actuele
ontwikkelingen
OGS

232B

Actuele
ontwikkelingen
WO

202C

Verkennen met
adembeschermende
middelen

202D

Levensreddend
handelen 1

202E

Levensreddend
handelen 2

202F

Communiceren
met behulp van
C2000randapparatuur
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Basisbrandweerzorg Elementaire oefeningen - Officieren van Dienst
serie

300

Brandbestrijding

310

Beperkte
THV

320

Beperkte
OGS

330

Ondersteuning
inzet WO

reeks

301

Veiligheidsbewust
optreden bij
brand

311

Veiligheidsbewust
optreden bij
THV

321

Veiligheidsbewust
optreden bij
beperkte
OGS

331

Veiligheidsbewust
optreden bij
inzet WO

kaart

301A

Risico's bij
brand
herkennen en
inschatten

311A

Risico's bij THV
herkennen en
inschatten

321A

Risico's bij OGS
herkennen en
inschatten

331A

Risico's bij WO
herkennen en
inschatten

reeks

302

Leidinggeven
bij brand

312

Leidinggeven
bij THV

322

Leidinggeven
bij OGS

332

Leidinggeven
bij WO

kaart

302A

Beeld-, oordeelen
besluitvorming
bij brand

312A

Beeld-, oordeelen
besluitvorming
bij THV

322A

Beeld-, oordeelen
besluitvorming
bij OGS

332A

Beeld-, oordeelen
besluitvorming
bij WO

302B

Actuele
ontwikkelingen
brandbestrijding

312B

Actuele
ontwikkelingen
THV

322B

Actuele
ontwikkelingen
OGS

332B

Actuele
ontwikkelingen
WO

302C

Verkennen met
adembeschermende
middelen

302D

Levensreddend
handelen 1

302E

Levensreddend
handelen 2

302F

Communiceren
met behulp van
C2000randapparatuur

Elementaire oefeningen - Specialismen serie 400 Chauffeur en voertuigbediener

64

reeks

401

Optreden als chauffeur

kaart

401A

Risico's signaleren bij het rijden met brandweervoertuigen

401B

Actuele ontwikkelingen voor de chauffeur

401C

Rijden met lichte brandweervoertuigen

401D

Rijden met zware en/of terreinvaardige brandweervoertuigen

reeks

402

Optreden als voertuigbediener

kaart

402A

Risico's signaleren bij het bedienen van voertuigen

402B

Actuele ontwikkelingen voor de voertuigbediener

402C

Pomp bedienen

402D

Redvoertuig bedienen

402E

Hulpverleningsvoertuig bedienen

402F

Haakarmbak bedienen

402G

Bijzonder blusmaterieel bedienen
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Elementaire oefeningen - Specialismen serie 410 Duikploeg
reeks

411

Optreden als brandweerduiker

kaart

411A

Risico's bij brandweerduiken

411B

Actuele ontwikkelingen brandweerduiken

411C

Inzetgereed maken

411D

Slachtoffer redden

411E

Noodprocedure uitvoeren

reeks

412

Optreden als duikploegleider

kaart

412A

Risico's bij brandweerduiken

412B

Actuele ontwikkelingen brandweerduiken

412C

Beeld-, oordeel- en besluitvorming

412D

Duikziekten herkennen en behandelen

412E

Noodprocedure uitvoeren

Elementaire oefeningen - Specialismen serie 420 OGS-peloton
reeks

421

Optreden als gaspakkenteam

kaart

421A

Verkennen en redden in gaspak

421B

Bron bestrijden in gaspak en provisorisch ontsmetten

reeks

422

Optreden als ontsmettingsteam

kaart

422A

Ontsmettingsstraat opbouwen en ontsmetten

reeks

423

Leidinggeven bij inzet OGS-peloton

kaart

423A

Beeld-, oordeel- en besluitvorming voor inzetleider en ontsmettingsleider

Elementaire oefeningen - Specialismen serie 430 Meetplanorganisatie
reeks

431

Optreden als verkenner gevaarlijke stoffen

kaart

431A

Vakkennis op peil houden als verkenner

431B

Optreden als verkenner bij giftige en brandbare stoffen

431C

Optreden als verkenner bij radioactieve stoffen

reeks

432

Optreden als meetplanleider

kaart

432A

Vakkennis op peil houden als meetplanleider

432B

Optreden als meetplanleider
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Elementaire oefeningen - Specialismen serie 440 Specialisme complexe THV
reeks

441

Optreden als manschap bij complexe THV

kaart

441A

Risico's bij complexe THV signaleren

441B

Actuele ontwikkelingen bij complexe THV

441C

Werken met de uitrusting van de HV (ook gereedschap voor dieren in nood)

441D

Slachtoffers bevrijden met gereedschap van de THU

reeks

442

Optreden als bevelvoerder bij complexe THV

kaart

442A

Risico's bij complexe THV herkennen en inschatten

442B

Actuele ontwikkelingen bij complexe THV

Elementaire oefeningen - Specialismen serie 450 Centralist meldkamer (werkzaam bij de brandweer)

66

reeks

451

Optreden als centralist meldkamer

kaart

451A

Beeld-, oordeel- en besluitvorming voor de centralist

451B

Actuele ontwikkelingen meldkamerdomein

451C

Meldkamersysteem toepassen

451D

Procedures en protocollen voor de meldkamer toepassen

451E

Communiceren als centralist

451F

Optreden als centralist bij een monodisciplinaire inzet

451G

Optreden als centralist bij een multidisciplinaire inzet

Bijlage 2.
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Elementaire oefeningen - Specialismen serie 460 Natuurbrandbeheersing
reeks

461

Optreden als manschap bij natuurbrand

kaart

461A

Risico's bij natuurbrand signaleren

461B

Actuele vakkennis natuurbrandbeheersing

461C

Blustechnieken, -tactieken en procedures bij natuurbranden toepassen

reeks

462

Optreden als chauffeur bij natuurbrand

kaart

462A

Rijden met lichte terreinvaardige voertuigen

462B

Rijden met zware terreinvaardige voertuigen

reeks

463

Optreden als bevelvoerder bij natuurbrand

kaart

463A

Risico's bij natuurbrand herkennen en inschatten

463B

Actuele vakkennis natuurbrandbeheersing

463C

Optreden als bevelvoerder bij natuurbrand

reeks

464

Optreden als OVD bij natuurbrand

kaart

464A

Risico's bij natuurbrand herkennen en inschatten

464B

Actuele vakkennis natuurbrandbeheersing

464C

Optreden als coördinator verplaatsingen bij natuurbrand

464D

Optreden als flankcommandant bij natuurbrand

reeks

465

Optreden als HOVD bij natuurbrand

kaart

465A

Risico's bij natuurbrand herkennen en inschatten

465B

Actuele vakkennis natuurbrandbeheersing

465C

Optreden als compagniescommandant bij natuurbrand

465D

Optreden als plaatsvervangend compagniescommandant bij natuurbrand

Elementaire oefeningen - Specialismen serie 470 Bestrijding binnenvaartincidenten
reeks

471

Optreden als manschap bij binnenvaartincidenten

kaart

471A

Risico's bij bestrijding binnenvaartincidenten signaleren

471B

Actuele ontwikkelingen bij bestrijding binnenvaartincidenten

reeks

472

Optreden als bevelvoerder bij binnenvaartincidenten

kaart

472A

Risico's bij bestrijding binnenvaartincidenten herkennen en inschatten

472B

Actuele ontwikkelingen bij bestrijding binnenvaartincidenten

472C

Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij binnenvaartincidenten

473

Optreden als OVD bij binnenvaartincidenten

reeks
kaart

473A

Risico's bij bestrijding binnenvaartincidenten herkennen en inschatten

473B

Actuele ontwikkelingen bij bestrijding binnenvaartincidenten

473C

Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij binnenvaartincidenten

reeks

474

Optreden als nautische bemanning bij binnenvaartincidenten

kaart

474A

Risico's bij bestrijding binnenvaartincidenten herkennen en inschatten

474B

Actuele ontwikkelingen bij bestrijding binnenvaartincidenten

474C

Optreden als nautische bemanning

474D

Beeld-, oordeel- en besluitvorming voor de schipper
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Basisbrandweerzorg Basisoefeningen - Ploeg
serie

500

Brandbestrijding

510

Beperkte THV

520

Beperkte OGS

530

Ondersteuning
inzet WO

kaart

501

Woningbrandbestrijding

511

Technische
hulpverlening bij
een ongeval

521

Ongeval waarbij
gevaarlijke stoffen
vrijkomen

531

Ondersteuning
bieden bij inzet
waterongeval

502

Brandbestrijding
voertuigen,
vaartuigen en
vliegtuigen

512

Technische
hulpverlening bij
overige
incidenten

522

Ongeval met
gevaarlijke stoffen
bij stationaire
installaties

503

Brandbestrijding
bedrijfsgebouwen

504

Brandbestrijding
agrarische
gebouwen

505

Brandbestrijding
overige
gebouwen

Basisbrandweerzorg Specialismen - Ploeg
serie

600

Specialistische
brandbestrijding

kaart

610

Complexe
THV

620

OGS
(OGS-peloton)

630

Inzet WO
(duikploeg)

611

THV bij
vrachtwagen of
bus op zijn kant

621

Beperkte OGS bij
een
binnenvaartincident

631

Slachtoffer
redden op diepte

602

Vloeistofbrandbestrijding

612

THV bij auto op
de kop

632

Slachtoffer
redden op of
onder het ijs

603

Brandbestrijding
binnenvaartschip

613

THV bij
tramongeval

633

Slachtoffer
redden bij
stroming

604

Vliegtuigbrandbestrijding

614

THV bij
spoorwegongeval

634

Slachtoffer
redden aan de
oppervlakte

605

Treinbrandbestrijding

615

THV bij
beknelling/
beklemming

616

THV bij
instorting

617

THV bij grote
dieren in nood

618

THV bij een
binnenvaartincident

Eindoefeningen - OVD met eenheden
Omvang van een eindoefening is OVD, met minimaal 2 TS-en en eventueel ondersteunende voertuigen
en/of specialisten.
Voor slotoefeningen (pelotonsniveau) zijn nog geen specifieke kaarten ontwikkeld binnen deze
Leidraad Oefenen, in afwachting van herziening van de Leidraad Grootschalig Optreden.
Zie voor suggesties voor invulling van deze oefeningen bijlage 3.
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Basisbrandweerzorg Eindoefeningen - OVD met eenheden (eventueel gekoppeld aan specialismen)
kaart

700

Inzet met accent op brandbestrijding

710

Inzet met accent op THV

720

Inzet met accent op OGS

730

Inzet met accent op bestrijding waterongevallen
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Bijlage 3.
Suggesties voor eindoefeningen
Deze bijlage geeft een overzicht van een aantal mogelijke incidenten die uitgewerkt kunnen worden
tot uitdagende eindoefeningen (omvang tenminste middelincident), met elementen van diverse
incidentsoorten. De suggesties zijn gekoppeld aan de voor de oefening relevante oefenkaart (700,
710, 720 en 730). De oefenleider kan dit overzicht gebruiken als bron voor het uitwerken van een
eindoefening met draaiboek en scenario. Op de Oefenbank Brandweer (via www.bkn.nl) vindt u
voorbeelden van uitgewerkte eindoefeningen.
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700 Inzet met accent op brandbestrijding

72

1

Brand in gezondheidszorggebouw

• Brandbestrijding in complex gebouw
• Ontruiming van somatische, niet-zelfredzame
patiënten
• Inzet redvoertuig
• Opslag van radioactieve stoffen en -apparatuur en
medicijnen (apotheek)

2

Brand in monument

•
•
•
•

3

Brand in kindercentrum

• Ontruiming en evacuatie van (zeer) jonge kinderen
• Ontploffingsgevaar in de keuken
• Redden op hoogte

4

Brand in industrieel pand

•
•
•
•
•

5

Brand in flatgebouw

• Keuze blusmiddel en blustechniek
• Gebruik preventieve voorzieningen (droge
stijgleidingen)
• Gebruik brandweerliften
• Ontruiming
• Waterwinning

6

Treinongeval met brand

•
•
•
•

Brandbestrijding
Slachtoffers bevrijden
Samenwerking met ProRail en NedTrain PgV
Gevaarlijke stoffen in goederentrein

7

Ongeval in tunnel, met brand

•
•
•
•
•

Lange aanvalsweg
Slecht zicht, hoge vuurbelasting
Gebruik brandpreventieve voorzieningen
Beknelde slachtoffers redden
Paniek in menigte

8

Brand in productiebedrijf, met gevaarlijke stoffen

• Brand in bedrijfsgebouw
• Keuze blusmiddel en blustechniek
• Uitbreiding voorkomen en ontsmetten (chemie- of
gaspakken)
• Informatievergaring over betrokken stoffen
• Milieuaspecten

9

Brand in cellengebouw

•
•
•
•
•

Insluitingsgevaar
Omgaan met gevangenen en gevangenbewaarders
Complex gebouw
Lijnenprocedure
Omgaan met de media

10

Brand in universiteitsbibliotheek

•
•
•
•

Ontruiming
Schadebeperking
Samenwerking met instellingsdeskundigen
Complex gebouw

11

Brand in hotel

•
•
•
•

Ontruiming en opvang
Samenwerking met BHV
Inzet hoogwerker
Complex gebouw

12

Brand op een zeegaand schip

•
•
•
•
•

Gebruik van vaste brandbeveiligingsinstallatie
Beoordelen stabiliteit van het schip
Samenwerking met havenautoriteiten
Bestrijdingstechnieken en –tactieken
Inzet blusboten

Keuze blusmiddel en blustechniek
Schadebeperking
Kerk- en torenbrand
Samenwerking met Monumentenzorg en Bouw- en
woningtoezicht
• Inzet redvoertuig
• Inzet WTS-systeem

Vloeistofbrand of chemische brand
Inzet WTS-systeem, schuimbluscontainer
Bekneld persoon
Instorting
Samenwerking met bedrijfsbrandweer

Bijlage 3.

Suggesties voor eindoefeningen

13

Brand op een binnenvaartschip

• Verkennen en redden op het water
• Samenwerking met waterpolitie en andere diensten
• Bestrijdingstechnieken en –tactieken op en aan het
water
• Inzet blusboot en hulpverleningsvaartuig

14

Brand in hoogspanningsruimte

• Specifieke risico’s (elektrocutie, gebroken geleider,
explosiegevaar trafo, gevaarlijke stoffen)
• Afwegingen over al dan niet blussen
• Redden op afstand

15

Silobrand

• Stofexplosie
• Broei in silo's
• Inzet van speciale blusstoffen (purge mobiel),
tankwagen met CO 2 of stikstof
• Risico’s van het openen van silo's (denk aan
houtmotopslag in Botlekgebied)

16

Boerderijbrand

•
•
•
•

Waterwinning
Brand in rieten kap
Ontruiming vee
Opslag gevaarlijke stoffen en brandstof

17

Brand op militair complex

•
•
•
•

Moeilijke bereikbaarheid
Moeilijke toegankelijkheid door beveiligingen
Gevaar door munitieopslag
Combi mogelijk met terroristische aanslag

710 Inzet met accent op THV
1

Gasexplosie in winkelcentrum

•
•
•
•
•

Instorting
Brandgevaar
Ontruiming
Gebruik van preventieve voorzieningen
Samenwerking met energiebedrijven

2

Gecompliceerd verkeersongeval binnen de bebouwde
kom

•
•
•
•
•

Vrachtwagen en bus betrokken
Gebruik zwaar HV-materiaal
Beknelde slachtoffers bevrijden
Lekkage gevaarlijke stoffen (chemie- of gaspakken)
Ontsmetting

3

Verkeersongeval in dichte mist

•
•
•
•

Incidentmanagement op autosnelwegen
Slachtoffers bevrijden
Diverse voertuigen betrokken bij ongeval
Waterwinning

4

Auto ramt woning

• Bouwconstructies
• Beknelling
• Brand

5

Buisleidingincident

•
•
•
•
•

Toepassing Handreiking buisleidingincidenten
Afwijking op toepassing Procedure OGS
Samenwerking met leidingbeheerders
Ontruiming
Publieksvoorlichting

6

Slachtoffers bekneld onder ingestort pand

•
•
•
•

Beknelling
Slachtoffers zoeken en bevrijden
Stutten en stempelen pand
Levensreddend handelen

7

THV op een binnenvaartschip

• Verkennen en redden op het water
• Technische hulpverlening bij een aanvaring en/of
losgeslagen schip, object of lading.
• Bevrijden van beknelde slachtoffers
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720 Inzet met accent op OGS
1

Explosie in een gebouw/tank

•
•
•
•

Risico van BLEVE
Risico van stofexplosie
Instortingsgevaar
Lokaliseren van slachtoffers

2

Optreden na een bomaanslag

•
•
•
•
•

Vrijgeven gebied voor inzet hulpverleners
Schadebeeld aan gebouwen (risico op instorting)
Risico op herhaling
Rol OM
Sporen zekerstellen

3

XTC-lab ontmantelen (geen slachtoffers)

•
•
•
•
•

Meten en analyseren stoffen
Ontmantelen
Stroomvoorziening
Ontsmetten
Afvoeren gevaarlijke stoffen

4

Vrachtauto rijdt benzinepomp omver

• Vrachtauto op zijn kant
• Risico voor brand
• Metingen uitvoeren en analyseren

5

Ongeval met busje dat radioactieve bronnen aan boord
heeft

•
•
•
•

6

Lekkage op een binnenvaartschip

• Werken in chemicaliënpak aan boord van een schip
• Stabiliseren van een lekkage.

Open radioactieve bron meten en analyseren
Beschermingsmantel om bron aanbrengen
Registratie
Samenwerking met vervoerder over aard van de
bron

730 Inzet met accent op bestrijding waterongevallen

74

1

Auto’s te water

•
•
•
•

Inzet duikteam
Slachtoffers zoeken
Samenwerking politie en GHOR
Samenwerking met Rijkswaterstaat e.a.

2

Gecoördineerde zoekactie op groot water

•
•
•
•

Inzet meerdere duikploegen
Bepalen zoekstrategie
Aflossingschema duikers
Registratie afgezocht gebied

3

Zoekactie op stromend water

•
•
•
•

Bepalen zoekmethoden
Veiligheidsmaatregelen stroomafwaarts
Registreren afgezocht gebied
Coördinatie met waterbeheerder en andere diensten

4

Zoekactie op groot open water.

•
•
•
•
•
•

Bepalen zoekmethode
Personele en materiële logistiek
Gelijktijdig inzetten van meerdere duikteams
Veiligheidsmaatregelen
Plotten van het zoekgebied (te doen/gedaan)
Samenwerking met andere diensten (politie,
ambulancedienst, evt. duikteams van de krijgsmacht)

Bijlage 4.
Overzicht van competenties
De competenties, die worden genoemd bij de algemene beoordeling op de oefenkaarten, worden
in deze bijlage toegelicht.
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Zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkomen van fouten.
Activiteiten nauwkeurig uitvoeren.

Accuraat

Taakgericht leidinggeven

Op inspirerende wijze richting geven. Voorbeeldgedrag tonen. Delegeren. Randvoorwaarden scheppen
en mensen motiveren, zodat resultaten worden bereikt.

Idem

Doelstellingen helder, concreet en uitvoerbaar formuleren en duidelijke afspraken maken. Informeren
en rapporteren over de voortgang. Vooruit denken.

Resultaatgericht

Kalm, objectief en effectief blijven functioneren bij tijdsdruk, tegenslag,
teleurstelling of tegenspel. Om kunnen gaan met weerstanden.

(Potentiële) problemen/knelpunten signaleren en deze zelfstandig of in samenwerking met anderen
verhelpen.

Probleem oplossen

Stressbestendig

Vanuit een vastgesteld doel bepalen welke taken/activiteiten moeten worden georganiseerd en gepland
en daar naar handelen. Prioriteiten bepalen en een volgorde van werkzaamheden aangeven.

Plannen, organiseren en
coördineren

Idem

Op basis van beschikbare informatie en ervaring en met inachtneming van de geldende procedures en
werkwijze tot een mening komen die als geldig wordt erkend.

Oordelen

Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee
bijdragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit
gemeenschappelijke belangen.

Zelfstandig en zelfbewust werken. Om kunnen gaan met eisen, veranderingen en hindernissen.

Onafhankelijk

Samenwerken

Terugkijken op het eigen functioneren. Het gedrag aanpassen of ontwikkelacties ondernemen om tot
verbetering van eigen functioneren en vaardigheden te komen. Zich kwetsbaar opstellen en fouten
toegeven. Actief werken aan zelfontwikkeling.

Leren en reflecteren

idem

Eigen stijl, benadering en gedrag aanpassen aan wisselende eisen en
omstandigheden. Open staan voor nieuwe ideeën en actief zoeken
naar alternatieven om het gestelde doel te bereiken.

Flexibel

Gevoelens en behoeften van anderen onderkennen. Zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen
van de invloed van het eigen handelen.

idem

Doelgerichte beslissingen nemen op basis van een inzichtelijke
afweging en een eigen oordeel, ook als kennis en/of informatie beperkt
is. Activiteiten doelgericht uitvoeren. Handelen naar en 'staan voor'
een genomen besluit (van zichzelf of een ander).

Daadkracht

Inleven

idem

Ideeën, meningen en informatie aan anderen overdragen in voor de
ontvanger begrijpelijke taal, gebaren en non-verbale signalen. Tactvol
en effectief reageren op behoeften en gevoelens van anderen. Taal
en terminologie aanpassen aan de doelgroep.

Systematisch onderzoeken en toekennen van problemen en vragen. Relevante informatie, achtergronden
en structuren ontleden. Verbanden leggen tussen gegevens, en relaties overzien tussen oorzaak en gevolg.

idem

Aanvulling Bevelvoerder/OVD

Communiceren

Analyseren

Manschappen

Competentie

Handreiking Oefenen

Bijlage 5.
Een oefenrooster maken
Om een oefencyclus te plannen heeft u de volgende informatie nodig:
• Lokaal oefenbeleidsplan, waarin de speerpunten staan voor de komende oefencyclus
• Overzicht van oefenkaarten (bijlage 2)
• Het raamwerk voor planning van een oefencyclus (zie hieronder).
Raamwerk voor planning van een oefencyclus
• Het raamwerk is uitgewerkt voor basisbrandweerzorg; niet voor specialismen. Die moeten hier
naar eigen inzicht in worden verwerkt, bijvoorbeeld door toevoeging van extra blokken aan de
oefencyclus of door toevoeging van extra oefenmomenten aan de oefenblokken. Deze
toevoegingen leiden tot verlenging van de oefencyclus.
• Een oefencyclus voor basisbrandweerzorg bestaat uit vier oefenblokken.
• Manschappen hebben minimaal 40, bevelvoerders 30 en OVD’s 20 oefenmomenten per oefencyclus
nodig om de oefenkaarten die voor hun functie zijn ontwikkeld te beoefenen (een BV die ook
als manschap optreedt heeft dus veel meer oefentijd nodig).
• Slotoefeningen zijn niet opgenomen in dit overzicht, maar moeten wel in het monodisciplinaire
oefenjaarplan van de regio opgenomen worden.
• Manschappen voeren de elementaire oefenkaart Verkennen en redden in chemiepak minimaal
twee keer per oefencyclus uit.
• Manschappen, BV’s en OVD's voeren de elementaire oefenkaart Verkennen met ademlucht
minimaal drie keer per oefencyclus uit.
• BV’s en OVD’s voeren minimaal drie keer per oefencyclus een kaart uit de reeks Beeld-, oordeelen besluitvorming uit.
• Manschappen, BV’s en OVD’s voeren minimaal drie keer per oefencyclus een kaart uit de reeks
Risico’s herkennen en inschatten uit.
• In het rapport Realistisch oefenen op oefencentra: de binnenbrand, uitgebracht door de Inspectie
Brandweerzorg en Rampenbestrijding van het ministerie van BZK in 2000, wordt geadviseerd
minimaal één keer per halfjaar realistisch te oefenen. Suggesties voor invulling van deze oefeningen
staan op oefenkaarten.
• Met het oog op uniformering en kwaliteitsborging, kunt u overwegen om de reeksen 201A 231A, 202A - 232A en 202B - 232B regionaal in te vullen.
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Voorbeeld uitwerking raamwerk tot een oefenrooster
Hieronder is een oefenrooster uitgewerkt voor een ploeg van een korps dat alleen
basisbrandweerzorg verleent (dus geen specialismen) en relatief ongeoefend is. Er zijn in het schema
ook oefeningen voor BV en OVD opgenomen.
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Bijlage 5.

Een oefenrooster maken

Let wel: dit is een voorbeeld. Er zijn ook heel andere oefenroosters mogelijk. Het is een taak van
de oefencoördinator om te zorgen voor voldoende afwisseling in het rooster.
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Bijlage 6.
Voorbereidingstijd
Het is van groot belang dat er voldoende tijd beschikbaar is om het oefenen voor te bereiden. Om
een reële inschatting te kunnen maken van de benodigde voorbereidingstijd en van de tijd die nodig
is om het (lokale) oefenprogramma uit te voeren, is een tabel opgesteld waarin ervaringsgegevens
uit de praktijk van verschillende oefencoördinatoren zijn verwerkt. In de tabel zijn de verschillende
functionarissen opgenomen die bij het oefenen zijn betrokken en zijn de activiteiten vermeld die zij
uitvoeren.
Uitgangspunt is een oefencyclus van 40 oefenmomenten voor manschappen, 30 voor bevelvoerders
en 20 voor officieren van dienst.
Het is heel moeilijk om een indicatie te geven van de tijd die nodig is voor het voorbereiden en
uitvoeren van oefeningen, omdat dit sterk afhangt van de omvang en organisatie van een korps en
van de ervaring met de Handreiking Oefenen. Er kan veel tijd worden bespaard door samenwerking
en uitwisseling met andere korpsen binnen en buiten de regio. Bovendien komt dit de kwaliteit van
het oefenen ten goede.
In situaties waarin een dergelijke samenwerking nog niet is gerealiseerd, kunnen de volgende cijfers
een indicatie geven van de voorbereidings- en uitvoeringstijd.
Voorbereidingstijd
• Een lokale oefencoördinator heeft ongeveer 470 uur nodig om het oefenbeleid op te stellen en
de uitvoering ervan voor te bereiden. Voor registratie komt daar gemiddeld 10 uur per manschap,
7.5 uur per bevelvoerder en 5 uur per OVD (indien zij lokaal worden geoefend) bij.
• De oefenleiding (oefenleider en beoordelaars) besteedt per groep manschappen van 6 a 8 personen
circa 250 uur per oefencyclus aan het oefenen van basisbrandweerzorg. Voor de
veiligheidsfunctionaris komt daar nog tijd bij, maar hoeveel dat is, hangt sterk af van de invulling
van de oefeningen.
• Elementaire oefeningen van bevelvoerders en OVD’s zijn vaak gelijksoortig. Daarom is uitgegaan
van 13 elementaire oefeningen voor BV/OVD, met elk een voorbereidingstijd van een uur. Deze
tijd is niet opgenomen in het schema, omdat deze oefeningen in veel gevallen regionaal worden
georganiseerd. Mocht deze taak wel bij de lokale oefencoördinator liggen dan moeten deze uren
alsnog worden toegevoegd.
Uitvoeringstijd
• Manschappen moeten ongeveer 80 uur per jaar (40 x 2 uur) besteden aan oefenen, exclusief
eventuele reistijd van en naar oefenobjecten/-centra.
• Bevelvoerders moeten circa 60 uur per jaar aan oefenen besteden, los van hun eventuele inzet
bij de uitvoering van elementaire oefeningen voor manschappen. OVD's moeten ongeveer 40
uur per jaar oefenen.
• In het overzicht is de voorbereidings- en uitvoeringstijd van oefeningen voor specialismen niet
opgenomen. Wel kunnen de kengetallen uit het overzicht worden gebruikt om de voorbereidingsen uitvoeringstijd voor het oefenen van een specialisme vast te stellen.
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Inzet lokale oefencoördinator BBZ
Activiteit

Tijd per activiteit

Totaal
vast

Input aanleveren voor het oefenbeleid

60 uur per jaar

60

Oefenjaarplan schrijven

160 uur per jaar

160

Oefenmiddelen aanschaffen en onderhouden

24 uur per jaar

24

Regionaal overleg voeren met oefencoördinatoren

3 x per jaar 4 uur

12

Kring-, cluster- en districtoverleg oefencoördinatoren

6 x per jaar 4 uur

24

Totaal
variabel

Bijdrage aan oefenbeleid

280
Oefendraaiboeken
Draaiboeken eindoefeningen maken

4 x 3 uur

12

Draaiboeken basisoefeningen maken

7 x 3 uur

21

Elementaire oefeningen voorbereiden

21 x 1 uur Mans.
13 x 1 uur BV/OvD

21
13

Oefeningen 'vrije ruimte' voorbereiden (veegavonden,
extra activiteiten e.a.)

8 x 1,5 uur Mans.
7 x 1,5 uur BV/OvD

12
10.5
89.5

Voorbereiding van oefeningen
Uitnodigen deelnemers, object bekijken en contact
onderhouden met beheerder, voorbereiding en
enscenering

circa 3 uur per oefening (excl.
vrije ruimte)

120

Registratie van oefenprestatie
Invoeren beoordelingen in registratiesysteem

circa 10 min. per oefening per
deelnemer

10 uur per Mans.
7.5 uur per BV
5 uur per OVD

Inzet oefenleiding BBZ
Activiteit

Tijd per activiteit

Totaal variabel

Begeleiden oefening

3 uur per groep
van 6 a 8 deeln. per
oefening

40 x 3 uur per groep

Evaluatieverslag van basis- en eindoefeningen opstellen

1.5 uur per oefening

10 x 1.5 uur per
groep

Enscenering

1 uur per oefening

10 x 1 uur per groep

2.5 uur per groep van
6 a 8 deeln. per
oefening

40 x 2.5 uur per
groep

Vooraf RIE van de oefening maken, in samenspraak met oefenleider

afhankelijk van soort
oefening

situatieafhankelijk

Waarnemen op veiligheid

afhankelijk van soort
oefening

situatieafhankelijk

Oefenleider

Beoordelaars
Oefeningen waarnemen en beoordelen

Veiligheidsfunctionarissen
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