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Voorwoord 

In deze toetswijzer wordt het examen Leider CoPI beschreven en toegelicht. Het examen 

stelt u in de gelegenheid om aan te tonen dat u de kerntaken uit het Kwalificatieprofiel Leider 

commando plaats incident beheerst. Het kwalificatieprofiel vindt u op 

www.infopuntveiligheid.nl. 

 

Het examen bestaat uit een simulatie ‘Optreden als leider commando plaats incident’. 
 

In de toetswijzer komt eerst de opzet van het examen als geheel aan bod (hoofdstuk 1); 

daarna wordt de simulatie uitgelegd en wat er van u wordt verwacht (hoofdstuk 2). 

 

Daar waar in de tekst gebruik wordt gemaakt van de mannelijke vorm kan ook de vrouwelijke 

vorm worden gelezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze toetswijzer Leider CoPI is opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van het IFV. 

  

http://www.infopuntveiligheid.nl/
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1 Proeve van bekwaamheid 
als geheel 

1.1 Algemeen 

De grondslag voor dit document is het Examenreglement IFV. Deze is te vinden op de 

website www.ifv.nl. 

 

In de proeve van bekwaamheid staan de volgende kerntaken uit het kwalificatiedossier 

centraal: 

1. Leidinggeven aan het CoPI. 

2. Adviseren en informeren van het lokaal bestuur (GRIP1) / de regionaal operationeel 

leider (GRIP 2 en hoger). 

 

Met het succesvol afronden van de proeve van bekwaamheid, behaal je het diploma Leider 

CoPI. Je rondt de proeve van bekwaamheid met een voldoende af als je:  

> Het examenonderdeel Simulatie Optreden als leider commando plaats incident met een 

voldoende hebt afgerond. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle onderdelen van de proeve van 

bekwaamheid, de kerntaken, de plaats in de opleiding, locaties (van afname) en wie het 

onderdeel beoordeelt.  

 

Onderdeel examen Kerntaak Na blok Locatie Beoordelaar 

Simulatie ‘Optreden als 
leider commando plaats 

incident’ 

1. Leiding geven aan 

het CoPI 

2. Adviseren en 

informeren van het 

lokaal bestuur 

(GRIP1)/ de 

regionaal 

operationeel leider 

(GRIP 2 en hoger) 

Na afronding 

van blok 3 van 

de opleiding 

Leider CoPI 

Een door het IFV 

geaccrediteerde 

toetslocatie 

Twee 

examinatoren 

 

De simulatie ‘Optreden als leider commando plaats incident’ wordt uitgelegd in het volgende 

hoofdstuk. 

1.2 Voorwaarden 

De volgende voorwaarden gelden bij deze proeve van bekwaamheid: 

 

Examen 

Het examen bevat geen voorwaardelijke examen(s) en opdrachten. 
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Doorlooptijd 

Volg je de reguliere opleiding Leider CoPI, dan dien je binnen 1 jaar na de laatste 

onderwijsdag het examen met een positief resultaat af te sluiten om het diploma Leider CoPI 

te behalen. Heb je het examen dan niet met een positief resultaat afgesloten, dan moet je 

uiterlijk binnen 1,5 jaar na de laatste onderwijsdag het herexamen met een positief resultaat 

hebben afgelegd. Je hebt hiervoor meerdere herkansingsmogelijkheden. 

 

Volg je na de reguliere opleiding nog het extra blok III, dan dien je eveneens binnen 1 jaar 

na de laatste onderwijsdag van blok III het examen met een positief resultaat af te sluiten om 

het diploma Leider CoPI te behalen. Heb je het examen dan niet met een positief resultaat 

afgesloten, dan moet je uiterlijk binnen 1,5 jaar na de laatste onderwijsdag het herexamen 

met een positief resultaat hebben afgelegd. Je hebt hiervoor meerdere 

herkansingsmogelijkheden. 

 

Indien je het examen niet binnen 1,5 jaar na de laatste onderwijsdag met een positief 

resultaat afsluit, zal je blok III moeten volgen voordat je wederom het examen mag afleggen. 

Op het moment dat je blok III hebt gevolgd, heb je wederom 1 jaar de tijd om het examen 

met een positief resultaat af te sluiten, gerekend vanaf de laatste onderwijsdag van blok III. 

1.3 Toelatingseisen 

Om te worden toegelaten tot het examen dien je te voldoen aan de toelatingseisen conform 

het Examenreglement IFV. Daarnaast gelden de volgende toelatingseisen: 

> Je beschikt over minimaal een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.  

> Je bent in het bezit van het diploma officier van dienst (B, P, G of Bz)1 

> Je hebt vijf jaar ervaring als officier van dienst binnen de eigen discipline. 

> Je hebt deelgenomen aan de opleiding Leider CoPI en je hebt alle opleidingsdagen 

gevolgd. 

 

De organisator verklaart door je aan te melden voor het examen, dat je voldoet aan deze 

voorwaarden. 

 

 

 
1 Of voor deelnemers vanuit de brandweer, het diploma OvD of adjunct-hoofdbrandmeester. 
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2 Simulatie ‘Optreden als 
leider commando plaats 
incident’ 

2.1 Beschrijving 

Bij de simulatie ‘Optreden als leider commando plaats incident’ word je als leider CoPI 

ingezet bij een multidisciplinair incident (GRIP 1). In een realistische omgeving, een 

commando haakarmbak, geef je leiding aan en coördineer je een multidisciplinaire inzet. 

Tijdens de simulatie mag je alle, voor jou bruikbare, ondersteunende middelen gebruiken. 

 

De volgende aspecten komen aan bod: 

> verwerking van de melding 

> inschatting impact incident 

> opstarten coördinatieoverleg 

> beeld-, oordeels- en besluitvormingsproces als crisismanagementsysteem 

> samenwerking met informatiemanager, totaalbeeld 

> knelpuntenanalyse, prioriteiten stellen en anticiperen op ontwikkelingen,  

> maken gezamenlijk plan van aanpak 

> veiligheid 

> leiderschap 

> balans tussen taak en relatie deelnemers CoPI 

> uitvoering en controleren van besluiten, effectiviteit. 

 

De simulatie bestaat uit de volgende onderdelen:  

 

Briefing (5 min) 

Voorafgaand aan de simulatie word je voorgesteld aan de examinatoren en krijg je uitleg 

over de simulatie. Ook word je gevraagd je te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

 

Voorbereiding (10 min) 

Bij aanvang van de simulatie ontvang je het startbeeld van het incident (melding). Je 

vergaart relevante informatie om tot een zo volledig mogelijk beeld van het incident te 

komen. Op basis van het verkregen beeld bereid je je kort voor op het eerste CoPI-overleg. 

 

In het CoPI-overleg krijg je te maken met de volgende deelnemers: 

 Officier van dienst brandweer 

 Officier van dienst GHOR 

 Officier van dienst politie en/of KMar 

 Officier van dienst bevolkingszorg 

 Informatiemanager. 

 

En afhankelijk van het scenario ook met: 
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 Liaisons van samenwerkende vitale sectoren zoals Pro Rail, RWS, Havenbedrijf, 

Nutsbedrijf, etc. 

 Adviseurs vanuit verschillende disciplines 

 Communicatiemedewerker of COPI-voorlichter 

 Informant, bedrijfsdeskundige  

 1 of 2 personen higher of lower control 

 Personeel ten behoeve van verbindingen 

 Regionaal operationeel leider 

 (loco)Burgemeester. 

 

Deze deelnemers vervullen tijdens deze simulatie ook de rol die ze in de realiteit vervullen. 

 

Eerste CoPI-overleg (15 - 20 minuten) 

Je leidt de gezamenlijke beeld-, oordeels- en besluitvorming (BOB) met betrekking tot het 

incident in het CoPI. Bij de vergadering wordt tegenspel geboden door de informatiemanager 

en de OvD’s van politie, brandweer, bevolkingszorg en GHOR.  

 

Tussen de CoPI-overleggen (15-20 minuten) 

Tussen de twee CoPI-overleggen heb je de tijd voor overleg met de in- en externe partners 

die ingezet zijn of die je nog wil inzetten. 

 

Tweede CoPI-overleg (15 minuten) 

Je leidt de gezamenlijke beeld-, oordeels- en besluitvorming (BOB) met betrekking tot het 

incident in het CoPI. Bij de vergadering wordt tegenspel geboden door de informatiemanager 

en de OvD’s van politie, brandweer, bevolkingszorg en GHOR.  

 

De simulatie stopt zodra de examinatoren aangeven dat ze voldoende hebben gezien om je 

te kunnen beoordelen. 

 

Direct na afloop van het tweede CoPI-overleg vragen de examinatoren je naar de acties die 

je normaal gesproken nu nog zou ondernemen. De uitkomsten hiervan worden 

meegenomen in de beoordeling. 

 

Nabespreking (5 - 10 minuten) 

Na afloop van het tweede CoPI-overleg zullen de examinatoren in een korte nabespreking 

met je van gedachten wisselen over jouw beslissingen en keuzes. Dit gesprek maakt 

onderdeel uit van de simulatie, maar alleen ter verantwoording van genomen besluiten. Na 

de nabespreking ronden de beoordelaars hun beoordeling af.  

 

Eindbeoordeling (10 minuten) 

Na de nabespreking vragen de examinatoren je de ruimte te verlaten zodat zij tot een 

eindoordeel kunnen komen. Dit eindoordeel komt tot stand op basis van het 

beoordelingsformulier en de onafhankelijke waarnemingen van de examinatoren. 

Nadat de examinatoren tot een eindoordeel zijn gekomen, roepen ze je weer naar binnen. Je 

ontvangt de voorlopige uitslag van de simulatie met de daarbij behorende toelichting van de 

examinatoren. 
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2.2 Duur 

De simulatie ‘Optreden als leider commando plaats incident’ duurt in totaal maximaal 90 

minuten. De opbouw van de simulatie in tijd is als volgt: 

 

Onderdeel Duur 

Briefing  5 minuten 

Voorbereiding: 10 minuten 

Eerste COPI-overleg: 15 - 20 minuten  

Tussen de CoPI-overleggen: 15 - 20 minuten inclusief informeren/adviseren en sitrap 

Tweede COPI-overleg: 15 minuten 

Nabespreking: 5 - 10 minuten 

Eindbeoordeling  10 minuten 

2.3 Locatie 

De simulatie ‘Optreden als leider commando plaats incident’ vindt plaats op een door het IFV 

geaccrediteerde locatie conform de geldende Uitvoeringsregeling Accreditatie. 

2.4 Beoordeling 

Examencommissie 

Je wordt beoordeeld door een examencommissie bestaande uit 2 examinatoren aan de 

hand van het vastgestelde beoordelingsformulier. Beide examinatoren observeren de CoPI-

overleggen.  

Beoordelingscriteria 

Je wordt beoordeeld op de beoordelingscriteria, zoals hierna weergegeven op het 

beoordelingsformulier.  

 

De beoordelingscriteria kennen verschillende scoringsmogelijkheden: 

V = voldoende 

O = onvoldoende 

O* = dubbele onvoldoende 

KO = kardinale onvoldoende 

 

Dubbele onvoldoendes (O*) wegen zwaarder wegen dan onvoldoendes (O). Scoor je een 

kardinale onvoldoende (KO), dan is het resultaat van het examen als geheel onvoldoende. 
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Beoordelingsformulier 

 

Optreden als leider commando plaats incident Score 

1 Voorbereiding CoPI-overleg  

1.1 verzamelt informatie door de reden van alarmering en incidentgegevens 

(bijvoorbeeld locatie, aard, omvang) op te vragen en hierop door te vragen. 

V/O 

1.2 vormt zich op basis van de verkregen informatie een beeld van het incident. V/KO 

1.3 laat op basis van de verkregen informatie de noodzakelijke deelnemers aan het CoPI 

alarmeren, zodat het CoPI de juiste bezetting heeft. 

V/KO 

2. Tijdens de CoPI-overleggen: Technisch leiderschap  

2.1 maakt duidelijke werk- en procesafspraken in het team. V/O 

2.2 draagt zorg voor een efficiënt en effectief overleg, met het beoogde resultaat binnen 

de afgesproken tijd en maakt een duidelijke scheiding in hoofd- en bijzaken. 

V/O* 

2.3 zorgt voor een goede procesgang rondom beeld-, oordeels- en besluitvorming. V/KO 

2.4 schakelt op de juiste momenten tussen de verschillende soorten leiderschap. V/O 

2.5 bewaakt het uitvoeren van genomen besluiten conform de gemaakte afspraken. V/O 

3.  Tijdens de CoPI-overleggen: Beeldvorming   

3.1 vormt met de deelnemers van het CoPI een gezamenlijk beeld van het incident. V/O 

3.2 stelt de juiste vragen aan de juiste personen, verzamelt en controleert de benodigde 

informatie, vraagt door bij onduidelijkheden. 

V/O 

3.3 zorgt er voor dat alleen de multidisciplinair relevante aspecten worden gedeeld. V/O 

3.4 vertrouwt op de kennis van deskundigen en zet daarbij zijn eigen kennis en ervaring 

van incidentbestrijding in. 

V/KO 

4   Tijdens de CoPI-overleggen: Oordeelsvorming  

4.1 komt op basis van het gezamenlijke beeld tot multidisciplinaire aandachtsvelden, 

afstemmingsbehoeften, afbreukrisico’s, knelpunten, prioriteiten en relevante en 

urgente themá’s. 

V/O 

4.2 anticipeert op ontwikkelingen, maakt een tijdlijn, ontwikkelt samen met het team (op 

basis van beschikbare informatie) mogelijke scenario’s waarin rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van het incident (worst case, real case en best case). 

V/O* 

4.3 maakt in de scenario’s een afweging op de veiligheid van ingezette 

hulpverleningsdiensten, derden en omgeving. 

V/ O* 

5   Tijdens de CoPI-overleggen: Besluitvorming  

5.1 inventariseert met de deelnemers aan het CoPI de effecten en de impact van het 

incident, stemt dit af met het ROT en spreekt een taakverdeling af met de regionaal 

operationeel leider (Leider ROT). 

V/ O* 
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5.2 zorgt tijdig voor een gezamenlijk plan van aanpak en verdeelt de werkzaamheden op 

basis van de processen in de crisisbestrijding. 

V/O 

5.3 neemt maatregelen om de veiligheid van ingezette hulpverleningsdiensten, derden 

en omgeving optimaal te waarborgen. 

V/O 

5.4 neemt verantwoordelijkheid voor besluiten die in het COPI worden genomen en 

houdt in de besluiten rekening met de maatschappelijke/bestuurlijke/politieke context 

van het incident. 

V/O  

5.5 bepaalt het juiste GRIP-niveau en zorgt voor een tijdige en onderbouwde opschaling. V/KO 

5.6 neemt beslissingen binnen het tempo van het incident en overziet de consequenties 

van de beslissingen. 

V/O* 

6 Tussen de CoPI-overleggen  

6.1 voorziet betrokkenen, waaronder de Leider ROT, gevraagd en ongevraagd van 

advies. 

V/O 

6.2 onderbouwt de gemaakte keuzes en besluiten naar de Leider ROT. V/O 

6.3 deelt doelmatige en doeltreffende relevante informatie met betrokkenen (waaronder 

de Leider ROT, Voorlichter COPI, eventueel de burgemeester, liaisons en 

adviseurs). 

V/O 

6.4 formuleert de voor betrokkenen relevante vragen zorgvuldig en eenduidig en geeft 

duidelijk aan op welke vraagstukken er een beslissing van betrokkenen wordt 

verwacht. 

V/O 

6.5 vraagt tijdig om hulp of om advies, kent de eigen grenzen en bevoegdheden. V/O* 

2.5 Cesuur  

In het schema cesuur op de volgende pagina staat wanneer je geslaagd bent voor de 

simulatie ‘Optreden als leider commando plaats incident’. 



 

Schema cesuur 

> betekent groter dan  ≥ betekent groter of gelijk aan 

< betekent kleiner dan ≤ betekent kleiner of gelijk aan 

 

 

Kardinaal 

onvoldoendes? 

0 ≥  1 

Eindresultaat  

voldoende 

Onvoldoendes  

met een *? 

0 1 2 ≥4 

Onvoldoendes? 
Eindresultaat  

onvoldoende 

 

Onvoldoendes? Onvoldoendes? 

≤ 6 > 6 ≤ 4 > 4 ≤ 2 
> 2 

 

Eindresultaat  

voldoende 

Eindresultaat  

onvoldoende 

Eindresultaat  

onvoldoende 

Eindresultaat  

voldoende 

Eindresultaat  

onvoldoende 

Eindresultaat  

onvoldoende 

0 ≥ 1 

Eindresultaat  

onvoldoende 

Eindresultaat  

voldoende 

3 

Onvoldoendes? 


