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Oplegnotitie 
Aan: Stuurgroep       

Datum: 2 juli 2012  

Betreft: tot standkoming kwalificatieprofiel en proeve van 

bekwaamheid Bedrijfsbrandweer bevelvoerder   

Inleiding 

 

In januari 2012 is gestart met het opstellen van het 

kwalificatiedossier bedrijfsbrandweer bevelvoerder en daarna met de 

proeve van bekwaamheid. In vijf bijeenkomsten is deze basis tot 

stand gekomen. 

 

De werkgroep bestond uit professionals van de volgende organisaties: 

1. Q8 (Deltalinqs-Werkgroep Brandweerzaken) 
2. Elementis (VNCI) 
3. Shell (Stichting CaBO) 
4. Thermphos-NL (Stichting CaBO) 
5. Sabic-IP 
6. DOW 
7. BP Raffinaderij 
8. DSM Neoresins 
9. Sitech 
10. Gezamenlijke brandweer 
11. Nbbe 
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 Proces en besluiten 

 

Het kwalificatiedossier bevelvoerder (overheid) is als basis genomen 

om vanuit te werken, omdat de kerntaken gelijk zijn. De terminologie 

en werkzaamheden zijn aangepast waar nodig aan de bedrijfsbrandweer, 

de taakgebieden technische hulpverlening en waterongevallen zijn 

komen te vervallen. In het kwalificatiedossier staat de 

studiebelasting nog op 600 uur (overheidsbrandweer), hierin zouden 

de uren die besteedt worden aan technische hulpverlening en 

waterongevallen op in mindering moeten worden gebracht. 

Ook bij de invulling van de proeve van bekwaamheid heeft de 

werkgroep zich georiënteerd vanuit de proeve van bekwaamheid van de 

overheidsbrandweer en zich verdiept in de mogelijkheden van een 

computersimulatie. Zowel een praktijksimulatie als een 

computersimulatie waren goede mogelijkheden om brand en OGS te 

toetsen. De werkgroep heeft gekozen om de inzet brand via een 

computersimulatie én een toetskaart te toetsen en OGS via een 

praktijksimulatie, omdat brand beter gesimuleerd kan worden via een 

computersimulatie en OGS beter met een praktijksimulatie omdat dan 

de dynamiek die er in de praktijk is goed tot zijn recht komt. 

Vanuit onderwijskundig/toetstechnisch oogpunt is een methodenmix van 

verschillende toetsvormen belangrijk. Dit om een goed en betrouwbaar 

beeld van de kandidaat te krijgen. 

 

Ontwerp  proeve van bekwaamheid bedrijfbrandweer bevelvoerder 

 

De proeve van bekwaamheid bestaat uit de volgende onderdelen: 

• geslotenvragentoets ‘Uitruk en verkenning’ 

• geslotenvragentoets ‘Inzet’ 

• geslotenvragentoets ‘Afbouw en nazorg’ 

• toetskaart ‘Industriële brandbestrijding’  

• computersimulatie ‘Industriële Brandbestrijding’ 

• praktijksimulatie ‘Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen’ 

 

De proeve van bekwaamheid staat in concept beschreven in de 

toetswijzer. De toetswijzer is nog niet in detail af, zo ontbreekt 

bijvoorbeeld nog de cesuur. In het najaar zullen er try outs 

plaatsvinden van de computer- en praktijksimulatie. Dan wordt de 

cesuur bepaald evenals de zwaartepunten waaraan de scenario’s van 

brand en OGS moeten voldoen. 

 


