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De belangrijkste doelstelling van het oefenen binnen de brandweer

is het verbeteren en behouden van de kwaliteit van het

operationeel brandweeroptreden. Met andere woorden: oefenen

is noodzaak.

De cursus Oefenleider is bedoeld voor brandweerpersoneel dat

belast is met de organisatie van oefeningen in brede zin. De cursus

ondersteunt de oefenleider bij het voorbereiden, uitvoeren en

evalueren van de oefeningen. De Leidraad Oefenen (tweede druk,

december 2006) vormt het uitgangspunt bij deze cursus.

De Leidraad Oefenen geeft richting aan het oefenen van de

Nederlandse brandweer en brengt samenhang aan tussen de

verschillende onderdelen van het oefenen, zodat de kwaliteit van

het oefenen toeneemt. Met de Leidraad kunnen oefeningen beter

worden gestructureerd.

In de cursus Oefenleider komt het hele oefenproces met als

uitgangspunt de Handleiding Leidraad Oefenen aan bod. Alle

stappen die genomen moeten worden om tot een geslaagde

oefening te komen zullen daarbij chronologisch worden

doorlopen. In de module Oefenleider zal regelmatig worden

verwezen naar de Handleiding Leidraad Oefenen voor bijvoorbeeld

een format van een oefenbeleidsplan of een overzicht van alle

oefenkaarten.

In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op wet- en regelgeving die

betrekking heeft op oefenen en de beleids- en bedrijfsprocessen

van oefenen.

In hoofdstuk 2worden de uitgangspunten van oefenen uiteengezet

en wordt de relatie gelegd tussen opleiden, oefenen en bijscholen

in het kader van vakbekwaam worden en blijven.

Het derde hoofdstuk gaat verder in op de oefensystematiek en de

verschillende fasen van de oefencyclus. Iedere fase wordt uitgelicht

en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden.

De samenstelling van de oefenorganisatie en ieders taken en

verantwoordelijkheden worden besproken in hoofdstuk 4.

In hoofdstuk 5 worden de verschillende soorten oefeningen die

de oefensystematiek van de Leidraad Oefenen hanteert behandeld.

Daarbij gaat het erom de juiste oefenvorm te selecteren om het

oefendoel te bereiken.

Aangezien veiligheid ook bij oefenen een belangrijke rol speelt

is hier een apart hoofdstuk aan gewijd, hoofdstuk 6.

In hoofdstuk 7 wordt besproken hoe een oefenleider een oefening

stapsgewijs kan voorbereiden. Een goede voorbereiding is

uiteindelijk van groot belang voor het slagen van de oefening.

De uitvoering en evaluatie van een oefening komen respectievelijk

in hoofdstuk 8 en 9 aan bod.

Kijk op onze website (www.ifv.nl) voor de meest recente

wijzigingen (erratum) in de les- en leerstof.
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