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De leergang Voertuigbediener bestaat uit één verplichte module

en vijf keuzemodules. De verplichte module Basiskennis

Voertuigbediener volgt u voorafgaand aan één van de

keuzemodules.

Dit tekstboek maakt deel uit van de lesmethode die hoort bij de

leergang voor de functie voertuigbediener. Met deze lesmethode

kunnen de aanbieders van brandweeropleidingen u opleiden voor

de kwalificatie van beginnend beroepsbeoefenaar voor de functie

voertuigbediener. U verwerft deze kwalificatie, nadat u de proeve

van bekwaamheid met goed gevolg heeft afgelegd. Met behulp

van de lesmethode wordt u goed op de proeve voorbereid.

De lesmethode Voertuigbediener bestaat uit de volgende

onderwijsmiddelen:

– dit Tekstboek

– Voertuigbediener - Werkboek (voor deelnemers)

– Voertuigbediener - Handleiding voor leerwerkplekbegeleiders

– Voertuigbediener - Handleiding voor docenten en instructeurs.

Binnen deze onderwijsmiddelen is een onderverdeling gemaakt

in de volgende voertuigspecifieke delen:

– Deel A - Basiskennis Voertuigbediener

– Deel B - Pompbediener

– Deel C - Bediener Redvoertuig

– Deel D - Bediener Hulpverleningsvoertuig

– Deel E - Bediener Haakarmbakvoertuig*

– Deel F - Bediener Verbindings-, commandovoertuig*.

* deze voertuigspecifieke delen komt u alleen tegen in het

Werkboek en in de Handleiding voor leerwerkplekbegeleiders

Voor u ligt het tekstboek van de leergang Voertuigbediener. In

dit boek staat de theorie die u nodig hebt voor het uitvoeren van

uw taken als voertuigbediener.

Het tekstboek bestaat uit vier delen (A t/m D).

Voor de modules Bediener Haakarmbakvoertuig en Bediener

Verbindings-, commandovoertuig is geen tekstboek ontwikkeld;

deze modules worden uitsluitend aan de hand van

werkplekopdrachten gevolgd.

Deze lesmethode is gebaseerd op het kwalificatieprofiel

Voertuigbediener, zoals dat in het Besluit kwaliteit

brandweerpersoneel is vastgesteld. U kunt dit kwalificatieprofiel

downloaden van de site www.ifv.nl. Zoek op de homepagina naar

Kwaliteit brandweerpersoneel.

Inleiding
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Het kwalificatieprofiel Voertuigbediener wordt door hetMinisterie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opgenomen

in het kwalificatiedossier Voertuigbediener. De fasen van de

incidentbestrijding (uitruk en verkenning, inzet en nazorg) worden

in het kwalificatiedossier als kerntaken benoemd. De leerstof in

de tekstboeken is thematisch ingedeeld, en in grote lijnen

gekoppeld aan de kerntaken in het kwalificatieprofiel.

Ten tijde van het gereedmaken van deze uitgave, waren de

kwalificatiedossiers voor de functies docent en instructeur in

ontwikkeling. In deze uitgave wordt de term 'instructeur' nog

gebruikt. Hiervoor kunt u docent/instructeur lezen. Dezewijziging

wordt in een volgende oplage of druk aangepast.

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

wijzigingen (erratum) in de les- en leerstof.

L.C. Zaal MPM

Algemeen directeur
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