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Voor u ligt het tekstboek dat hoort bij de opleiding tot

duikploegleider. Dit lesboek bevat de verplichte theorie voor deze

opleiding. De opleiding tot duikploegleider bevat naast theorie

ook praktijkonderdelen en leren op de werkplek. Uw kennis en

vaardigheden worden zowel tijdens als na afloop van de opleiding

getoetst in verschillende proeven van bekwaamheid.

Om deze leergang te kunnen volgen moet u minimaal over een

vmbowerk- en denkniveau te beschikken en daarnaast minimaal

vier jaar ervaring hebben als brandweerduiker. De

minimumleeftijd om in aanmerking te komen voor de functie

van duikploegleider is 24 jaar.

In dit lesboek wordt aandacht besteed aan de verschillende

aspecten van de functie duikploegleider. Zo wordt er aandacht

besteed aan natuurkunde, duikmedische kennis, wet- en

regelgeving, veilig werken en (nood)procedures.

Dit tekstboek bestaat uit een aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 1

behandelt de functie en taken van de duikploegleider. Vervolgens

worden in hoofdstuk 2 de natuurkundige principes en

toepassingen daarvan beschreven. In hoofdstuk 3 wordt aandacht

besteed aan de duikmedische kennis. Daarna gaat het boek verder

met de wet- en regelgeving in hoofdstuk 4, veilig werken en arbo-

aspecten in hoofdstuk 5, operationeel optreden hoofdstuk 6, de

werkinstructie in hoofdstuk 7, procedures in hoofdstuk 8,

materiaal en onderhoud in hoofdstuk 9 en tenslotte de nazorg in

hoofdstuk 10. In de bijlagen is een aantal aanvullende teksten,

formulieren en instructies opgenomen. Hier wordt in de

hoofdstukken naar verwezen.

Direct na de inleiding van elk hoofdstuk vindt u de doelstellingen

van het betreffende hoofdstuk. Deze kunt u gebruiken om te

controleren of u de leerstof na het bestuderen van het hoofdstuk

goed kent. Om elk hoofdstuk nog eens globaal te bestuderen,

kunt u de samenvatting aan het einde van het hoofdstuk

raadplegen.

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

wijzigingen (erratum) in de les- en leerstof.

Overal waar 'hij' staat, kan ook 'zij' worden gelezen.
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