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

leergang voor de functie duikploegleider. Met deze lesmethode

kunnen de aanbieders van brandweeropleidingen u opleiden tot

een beginnend duikploegleider. U verwerft de kwalificatie van

beginnend duikploegleider, nadat u de proeve van bekwaamheid

met goed gevolg hebt afgelegd. Met behulp van de lesmethode

wordt u goed op de proeve voorbereid.

U gebruikt bij deze leergang twee boeken:

– dit Werkboek Duikploegleider

– het Tekstboek Duikploegleider.

Dit werkboek ondersteunt u bij het volgen van onderwijs voor de

leergang Duikploegleider. Het eerste deel van dit werkboek bevat

algemene informatie over de functie en de leergang

Duikploegleider. Hierin wordt onder andere ingegaan op de

functie duikploegleider, de opbouw van de leergang

Duikploegleider en het gebruik van dit werkboek. Na het

algemene deel volgen de voorbereidingsopdrachten die u als

voorbereiding voor de lessen moet maken. Per

voorbereidingsopdracht staat ook beschreven bij welke les deze

hoort, wat de bijbehorende hoofdstukken uit het tekstboek zijn

en wat de leerdoelen zijn. In het laatste deel van dit werkboek

staan leerwerkplekopdrachten die u gebruikt tijdens het leren

op de werkplek.

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

wijzigingen (erratum) in de les- en leerstof.

Wij wensen u veel succes toe!

Inleiding
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