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1 Doelgroep en instroomeisen van de leergang
Verkenner gevaarlijke stoffen

De leergang Verkenner gevaarlijke stoffen is bedoeld voor

brandweermedewerkers die in de toekomst de functie verkenner

gevaarlijke stoffen gaan uitoefenen bij incidentenmet gevaarlijke

stoffen. Tijdens de leergang wordt u opgeleid tot beginnend

beroepsoefenaar voor de functie verkenner gevaarlijke stoffen,

ook wel verkenner GS genoemd.

Om deze leergang te kunnen volgen, moet u minimaal over een

vmbo werk- en denkniveau beschikken. Daarnaast moet u

beschikken over kennis en vaardigheden die zijn benoemd in het

kwalificatiedossier van Manschap a. Het diploma van de leergang

Manschap a geldt daarom als instroomeis.

In dit tekstboek en in de theorielessen doet u de benodigde kennis

op om als verkenner GS te kunnen werken. In de praktijklessen

en tijdens het leren op de werkplek gaat u deze kennis toepassen

en maakt u zich de benodigde vaardigheden eigen.

2 Aanwijzingen voor het gebruik van dit
tekstboek

Dit tekstboek bestaat uit een aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 1

behandelt het regionale meetplan en de taken van de meetploeg.

Vervolgenswordt in hoofdstuk 2 beschrevenmetwelke gevaarlijke

stoffen de verkenner in aanraking kan komen, wat de

eigenschappen van deze stoffen zijn en welke gevaren dit met

zich meebrengt. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de

inzetfasen. Daarna gaat het boek verder met een hoofdstuk over

kaartlezen en routeplanning in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt

nader ingegaan op explosiegevaarmeting, gasmeting in hoofdstuk

6 en het meten van radioactieve stoffen in hoofdstuk 7.

Vrijwel elk hoofdstuk begint met een krantenartikel of een foto.

Direct na de inleiding vindt u de doelstellingen van het 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.

Inleiding

9Verkenner gevaarlijke stoffen TB


