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Deze lesmethode bestaat uit thematisch gerangschikte

tekstboeken, een apart werkboek met voorbereidings- en

leerwerkplekopdrachten. Verder zijn een handleiding voor

docenten en instructeurs en een handleiding voor

leerwerkplekbegeleiders beschikbaar.

Voor deze tweede druk zijn alle onderwijsproducten herzien op

basis van commentaren van inhoudsdeskundigen en

gebruikerservaringen.

Het tekstboek Oriëntatie maakt onderdeel uit van de verplichte

lesstof voor de leergang Manschap a, de basisopleiding van de

brandweer. U leert in deze leergang wat umoet weten en kunnen

om als manschap binnen een ploeg te functioneren.

Voor deelname aan de leergang Manschap a gelden geen

beginvereisten. Voor het gebruik van en het werken met het

ademluchttoestel moet u echter wel aan een aantal voorwaarden

voldoen. U moet:

1 Volgens een medische keuring lichamelijk geschikt zijn.

Deze keuring moet regelmatig worden herhaald. Voor

brandweermensen jonger dan 40 jaar om de vier jaar; voor

brandweermensen van 40 tot 50 om de twee jaar en voor

brandweermensen die ouder zijn dan 50 elk jaar.

Dit geldt voor zowel vrijwilligers als voor

beroepsbrandweermensen.

2 Een stabiele persoonlijkheid hebbenmet voldoende zelfbeheersing

die onder ongunstige omstandigheden toch beheerst en in overleg

te werk kan gaan.

3 Goede kennis hebben van het ademluchtmasker en de ademhaling.

4 Goed weten met welke gevaren een ademluchtmaskerdrager te

maken heeft.

5 Grondig geoefend zijn in en goede kennis hebben van de tactiek

en de techniek van het dragen, het zich voortbewegen en het

werken met een ademluchttoestel.

Pas als u het taakgebied Brandbestrijding met succes afgerond

hebt, voldoet u aan de eisen 3, 4 en 5.

Elk tekstboek is opgebouwd uit een aantal thematische delen.

Een deel kan weer uit meerdere hoofdstukken bestaan. De

delen/hoofdstukken openen vaakmet een krantenbericht. Direct

na de inleiding treft u de doelstellingen van het deel/hoofdstuk

aan. Gebruik deze doelstellingen om uw beheersing van de lesstof

te controleren. Om elk deel/hoofdstuk nog eens globaal te

bestuderen, bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding op het examen,

kunt u de samenvatting aan het eind raadplegen.

In de teksten ziet u voorbeelden, definities en teksten die speciale

aandacht vragen.
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– Een voorbeeld is bedoeld om de tekst te illustreren of te

verlevendigen.

– Een definitie geeft een korte omschrijving van een term/begrip.

– Tekst die speciale aandacht vraagt is belangrijk en moet u extra

goed bestuderen.

In dit tekstboek Oriëntatie worden de algemene onderwerpen

behandeld die van belang zijn voor uw functioneren alsmanschap

in de brandweerorganisatie.

Deel A van dit boek behandelt de organisatie van de brandweer

en de bestuurlijke omgeving waarin deze functioneert. Daarnaast

wordt ingegaan op de organisatie van het operationele

brandweeroptreden.

Deel B gaat in op de wettelijke regelingen die voor de

brandweerfunctionaris van belang zijn. Het gaat vooral om de

Wet veiligheidsregio's (2010) en de Arbeidsomstandighedenwet.

De tankautospuit, het basisvoertuig van de brandweer, komt in

deel C aan bod. U moet kunnen werken met de bepakking van

dit voertuig. Daarnaast worden de hulpverleningsvoertuigen die

de brandweer gebruikt kort toegelicht.

Deel D gaat over verbindingen en behandelt het radionetwerk en

de verbindingsmiddelen die u gebruikt. Daarnaast komen de

afspraken aan bod over de communicatie via radioverbindingen

waaraan u zich moet houden.

Deel E ten slotte behandelt de vijf fasen van incidentbestrijding.

Daarnaast wordt ingegaan op de standaardsterkte bij uitrukken

en op de termen kleine, middel en (zeer) grote

brand/hulpverlening/OGS.

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

wijzigingen (erratum) in de les- en leerstof Manschap a.

L.C. Zaal MPM

Algemeen directeur
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