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Ploegbijscholing
De leergangen Manschap A en Bevelvoerder uit het
nieuwe functiehuis zijn ingericht op basis van innovaties
ten aanzien van het RSTV-model, repressieve ventilatie,
straalpijpvoeringstechnieken en de deurprocedure. Dit betekent
dat de zittende manschap en bevelvoerder anders is opgeleid dan
de deelnemer in de nieuwe leergangen.
Deze ontwikkeling kan een aanleiding zijn voor korpsen en
veiligheidsregio’s om de zittende manschappen en bevelvoerders
de mogelijkheid te geven kennis te nemen van de genoemde
innovaties. Wij bieden hiervoor een ploegbijscholing aan waarin
een deel van de innovaties aan de orde komen.
Inhoud
De ploegbijscholing is opgebouwd uit 2 dagen. De eerste dag
bestaat uit een theorie- en praktijkbijeenkomst die plaatsvindt
op een kazerne met buitenruimte. Op de ochtend van de eerste
dag worden door middel van diverse opdrachten de amateurfilm
en de reconstructie-DVD van De Punt behandeld. Hierbij wordt
ingezoomd op het RSTV-model.
Het middagprogramma bestaat uit de technieken en tactieken van
de nieuwe straalpijpvoering (inclusief brand- en rookgaskoeling)
en de deurprocedure. Deze zullen tevens ‘droog’ beoefend
worden.
De tweede dag is een praktijkbijeenkomst en vindt plaats op
een oefencentrum. Op deze dag komen een demonstratie van
brandontwikkeling, een rollover/flashover en straalpijptechnieken
aan de orde. Het middagprogramma bestaat uit het trainen van de
straalpijp- en deurprocedure in diverse settingen. De dag wordt
afgesloten met een praktijkinzet.
De bijscholing wordt uitsluitend gegeven door docenten en
instructeurs die zowel theoretisch als praktisch zijn bijgeschoold
op basis van het programma van het NIFV.

Studiemateriaal
Iedere deelnemer ontvangt bij aanvang van de bijscholing een
tekstboek ‘ploegbijscholing brandbestrijding’.
Instroomvoorwaarden
De ploegbijscholing is geschikt voor deelnemers op minimaal
het niveau Brandwacht/Manschap 1 die geoefend zijn conform
de leidraad oefenen ‘Brand 3 Elementair’. Bij voorkeur heeft de
deelnemer ervaring met hittestuwing (stoomvorming).
Toetsing en certificering
Iedere deelnemer ontvangt een persoonsgebonden certificaat als
bewijs van deelname.
Tevens kunnen enkele oefenkaarten afgetekend worden:
Manschap: 101A/101B/101C
Bevelvoerder: 201A/201B/202B
Ploeg: 501/503/504/505
Studiebelasting
De studiebelasting van de ploegbijscholing bedraagt maximaal
21 uur, onderverdeeld in 2 contactdagen en 5 zelfstudie-uren.
Groepsgrootte
10 -12 personen
Prijs
Op aanvraag.
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