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1 Doel
Voor u ligt de Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs. Deze uitvoeringsregeling is een nadere uitwerking van artikel 43 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER)
Brandweeronderwijs waarin staat beschreven dat het dagelijks bestuur van het IFV nadere
voorschriften vaststelt voor het opnieuw afleggen van een toets of examenonderdeel.
Deze uitvoeringsregeling geldt voor die proeven van bekwaamheid waarbij een deel van de
examinering plaatsvindt door en op het opleidingsinstituut.
Deze uitvoeringsregeling is opgesteld door Bureau Toezicht Examinering en Certificering en
de Brandweeracademie in samenspraak met de projectgroep Herontwerp examinering en de
projectgroep Implementatieregio’s Manschap a (vertegenwoordiging belanghebbenden vanuit het werkveld).
Deze uitvoeringsregeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het IFV.
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2 Begripsbepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:
Algemeen bestuur IFV
Het algemeen bestuur van het IFV, als bedoeld in artikel 67 van de Wet veiligheidsregio’s.
Bureau Toezicht Examinering en Certificering (Bureau TEC)
Bureau dat namens het algemeen bestuur van het IFV toezicht houdt op de kwaliteit van
examinering en certificering.
Commissie Toezicht Lokale Toetsing (Commissie TLT)
De Commissie die toeziet op de kwaliteit van de afname en organisatie van de toetsen die
afgenomen worden door en op het opleidingsinstituut.
Dagelijks bestuur IFV
Het dagelijks bestuur van het IFV, als bedoeld in artikel 67 van de Wet Veiligheidsregio’s.
Examenonderdeel
Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste
competenties zijn verworven. Het examenonderdeel wordt afgenomen en beoordeeld door
het IFV.
Geslotenvragentoets
Een digitale toets met vragen waarbij de kandidaat meestal uit twee of meer reeds geformuleerde antwoorden dient te kiezen.
De geslotenvragentoets kan als onderdeel van het beoordelingsportfolio of als onderdeel
van het examen afgenomen en beoordeeld worden.
IFV
Het Instituut Fysieke Veiligheid, als bedoeld in artikel 66, 67 en 68 van de Wet veiligheidsregio’s.
Kandidaat
Diegene die is toegelaten tot een toets en/of examenonderdeel.
Opleidingsinstituut
De instelling die zorgt draagt voor de opleiding.
Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs
Het reglement als bedoeld in artikel 73, vierde lid van de Wet veiligheidsregio’s, waarbij de
programmering van onderwijsactiviteiten, inclusief de examinering is verantwoord en vastgelegd. In het reglement staat informatie die de kandidaat nodig heeft om de proeve van bekwaamheid te kunnen afleggen.
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Proeve van bekwaamheid
Een uit verschillende samenhangende onderdelen bestaand instrument waarmee kandidaten kunnen aantonen dat zij de vereiste competenties hebben verworven behorend bij een
beginnend beroepsbeoefenaar en zoals vastgelegd in het kwalificatiedossier. De proeve van
bekwaamheid kan bestaan uit een beoordelingsportfolio met toetsen en/of een examen met
examenonderdelen.
Toets
Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste
competenties zijn verworven. De toets wordt afgenomen op het opleidingsinstituut en beoordeeld door beoordelaars van het opleidingsinstituut.
Werkgever
Een veiligheidsregio, een gemeente of een andere overeengekomen partij.
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3 Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs
Artikel 2

Uitgangspunten

1. De Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs is een nadere uitwerking van
artikel 43 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs.
2. Een digitaal afgenomen geslotenvragentoets (als toets of examenonderdeel) kan drie
maal herkanst worden. Indien u meer dan drie maal de digitaal afgenomen geslotenvragentoets (als toets of examenonderdeel) moet herkansen dan geldt het volgende:
a. Betreft het een toets, dan dient het opleidingsinstituut aan de Commissie TLT advies te vragen met behulp van het formulier ‘Aanvraag advies vervolgherkansing’.
Dit formulier is beschikbaar bij het opleidingsinstituut.
Binnen twee weken adviseert de Commissie TLT het opleidingsinstituut en uw werkgever op basis van uw eerdere resultaten.
Het opleidingsinstituut dient daarna contact op te nemen met het IFV over de aanmelding van de vierde herkansing.
b. Betreft het een examenonderdeel, dan dient het opleidingsinstituut via het IFV
Examenbureau aan het IFV advies te vragen met behulp van het formulier ‘Aanvraag advies vervolgherkansing’. Dit formulier is beschikbaar op de website van het
IFV.
Binnen twee weken adviseert het IFV Examenbureau het opleidingsinstituut en uw
werkgever op basis van uw eerdere resultaten.
3. Een praktijksimulatie (als toets of examenonderdeel) kan één keer herkanst worden. Indien u meer dan een maal de praktijksimulatie (als toets of examenonderdeel) moet herkansen dan geldt het volgende:
a. Betreft het een toets, dan kan het opleidingsinstituut aan de Commissie TLT advies
vragen met behulp van het formulier ‘Aanvraag advies vervolgherkansing’. Dit formulier is beschikbaar bij het opleidingsinstituut.
Binnen twee weken adviseert de Commissie TLT het opleidingsinstituut en uw werkgever op basis van uw eerdere toetsresultaten. Het opleidingsinstituut kan u altijd
(met of zonder advies) aanmelden voor een herkansing.
b. Betreft het een examenonderdeel, dan kan het opleidingsinstituut via het IFV Examenbureau aan het IFV advies vragen met behulp van het formulier ‘Aanvraag advies vervolgherkansing’. Dit formulier is beschikbaar op de website van het IFV.
Binnen twee weken adviseert het IFV het opleidingsinstituut en uw werkgever op
basis van uw eerdere examenresultaten. Het opleidingsinstituut kan u altijd (met of
zonder advies) aanmelden voor een herkansing.
4. De tijdsduur tussen de herkansing van een praktijksimulatie (als toets of examenonderdeel) is minimaal vijf werkdagen.
5. Het opleidingsinstituut dient u opnieuw aan te melden voor een herkansing van een
toets of examenonderdeel.
6. Bij een voldoende uitslag voor een toets of examenonderdeel kan dit onderdeel niet herkanst worden om een beter resultaat te behalen.
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Artikel 3

Bezwaarschrift en herkansing

1. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend ten aanzien van een toets of examenonderdeel, kan het opleidingsinstituut u aanmelden voor herkansing van de toets of het examenonderdeel waarvoor het bezwaar geldt, mits niet wordt afgeweken van de tijdsduur
zoals gesteld in artikel 2, lid 4.
2. Het opleidingsinstituut dan wel u zelf dient melding te maken bij de behandelaar van het
bezwaarschrift, dat u bent aangemeld voor een herkansing.
3. Indien u bent aangemeld voor een herkansing, wordt het bezwaarschrift opgeschort.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 21 september 2016.

Artikel 5

Citeernaam van de regeling

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs.
Uitvoeringsregeling Herkansingen Brandweeronderwijs is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid.
Arnhem, 21 september 2016
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