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Voorwoord
In het IFV Examenreglement (datum en versie) zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het
aanbieden van IFV examenlocaties.
Deze algemene afspraken zijn vertaald in uitvoeringsrichtlijnen die opgenomen zijn in de IFV
Uitvoeringsregeling Organisatoren en examenlocaties.
Ten aanzien van examenlocaties waarvan bepaald is dat de accreditatie ‘op papier’ plaatsvindt, zijn twee basisafspraken geldend. De eerste basisafspraak is dat de aanbieder van
een examenlocatie een verklaring aflegt en instuurt. De tweede afspraak is dat de aanbieder
van een examenlocatie nadere informatie in de vorm van foto’s of kopieën van documenten
ter beschikking stelt van (een deel van) het object, het lokaal of de benodigde bescheiden.
De nadere eisen staan opgenomen in deze richtlijnen examenlocatie zonder accreditatie.
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Inleiding
In het IFV Examenreglement zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het aanbieden van IFV
examenlocaties. Deze algemene afspraken zijn vertaald in uitvoeringsrichtlijnen die opgenomen zijn in de IFV Uitvoeringsregeling Organisatoren en examenlocaties.
Het Bureau Toezicht Examinering en Certificering stelt eisen aan de kwaliteit en de inrichting
van de locaties waar organisatoren in eigen beheer examens van het IFV mogen afnemen.
Het Bureau Toezicht Examinering en Certificering heeft besloten om de voorschriften van de
examenlocatie zonder accreditatie als volgt in te richten.
1. De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie.
2. Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien vereist per examenlocatie nadere informatie in de vorm van specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering. De nadere eisen staan opgenomen in deze Richtlijnen examenlocatie zonder accreditatie.
Op basis van de door de organisator verstrekte informatie onder 1 en 2 zal het Bureau Toezicht Examinering en Certificering het verzoek om accreditatie in behandeling nemen en binnen de geldende termijnen afhandelen.
Het Bureau Toezicht Examinering en Certificering zal steekproefsgewijs een controle van de
examenlocatie laten plaatsvinden.
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Gesprek
1.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 1. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Gesprek’.

1.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
>

>

Aanwijzingen voor de aanbieder examenlocatie

>

>

Bewegwijzering in het gebouw.

>
>

>

Ontvangst/briefingruimte.
Foto

Overzicht gespreksruimte met minimaal zes zitplaatsen aan een tafel waarop
een computer (met internetverbinding) staat met een toetsenbord, een beeldscherm en een muis.
Voor ‘computer (met internetverbinding)’ mag ook gelezen worden een ‘laptop
met internetverbinding’.
De ruimte beschikt over een beamer en een geschikte plaats voor een projectie
van de beamer.
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Openvragentoets
2.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 2. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Openvragentoets’.

2.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:

Aanwijzingen voor de aanbieder examenlocatie
Bewegwijzering in het gebouw.
Ontvangst/briefingruimte.
Opbergruimte voor persoonlijke bezittingen buiten bereik van de kandidaat en
onder toezicht van de toezichthouder.
Foto

Overzicht examenlokaal met posities van toezichthouder en alle examenplekken.

Foto

Bureau van toezichthouder waaruit blijkt dat de toezichthouder zicht heeft op alle
kandidaten tijdens de toets en waarbij de toezichthouder zich op gepaste afstand
van de kandidaten bevindt.
Examenplek per kandidaat, bestaande uit een tafel/bureau met (bureau)stoel.
De examenplekken dienen aantoonbaar een afmeting te hebben van minimaal
80 cm bij 100 cm, genummerd te zijn, op een minimale afstand van 150 cm van
elkaar te staan of zo ingericht te zijn dat een kandidaat geen zicht heeft op het
werk van de andere kandidaten en beschikken over een in hoogte te verstellen
(bureau)stoel).
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Adviseur gevaarlijke stoffen
3.1 Verklaring
1. De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 3. Examenlocatie voor de examenvorm
praktijksimulatie ‘Adviseur gevaarlijke stoffen’ en NBBe. Handleiding organisator. Proeve
van bekwaamheid Proeve van bekwaamheid Adviseur gevaarlijke stoffen. Versie 1.1. 23
oktober 2012.

3.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder examenlocatie
De praktijksimulatie ‘optreden als adviseur gevaarlijk stoffen’ vindt plaats op een
realistische locatie, bijvoorbeeld bij een chemisch bedrijf of bij een transportongeval

Foto

In totaal dienen er vier ruimten beschikbaar te zijn voor de uitvoering van het
proeve-onderdeel:
 Ruimte 1: ontvangstruimte voor de kandidaat, in de omgeving van de startlocatie.
 Ruimte 2: wachtruimte voor de kandidaten, in de omgeving van de inzetlocatie.
 Ruimte 3: ruimte op de inzetlocatie voor reflectie en verdieping en voor het
geven van feedback aan de kandidaat na afloop van de praktijksimulatie.
 Ruimte 4: ruimte voor de rollenspelers.
Ondersteunend materiaal en materieel:
 Voertuig voor de kandidaat AGS.
 Voertuig voor de OvD brandweer.
 Commando-haakarmbak voor het CoPI.
 Voldoende portofoons voor rollenspelers, kandidaat, beoordelaars, coördinatoren, enz.
 Gsm-telefoons voor AC, AGS en HOvD.
 2 x meetkoffer met meetapparatuur, chemiekaartenboek, ERIC kaartenboek,
werkblad, kaartmateriaal en een verrekijker.
 Schademallen.
 Plattegronden van de omgeving (set per meetkoffer en een set voor het
CoPI).
 Naslagwerken vanuit het bedrijf waar het scenario zich afspeelt.
 Aanvalsplan voor AGS en OvD.
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Algemeen Commandant
Bevolkingszorg
4.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie en IFV. Handleiding organisator. Proeve van
bekwaamheid Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Versie.

4.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder examenlocatie


Een ROT-vergaderruimte/Regionaal Crisis Centrum (RCC).



Ruimte/stoelen voor de beoordelaars in de ROT-ruimte of in een gelijkwaardige
ruimte om de kandidaat te observeren gedurende zijn ‘optreden als Algemeen
Commandant Bevolkingszorg’.



Een zaal/kamer op de locatie (en indien er vier beoordelaars zijn twee zalen)
voor de beoordelaars. In deze zaal/kamer ontvangt de beoordelaar de kandidaat,
voeren zij het reflectiegesprek en maken zij de beoordeling op en voeren het
feedbackgesprek.



Een zaal/kamer voor de kandidaat op de locatie waar hij kan wachten, totdat de
proeve begint en kan wachten op de uitslag als de beoordelaars de beoordeling
opmaken. De organisator dient ervoor zorg te dragen dat kandidaten geen informatie met elkaar kunnen uitwisselen.



Een goedgekeurd scenario.



Een werkende mobiele telefoon (voorzien van de benodigde telefoonnummers)
voor de kandidaat waarop hij de melding kan ontvangen en contact kan leggen
met het tegenspel om zijn acties uit te zetten.
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Algemeen Commandant
Geneeskundige zorg
5.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie en IFV. Proeve van bekwaamheid Algemeen
Commandant Geneeskundige zorg. Versie 2.2. 6 september 2013.

5.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder examenlocatie
In totaal dienen twee ruimten beschikbaar te zijn voor de uitvoering van het
proeve-onderdeel:
 Ruimte 1: ruimte voor het verdiepingsgesprek op het opleidingsinstituut.
 Ruimte 2: locatie naar keuze van de deelnemer voor het schrijven van een
reflectieverslag.
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Chauffeur - toetskaart
6.1 Verklaring
1. De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 4. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Toetskaart Chauffeur’ en NBBe. Handleiding organisator. Proeve van bekwaamheid
Chauffeur. Versie 1.0. 31 oktober 2012.

6.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
De uitvoering van toetsonderdelen 1 t/m 5 dient plaats te vinden op een locatie,
die ten minste aan de volgende eisen voldoet:
Toetsonderdeel 1:
Ruime open plaats waar de kandidaat en de beoordelaar rond het voertuig kunnen lopen.
Foto

Toetsonderdeel 2:
Wegdek is stroef. Totale afstand van het parcours is 70 meter en de breedte
van het parcours is 3,5 meter.

Foto

Toetsonderdeel 3:
Wegdek is glad (waarbij het gladde oppervlakte minimaal 7 meter breed is). Totale afstand van het parcours is 70 meter en de breedte van het parcours is 3,5
meter.

Foto

Toetsonderdeel 4:
Wegdek is stroef. Bocht van 90 graden en een vlak van 70 x 70 meter, parcours
3,5 meter breed.

Foto

Toetsonderdeel 5:
Wegdek is stroef. Totale afstand van het parcours is 70 meter en de breedte
van het parcours is 7 meter.
Toetsonderdeel 6 dient plaats te vinden op de openbare weg in het verzorgingsgebied van de kandidaat.
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Controleur brandpreventie arbeidsproef
7.1 Verklaring
1. De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 5. Examenlocatie voor de examenvorm arbeidsproef ‘Controleur Brandpreventie’ en NBBe. Handleiding organisator. Proeve van
bekwaamheid Controleur Brandpreventie. Versie 1.0. 12 november 2012.

7.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie - een geschikt en volgens
het bouwbesluit goedgekeurd gebouw - stelt de organisator indien vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het bijzonder:
Aanwijzingen voor de organisator van de examenlocatie
Foto’s

In gebruik zijnde, opgeleverd gebouw met twee bouwlagen, minimaal twee brandcompartimenten en brandmeldinstallatie / ontruimingsinstallatie en twee uitgangen waarvan 1 nooduitgang.
Op de examenlocatie dienen voor de kandidaat minimaal vier (vergunnings)tekeningen, bescheiden waaruit blijkt dat installaties onderhouden zijn en het rapport
opleveringscontrole van het gebouw aanwezig te zijn.

Kopie
of
PDF

(Vergunnings-)tekeningen van het gebouw. Op de tekening van het pand moeten
alle brandpreventieve voorzieningen en aanduidingen staan.

Kopie
of
PDF

Documenten waaruit blijkt dat installaties onderhouden zijn.

Kopie
of
PDF

Rapport van de opleveringscontrole.

Kopie
of
PDF

Omgevingsvergunning onderdeel brandveilig gebruik of melding brandveilig
gebruik.

Een ruimte waar de kandidaat zich kan voorbereiden en zijn rapportage kan
schrei- ven.
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Een laptop en printer voor de kandidaat.
Foto’s van ensceneringsmiddelen op of nabij de locatie, te weten:

(lege) gasflessen, met kapotte slang (>150 liter of ondeugdelijke flessen).

tafels

stoelen

gordijnen

dekens/doeken/vlaggen

papieren slingers / tekeningen

verlengsnoeren

pennen

papier

tape.
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Evaluator multidisciplinair
oefenen
8.1 Verklaring
2. De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 18. Examenlocatie voor de examenvorm
arbeidsproef ‘Evaluator multidisciplinair oefenen’ en NBBe. Handleiding organisator. Arbeidsproeven Evaluator multidisciplinair oefenen. Versie 2.2, 2 juli 2013.

8.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de organisator van de examenlocatie
Ruimte voor ontvangst van de kandidaat, waarbij de kandidaten geen contact met
elkaar kunnen hebben.
Ruimte voor briefing van de kandidaat met audiovisuele mogelijkheden om een
multidisciplinaire oefening te observeren.
Ruimte voor begeleiders.
Ruimte voor beoordelaars.
Foto

Ruimte voor geven van feedback door de kandidaat aan de deelnemers aan de
oefening met tafel(s) in carré vorm en minimaal zes stoelen en twee tafels en
stoelen voor twee examencommissieleden.
Ruimte voor geven van feedback aan de kandidaat met tafel en minimaal drie
stoelen.
Locatie naar keuze voor schrijven rapport.
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Gaspakdrager
9.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 6. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Praktijksimulatie Gaspakdrager’ en NBBe. Handleiding organisator. Proeve van bekwaamheid Gaspakdrager. Versie 1.6. 31 oktober 2011.

9.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Foto

Een meldlocatie met een ontvangst-/briefingruimte voor de examencommissie. Dit
is op de locatie, die door de organisator wordt aangemeld.
Een ontvangst- en wachtruimte voor de kandidaten (géén zicht op het incident).
Een omkleed-/uitrukruimte
Een voertuig voor de uitruk naar de inzetlocatie, die geschikt is voor het vervoer
van vier kandidaten en een beoordelaar (in de rol van inzetleider). Dit mag een
tankautospuit zijn, maar is niet verplicht.

Foto

Eén of twee inzetlocatie(s) met een (gesimuleerde) realistische omgeving op maximaal vijf minuten rijafstand. Deze locatie(s) dienen te voldoen aan de eisen inzetlocatie. In ieder geval mag de locatie géén ‘oefenplaats’ zijn in of bij een kazerne!
 In het object (gebouw) voor de binnen-enscenering dient een of meer ruimten
te zijn met ‘gevaar opleverende obstakels’, waarbij visueel contact met de kandidaten gewaarborgd is
 Op het terrein voor een buitenenscenering dient:
o voldoende ruimte te zijn voor het opstellen van een voertuig of tank op voldoende afstand van de opstellijn (ongeveer 35 meter)
o de mogelijkheid om het incident vanaf de opstellijn niet zichtbaar te laten
zijn
o afvoerput(ten), afwaterkanaal, sloot of iets dergelijks
o waterwinningsmogelijkheid (o.a. voor aansluiting op oefentank).
Een ontsmettingsveld

Foto

Omgeving van inzetlocatie waaruit blijkt dat er voldoende ruimte is om de praktijksimulatie uit te voeren, zonder hinder van andere activiteiten in de omgeving.
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Foto

Een ruimte (of voertuig) op de inzetlocatie waar de beoordelaars na de inzetten de
beoordelingsformulieren kunnen invullen.
Ensceneringsmiddelen
o Oefentank met diverse lekkagemogelijkheden en een minimale doorsnede
van 1.20 meter. De tank dient op een verhoging te staan, zodat werken op
een verhoging mogelijk is. De voorkeur gaat uit naar een haakarmbak of
vrachtwagen.
o Stationaire installatie met lekmogelijkheden en waaraan sleutelwerkzaamheden gepleegd kunnen worden.
o OGS-verkenningskaarten (geplastificeerd, mits gebruikelijk in regionale
procedure).
o Herkenningsbord gevaarlijke stoffen / gevaarsidentificatiebord met losse
nummeringen.
o Gevaarsetiketten of – stickers
o Rookgenerator
o Vrachtbrieven
o Realistische slachtofferpop (gekleed en minimaal gewicht van 50 kg).
o Ensceneringstoffen, zoals kleurvloeistoffen, poeder, korrels, etc.
Aanvullend materiaal conform het Beknopt Branchevoorschrift TS en HV voor taakgebied OGS taakgebied OGS:
 Minimaal 8 ademluchttoestellen (4 voor de gaspakdragers en 4 voor de helpers) met voldoende reserve flessen.
 Minimaal 8 droge en schone gaspakken met mogelijkheid tot drogen. Ieder
kandidaat heeft recht op een hygiënisch verantwoord gaspak.
 Minimaal 5 portofoons (4 met spreeksleutel) voor communicatie met de inzetleider.
 Minimaal 3 portofoons voor de overige commissieleden voor het volgen van de
communicatie.
 Eric-kaartenboek en chemieboek.
 1 set gereedschap bestaande uit:
o set kruiskopschroevendraaiers en schroevendraaiers
o set Torx schroevendraaiers
o set steek- / ringsleutels en inbussleutels
o diverse verstelbare moersleutels
o klauwhamer, vuist
o mes in schede
o knip- en waterpomp- en combinatietang
 Absorptiemateriaal
 Spieën en keggen
 Afdichtingstape en – kit
 Spoel- / ontsmettingsmiddelen (simulatiemiddel mag)
 Vuilniszakken
 Afzetlint
 Meet- en communicatieapparatuur:
o explosiegevaarmeter en CO-meter
o alarmdosismeter
o gasmetingapparatuur en meetbuisjes
 Registratieformulieren OGS.
Aanvullend materiaal uit HV-voertuig:
o Afdichtingskussens (pneumatisch)
o Rioolafdichtingsmiddelen
o ontsmettingsbak
o Chemicaliënhandschoenen
o Plastic borstels
o 2 paar badslippers
o OGS-opvangmiddel (voor minimaal 200 liter vloeistof)
o Overmaats vat
o Brancard
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o

Voldoende materiaal voor het inrichten van een ontsmettingsveld conform lokale of regionale procedure.

18/37

Hoofdofficier van Dienst
10.1 Verklaring
1. De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 7. Examenlocatie voor de
examenvorm ‘Praktijksimulatie Hoofdofficier van Dienst’ en IFV. Toetswijzer organisator. Examen HOvD. Versie 1.0. 15 september 2014.

10.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:

Praktijksimulatie ‘leidinggeven aan brandweereenheden bij bestrijding van het incident’:

Een wachtruimte voor de kandidaten.
Een ruimte met computer met internetaansluiting en een beamer (om kaartmateriaal te presenteren) voor het afnemen van het examen.
Een ruimte om uitslag en feedback te geven.
Faciliteiten:
 stiften om op geplastificeerd materiaal te schrijven.
 papier voor aantekeningen.
Praktijksimulatie ‘multidisciplinaire maatregelen (laten) treffen in het effectgebied’:

Een wachtruimte voor de kandidaten.
Foto

Twee ruimtes voor het afnemen van het examen:
 een sectieruimte met een laptop met internetaansluiting en een beamer;
 een ROT-ruimte met een laptop met internetaansluiting, een beamer en een
printer.
Een ruimte om uitslag en feedback te geven.
Praktijksimulatie ‘leidinggeven aan c.q. coördineren van multidisciplinaire samenwerking’:
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Een wachtruimte voor de kandidaten.
Foto

Een commando haakarmbak (‘CoPI-bak’) met daarin: een white board, een computer/laptop met internetverbinding, beamer en printer.
Een ruimte voor de voorbereiding/om uitslag en feedback te geven.
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Instructeur
11.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 10. Examenlocatie voor het examen Instructeur en IFV. Toetswijzer Examen Instructeur. Deel II voor de organisator. Versie
1.0. 18 november 2014.

11.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Een leslokaal voor minimaal vier deelnemers.
Ondersteunend materiaal:






Computer
Beamer
Projectiescherm
Flip-over
Schrijfbenodigdheden.
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Manschap A - IBGS
12.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 8. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Manschap A - IBGS’ en IFV. Toetswijzer Examen Manschap A. Deel II voor de organisator. Versie 1.0. 14 augustus 2014.

12.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Foto

Een meldlocatie met een ontvangst-/briefingruimte voor de examencommissie. Dit
is op de locatie, die door de organisator wordt aangemeld in [mijn]IFVexamens.

Foto

Een ontvangst- en wachtruimte voor de kandidaten (géén zicht op het incident).
Een omkleed-/uitrukruimte.

Foto

Een voertuig voor de uitruk naar de inzetlocatie, die geschikt is voor het vervoer
van vier kandidaten en een beoordelaar (in de rol van inzetleider). Dit mag een
tankautospuit zijn, maar is niet verplicht.
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Manschap A - THV
13.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 9. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Praktijksimulatie Technische hulpverlening’ en IFV. Toetswijzer organisator. Examen
Manschap A. Versie 1.1. maart 2014.

13.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Foto

Een meldlocatie met een ontvangst-/briefingruimte voor de examencommissie. Dit
is de locatie, die door de organisator wordt aangemeld in [mijn]IFV.
Een ontvangst- en wachtruimte voor de kandidaten voor de inzet zonder zicht op
het incident.
Een omkleed-/uitrukruimte voor de kandidaten.

Foto

Twee locaties in een (gesimuleerde) realistische omgeving op maximaal zes minuten rijafstand:
 één locatie waar een verkeersongeval kan worden geënsceneerd en
 één locatie waar een ongeval kan worden geënsceneerd.
De locatie mag zowel binnen als buiten zijn, maar in ieder geval géén ‘oefenplaats’
bij een kazerne, die niet voldoet aan bovengenoemde eisen! Wel bij voorbeeld op
een oefenterrein, waar er nog steeds verrassingselementen aanwezig zijn voor de
kandidaten.

Foto

Een ruimte/voertuig op de plaats incident waar de commissieleden na de inzetten
de beoordelingslijsten kunnen invullen.
Een wachtruimte voor kandidaten die de inzet uitgevoerd hebben en waar geen
contact met de andere kandidaten mogelijk is.
Namens de organisator dienen de volgende functionarissen aanwezig te zijn.
 een vertegenwoordiger/contactfunctionaris van de organisator. Deze is onder
andere verantwoordelijk voor het gescheiden houden van de kandidaten.
 een gecertificeerde chauffeur/pompbediener tankautospuit, gekleed in volledig
uitruktenue conform de geldende voorschriften.
 een lotusslachtoffer
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(eventueel veiligheidsfunctionaris, indien de organisator/locatiebeheerder dit
zelf verplicht stelt).

Minimaal het volgende materieel en materiaal beschikbaar te stellen:
 Hesjes of een ander hulpmiddel waarmee het nummer van de kandidaten, behorende bij de uitvoerende functie, duidelijk kenbaar zijn.
 Hesjes voor de commissieleden:
o 1 rood hesje voor de bevelvoerder
o 2 neutraal gekleurde (bij voorkeur blauw) hesjes voor de overige examinatoren
o 1 groen hesje of ambulancejas voor de figurant ambulancepersoneel.
 Communicatiemiddelen voor de bevelvoerder, chauffeur en commissielid die
als centralist functioneert.
 Een communicatiemiddel, waarmee direct contact kan worden gelegd met de
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK).
 Een tankautospuit conform het ‘Branchevoorschrift -Standaardbepakking voor
Brandweervoertuigen - Tankautospuit en Hulpverleningsvoertuig’ (2013, versie
4.0), inclusief de volgende inhoud:
o diverse soorten brandblussers
o schaar hydraulisch – klasse BC / spreider hydraulisch – klasse AS 40/60021
o ram hydraulisch en ramsteun
o pedaalknipper
o pomp hydraulisch
o beschermhoezen, -platen en –folie
o airbagvanger voor stuurwiel personenauto
o trapeziumblokken, opvulblokken en keggen
o deurforceerder en koevoeten
o aanvalsset THV
o motorkettingzaag (redzaag om te bouwen naar motorkettingzaag) met persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding behorende bij redzaag)
o afzetlint
o EHBO rugtas / koffer.
Hulpverleningsvoertuig of rolcontainers met:
o stut, hydraulisch of pneumatisch
o stabilisatieset (ten behoeve van een gekantelde auto)
o 2 sets hefkussens met bedieningspaneel, reduceerventiel, luchtslangen en
ademluchtcilinders
o motorkettingzaag met persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding behorende bij redzaag
o doorslijpmachine
o reciprozaag
o apparaat voor verwijderen gelaagde en/of gelijmde autoruiten
o airbagvanger stuurwiel vrachtwagen
o staaldraadhandtakelset met grondanker en hijsbanden
o wervelplank en redbrancard / bergingsdraagbaar
o werkplekverlichting
o scherm (afscherming).
Ensceneringsmiddelen:
o Drie personenvoertuigen (geprepareerd conform lokaal geldende milieuregels) voorzien van autoruiten. Minimaal één voertuig voorzien van ‘aangesloten’ simulatieaccu. Maximaal twee voertuigen worden bewerkt tijdens
één examenonderdeel.
o Twee realistische slachtofferpoppen.
o Boomstammen, minimale lengte 3 meter en doorsnede van 30 centimeter.
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o
o

Metalen met slijpschijf te bewerken pijpen met minimale lengte van 3 meter.
Fiets, bromfiets of motorfiets.

Minimaal drie van de volgende middelen:
o hulpmiddel voor het plaatsen van zware ensceneringsmiddelen
o heftruck
o shovel
o tractor
o oplegger
o personenauto-aanhangwagen
o container (geen brandweer ‘spec-Bak’)
o caravan
o ander zwaar voorwerp / voertuig
o passagiersbus met enkele passagiers
o bestelbus geladen
o vrachtwagen geladen
o tankwagen met kleine lekkage
o trein
o spoorketelwagon
o elektrische voertuigen.
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Manschap Bedrijfsbrandweer - IBGS
14.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 17. Examenlocatie voor de examenvorm
Manschap A – Bedrijfsbrandweer. Deel II voor de organisator. Versie 1.0. 14 augustus
2014.

14.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:

Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Een meldlocatie met een ontvangst-/briefingruimte voor de examencommissie. Dit
is op de locatie, die door de organisator wordt aangemeld in [mijn]IFVexamens.
Foto

Een ontvangst- en wachtruimte voor de kandidaten voor de inzet (géén zicht op het incident).
Een omkleed-/uitrukruimte.
Twee locaties in een (gesimuleerde) realistische omgeving op maximaal zes minuten rijafstand. Deze locatie moet geschikt zijn om een ongeval te ensceneren. Dit mag zowel binnen
als buiten zijn maar in ieder geval géén ‘oefenplaats’ bij een kazerne, die niet voldoet aan
bovengenoemde eisen.

Foto

Een ruimte/voertuig op de plaats incident waar de commissieleden na de inzetten de beoordelingslijsten kunnen invullen.
Een wachtruimte voor kandidaten die de inzet uitgevoerd hebben en waar geen contact met
de andere kandidaten mogelijk is.
Ondersteunende middelen:

Hesjes of een ander hulpmiddel waarmee het nummer van de kandidaten, behorende bij de uitvoerende functie, duidelijk herkenbaar is.

Hesjes voor de commissieleden:

1 rood hesje voor de bevelvoerder

2 neutraal gekleurde (bij voorkeur blauw) hesjes voor de overige examinatoren;

1 groen hesje of ambulancejas voor de figurant ambulancepersoneel.

Communicatiemiddelen voor de bevelvoerder, chauffeur en commissielid die als
centralist functioneert.
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Ensceneringsmiddelen:

(oefen-)tank (los of op aanhanger) die kan lekken (minimale afmeting 1 meter doorsnee)

losse vaten, diverse afmetingen

herkenningsbord gevaarlijke stoffen/gevaarsidentificatiebord met losse nummeringen

gevaarsetiketten stickers

vloeistofkleurmiddelen

vrachtbrieven

realistische slachtofferpoppen (gekleed en minimale gewicht 50 kg).
Een tankautospuit conform het ‘Branchevoorschrift -Standaardbepakking voor Brandweervoertuigen – Tankautospuit en Hulpverleningsvoertuig’ (2013, versie 4.0).
De volgende middelen moeten aanwezig te zijn:

4 ademluchttoestellen

2 chemicaliënpakken (oefenpakken, inclusief laarzen en handschoenen)

4 vuilwerkpakken

2 paar noodschoeisel (bv. badslippers)

1 set gereedschap

absorptiemateriaal

1 set spieën en keggen

afdichtingstape en - kit

afzetlint, oranje

alarmdosismeter

ERIC-kaartenboek

Spot-decontaminatieset / ontsmettingsmiddelen (simulatiemiddel mag)

kledingschaar

papieren (hand-)doeken voor absorptie en drogen slachtoffer

aluminium reddingsdeken

plastic zak (opbergen ontsmette kleding en persoonlijke eigendommen)

Triagekaart

Hand-out met handelingsinstructies

2 wegwerpoveralls (maat M en XXL)

explosiegevaarmeter / CO-meter

aanvullend materiaal (uit HV-voertuig):
o IBGS (OGS)-opvangmiddel (voor minimaal 200 liter vloeistof)
o OGS opvangmiddelen (bv. overmaatse vat) en rioolafdichtingsmiddele

Brancard.
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Meetplanleider
15.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 11. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Meetplanleider’ en IFV. Toetswijzer Meetplanleider. Deel II voor de organisator. Versie
1.0. 27 februari 2012.

15.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Conform de eisen van de openvragentoets.
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Officier van Dienst Bevolkingszorg
16.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 21. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Praktijksimulatie Officier van Dienst Bevolkingszorg’ en NBBe. Handleiding organisator.
Proeve van bekwaamheid Officier van Dienst Bevolkingszorg. Versie 3.0. 9 juli 2012.

16.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Een locatie in de veiligheidsregio. Geen nadere eisen. Dit is de locatie, die door de
organisator wordt aangemeld in [mijn]IFVexamens.
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Officier van Dienst Brandweer
17.1 Verklaring
2. De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 12. Examenlocatie voor de
examenvorm ‘Praktijksimulatie Officier van Dienst Brandweer’ en IFV. Toetswijzer
organisator. Examen OvD. Versie 1.0. 1 december 2014.

17.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Computersimulatie ‘Optreden bij een monodisciplinair incident IBGS (OGS):
Een wachtruimte voor de kandidaten.

Foto

Een ruimte voor de afname van het examen.

Een ruimte voor het geven van feedback.
Benodigdheden:

OvD Hesje

Stopwatch of digitale klok

Statafel

Chemiekaartenboek

Papier en pen (voor aantekeningen kandidaat).

Praktijksimulatie ‘leidinggeven aan brandweereenheden bij bestrijding van het incident’ (‘optreden als pelotonscommandant’):

Foto



Een wachtruimte voor de kandidaten.



Een ruimte voor het examen met een computer en beamer voor presentatie van het
beeldmateriaal.
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Een ruimte voor de examencommissie.



Een ruimte voor het geven van feedback.

Benodigdheden:



stiften om op geplastificeerd materiaal te schrijven.
papier om aantekeningen te maken.

Praktijksimulatie ‘Optreden bij een multidisciplinair incident’:
Foto

Kopie



Een realistische locatie, die voldoet aan de volgende specifieke eisen in een zo realistisch mogelijke omgeving met realistische bebouwing:
o een pand met ten minste twee bouwlagen en meerdere gebruiksfuncties waarbij ten minste twee andere panden het pand begrenzen
o of het pand is zodanig complex dat de naastliggende panden er niet toe doen.



Voldoende ruimte om drie TS-en en een bijzonder voertuig te plaatsen rond het incident.



Een wachtruimte voor de kandidaten.



Een ruimte voor het COPI-overleg.



Een ruimte voor het geven van feedback.



Een vooraf goedgekeurde scenario met bijbehorend draaiboek.

Foto’s 



4 TS-en TS 1: bevelvoerder en chauffeur TS 2: bevelvoerder en chauffeur en 4 manschappen TS 3: bevelvoerder en chauffeur en 2 manschappen (nr 1 en 2) TS 4: bevelvoerder AL: bevelvoerder en chauffeur.

Hulpmiddelen
o 14 portofoons.
o 2 rook generatoren.
o Rookvloeistof.
o Verlengsnoeren 12/12.
o 10 vlammenborden.
o 1 knetterkasten.
o 4 slachtofferpoppen.
o 4 klemborden A4 t.b.v. examinatoren.
o Plakband.
o Watervaste stiften.
o Insteektassen.
o Showtassen A4.
o Set vestjes.
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Officier van Dienst geneeskundige zorg
18.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 19. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Praktijksimulatie Officier van Dienst geneeskundig’ en IFV. Toetswijzer organisator. Officier van Dienst geneeskundige zorg. Versie 2.3. 9 januari 2014.

18.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Geen aanvullingen vastgelegd.
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Specialist Opleiden en Oefenen
19.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 13. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Praktijksimulatie Specialist Opleiden en Oefenen’ en IFV. Toetswijzer Specialist Opleiden en Oefenen. Versie 3.0. april 2014.

19.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Locatie in overleg met de leerwerkplekbegeleider. Geen nadere eisen bepaald.
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Verkenner gevaarlijke stoffen
20.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 14. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Praktijksimulatie Verkenner Gevaarlijke stoffen’ en NBBe. Handleiding organisator.
Proeve van bekwaamheid Verkenner Gevaarlijke stoffen. Versie 2.0. 18 juli 2011.

20.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Foto

Een meldlocatie met een ontvangst-/briefingruimte voor de examencommissie. Dit
is op de locatie, die door de organisator wordt aangemeld in [mijn]IFV.
Een ontvangst- en wachtruimte voor de kandidaten (géén zicht op het incident).
Een omkleed-/uitrukruimte.

Foto

Eén of twee inzetlocatie(s) met een (gesimuleerde) realistische omgeving in de nabijheid van de ontvangst-/wachtruimte (op maximaal vijf minuten rij-afstand) voor
de uitvoering van opdracht 1.
Een aantal meetpunten op maximaal 15 minuten rijafstand van de ontvangst/wachtruimte voor uitvoering van opdracht 2.
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Voertuigbediener pompbediener
21.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 15. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Praktijksimulatie Voetuigbediener’ en IFV. Toetswijzer Deel II voor de organisator. Examen Pompbediener. Versie 1.0. 5 augustus 2014.

21.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Een meldlocatie met een ontvangst-/briefingruimte voor de examencommissie. Dit
is op de locatie, die door de organisator wordt aangemeld in [mijn]IFVexamens.
Een ontvangst- en wachtruimte voor de kandidaten (géén zicht op het incident).
Een omkleed-/uitrukruimte.
Een ruimte of voertuig (personenbusje) waar de examinators na de inzetten de beoordelingsformulieren kunnen invullen.
Minimaal een inzetlocatie in een (gesimuleerde) realistische omgeving op maximaal
vijf minuten rijafstand van de verzamellocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de
volgende eisen:
 De beschikbaarheid van een ondergrondse of bovengrondse brandkraan met
een minimale waterlevering voor drie lagedrukstralen.
 Een aflegmogelijkheid op open water.
 Beide waterwinplaatsen mogen maximaal 200 meter uit elkaar liggen.
 Opstelplaatsen waar het voor de kandidaat mogelijk moet zijn te zorgen voor
een veilige werkplaats.
 Een object, waar uit het zicht van de pompbediener daadwerkelijk stralen kunnen worden ingezet.
 Beschikbaarheid van een chauffeur indien de pompbediener de tankautospuit
niet zelf kan besturen.
Let op: kandidaten mogen niet zijn opgeleid op de desbetreffende inzetlocatie!
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Een tankautospuit die voldoet aan Branchevoorschrift Standaardbepakking Brandweervoertuigen – Tankautospuit en Hulpverleningsvoertuig (oktober 2010, versie 2.0).
Communicatiemiddelen (op twee verschillende kanalen):





Voor contact tussen AC/GMK en bevelvoerder tankautospuit.
Minimaal 4 portofoons voor communicatie tussen bevelvoerder, pompbediener en manschappen.
Minimaal 2 portofoons voor de commissieleden voor het volgen van de communicatie.
Minimaal 2 portofoons voor onderling communicatie tussen voorzitter en bevelvoerder
(op ‘eigen’ kanaal).

Redvesten.
Hesjes:



Een rood hesje voor de bevelvoerder.
Twee blauwe hesjes voor de voorzitter en examinator B.
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Voertuigbediener redvoertuig
22.1 Verklaring
De organisator geeft een verklaring af, dat hij alleen gebruik maakt van een examenlocatie voor IFV-examens die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de IFV-Uitvoeringsregeling organisatoren en examenlocaties, onder Bijlage 2.B. Nadere voorschriften
voor examenlocaties zonder accreditatie, sub 16. Examenlocatie voor de examenvorm
‘Toetskaart Voertuigbediener bediener redvoertuig’ en NBBe. Handleiding organisator.
Proeve van bekwaamheid Voertuigbediener bediener redvoertuig. Versie 4.0. 13 mei
2013.

22.2 Aanvullende eisen
Als bewijs van de kwaliteit of de inrichting van de examenlocatie stelt de organisator indien
vereist per examenlocatie specifieke foto’s of kopieën van het object, de inrichting of vereiste bescheiden beschikbaar aan Bureau Toezicht Examinering en Certificering, in het
bijzonder:
Aanwijzingen voor de aanbieder van de examenlocatie
Foto

Realistisch oefencentrum of de realistische oefenlocatie.

Foto

Helling waarop het redvoertuig wordt afgestempeld.
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