IFV Uitvoeringsregeling
Vrijstellingen

Opgesteld door:
Bureau Toezicht Examinering en Certificering

Vastgesteld door:
Het dagelijks bestuur van het IFV op 23 april 2014.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het bestuur van het IFV.
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1.

Doel

Voor u ligt de Uitvoeringsregeling Vrijstellingen. Deze Uitvoeringsregeling is een uitwerking van artikel
68, lid 1, sub c van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 20 van het IFV Examenreglement waarin staat
beschreven dat het bestuur van het IFV vrijstelling kan verlenen voor een proeve van bekwaamheid. In
deze Uitvoeringsregeling Vrijstellingen worden nadere voorschriften beschreven op basis waarvan deze
vrijstellingen worden verleend.
Deze uitvoeringsregeling is in nauwe samenspraak met het werkveld ontwikkeld.
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Termen en definities

Artikel 1
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:
a. vrijstelling:
b. standaard vrijstelling:
c. vrijstelling op maat:

d. proeve van bekwaamheid:

e. IFV:
f. algemeen bestuur:
g. dagelijks bestuur
h. diploma:

i. getuigschrift:

j. certificaat:

k. ervaringscertificaat (EVC):

l. proeve-onderdeel:
m. werkgever:
n. gewaarmerkte kopie:
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Opheffing van een verplichting om een proeve van
bekwaamheid of proeve-onderdeel af te leggen.
Collectieve regeling waarbij vooraf bekend is welke documenten
aangeleverd moeten worden en welk tarief gehanteerd wordt.
Individuele regeling, waarbij in nauwe samenspraak met de
kandidaat en/of werkgever onderzoek wordt verricht naar de
mogelijkheden van een vrijstelling waarbij de daadwerkelijke
gemaakte uren tegen een marktconform tarief worden
doorbelast.
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.
Het Instituut Fysieke Veiligheid, bedoeld in artikel 66, 67 en 68
van de Wet veiligheidsregio’s.
Het algemeen bestuur van het IFV, als bedoeld in artikel 67 van
de Wet Veiligheidsregio’s.
Het dagelijks bestuur van het IFV, als bedoeld in artikel 67 van
de Wet Veiligheidsregio’s.
Het diploma dat wordt verkregen na het aantonen van de
vakbekwaamheid behorende bij een functie en zoals vastgelegd
in het kwalificatiedossier.
Het getuigschrift dat wordt verkregen in het Hoger Onderwijs na
het aantonen van de vakbekwaamheid behorende bij een functie
of een examen.
Een bewijs van deelname aan een cursus of opleiding of een
certificaat dat wordt verkregen na het succesvol afleggen van
een examen.
Een getuigschrift waarop staat aangegeven voor een functie
welke competenties verworven zijn op basis van ervaring en
kennis (Erkenning van verworven competenties).
Een onderdeel van een proeve van bekwaamheid.
Een veiligheidsregio, een gemeente, het openbaar lichaam BES
of een andere overeengekomen partij.
Een kopie van een document voorzien van een stempel en een
handtekening en/of paraaf van de werkgever.
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o. kwalificatiedossier:

p. eindtermen:
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Een dossier waarin is vastgelegd wat een beginnend
beroepsbeoefenaar aan het eind van de opleiding moet kunnen
en kennen voor het diploma of getuigschrift, beschreven in
kerntaken, competenties, keuzes en dilemma’s en
beoordelingscriteria.
Een omschrijving van de kennis, inzichten en vaardigheden
waarover een beginnend beroepsbeoefenaar moet beschikken
aan het eind van de opleiding voor het verkrijgen van een
diploma of getuigschrift.
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3. Uitvoeringsregeling Vrijstellingen
Artikel 2
Uitgangspunten
1. De Uitvoeringsregeling Vrijstellingen is een nadere uitwerking van artikel 68, lid 1, sub c van de Wet
veiligheidsregio’s en artikel 20 van het IFV Examenreglement.
2. Deze uitvoeringsregeling heeft betrekking op standaard vrijstellingen en vrijstellingen op maat. Het
waarderen van in het buitenland behaalde diploma’s en certificaten in relatie tot een IFV diploma
wordt gezien als een vrijstelling op maat.
3. Vrijstellingen worden verleend op basis van diploma’s, getuigschriften, certificaten en/of
ervaringscertificaat (EVC). Er worden geen vrijstellingen verleend op basis van werkervaring.
4. Enkel vrijstellingen voor het doen van proeven van bekwaamheid of proeve-onderdelen die
samenhangen met een IFV diploma worden verleend.
5. De waarde van behaalde diploma’s, getuigschriften, certificaten en/of ervaringscertificaat worden
beoordeeld in relatie tot de betreffende IFV proeve van bekwaamheid of proeve-onderdeel en de
daarbij behorende exameneisen.
Artikel 3
Standaard vrijstelling aanvragen
1. De kandidaat, het korps, de veiligheidsregio of werkgever vraagt een standaard vrijstelling schriftelijk
aan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde formulieren op de website van het IFV.
2. De aanvrager voegt door de werkgever gewaarmerkte kopie(ën) toe van de gevraagde diploma’s,
getuigschriften, certificaten en/of ervaringscertificaat.
3. Indien gegevens in de aanvraag voor een standaard vrijstelling ontbreken, wordt de aanvrager
verzocht om aanvullende documenten binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag toe te
zenden.
4. De aanvraag wordt in behandeling genomen als alle documenten voorhanden zijn bij het IFV
Examenbureau en de verschuldigde kosten zijn betaald.
5. Voor de in bijlage 1 genoemde functies kan een standaard vrijstelling worden aangevraagd.
Artikel 4
Vrijstelling op maat aanvragen
1. De kandidaat, het korps, de veiligheidsregio of werkgever vraagt een vrijstelling op maat schriftelijk
aan door een e-mail te sturen aan vrijstellingen@ifv.nl. In de aanvraag wordt vermeld voor welke
proeve van bekwaamheid dan wel proeve-onderdeel vrijstelling wordt aangevraagd.
2. De aanvrager voegt de volgende documenten toe:
door de werkgever gewaarmerkte kopie(ën) van diploma’s, getuigschriften, certificaten en/of
ervaringscertificaat;
een beschrijving van de examenonderdelen en – eisen;
een kwalificatiedossier dan wel eindtermen van de gevolgde opleiding(en);
eventueel overige informatie die relevant is voor de beoordeling van de aanvraag.
3. Betreft de vrijstelling op maat het waarderen van in het buitenland behaalde diploma’s en certificaten,
dan voegt de aanvrager de volgende documenten toe:
door de werkgever gewaarmerkte kopie(ën) van diploma’s, getuigschriften, certificaten,
brevetten, deelnamebewijzen van trainingen welke relevant zijn voor de beoordeling van de
aanvraag;
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een kopie van een geldig identiteitsbewijs als zodanig erkend door de Europese Unie,
gewaarmerkt door de daartoe bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong of herkomst;
een schriftelijke machtiging ondertekend door belanghebbende en aanvrager, alleen
noodzakelijk indien de aanvrager niet dezelfde persoon is als de belanghebbende;
gegevens over de door de betreffende persoon gevolgde opleidingen die horen bij de
meegestuurde certificaten, getuigschriften, diploma’s, brevetten, deelnamebewijzen van
trainingen, waaronder in ieder geval gegevens over de totale duur van de door belanghebbende
gevolgde opleidingen en de bestudeerde vakgebieden, en zo mogelijk de door het
opleidingsinstituut opgestelde globale leerstofomschrijving van deze vakgebieden en de daaraan
bestede studieduur;
een bewijs dat de betreffende persoon de Nederlandse taal voldoende beheerst, bijvoorbeeld in
de vorm van een werkgeversverklaring;
voor de brandweerfuncties waarvoor een medische keuring is verplicht volgens het Besluit
personeel veiligheidsregio’s, bijlage 1, een document waaruit blijkt dat de betreffende persoon
over een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid beschikt voor de uitoefening van het
beroep van brandweerman, zoals een attest van een bedrijfsarts.
4. Indien gegevens in de aanvraag voor een vrijstelling op maat ontbreken, wordt de aanvrager verzocht
om aanvullende documenten binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag toe te zenden.
Artikel 5
Kosten
1. De kosten voor het in behandeling nemen van een standaard vrijstelling worden periodiek door het
algemeen bestuur van het IFV vastgesteld.
2. De kosten voor het in behandeling nemen van een vrijstelling op maat worden voorafgaand aan de
opdrachtverstrekking met de aanvrager afgestemd.
Artikel 6
Besluitvorming
1. Het IFV Examenbureau beoordeelt de aanvraag voor een standaard vrijstelling en deelt schriftelijk het
besluit binnen twee weken mee aan de aanvrager.
2. Bureau Toezicht Examinering en Certificering beoordeelt de aanvraag voor een vrijstelling op maat
en deelt schriftelijk het besluit binnen drie weken mee aan de aanvrager.
Artikel 7
Afgifte
Namens het bestuur van het IFV verstrekt Bureau Toezicht Examinering en Certificering standaard
vrijstellingen en vrijstellingen op maat.
Artikel 8
Bezwaar maken
Indien de aanvrager het niet eens is met de uitslag van het verzoek tot een standaard vrijstelling of een
vrijstelling op maat kan bezwaar worden gemaakt conform artikel 18 van de Uitvoeringsregeling Bezwaar
en inzage.
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Artikel 9
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 23 april 2014.
Artikel 10
Citeernaam van de regeling
Deze regeling wordt aangehaald als IFV Uitvoeringsregeling Vrijstellingen.

IFV Uitvoeringsregeling Vrijstellingen vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Instituut Fysieke
Veiligheid.
Arnhem, 23 april 2014
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Bijlage 1 Overzicht standaard vrijstellingen
Functie

Benodigde bescheiden voor vrijstellingsaanvraag

Instructeur

Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs van de opleiding Leraar
Basisonderwijs aan de Pedagogische Academie Basisonderwijs
(PABO).
Getuigschrift waarmee u aantoont dat u in het bezit bent van een
eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid.

Docent

Specialist Industriële
Veiligheid

9

Voor kerntaak 1:
Optie1:
het diploma Hoger Veiligheidskunde (NL) of het diploma
Preventieadviseur Niveau 1 (België)
en
het certificaat van (deelname aan) een verdiepingscursus
Milieuwetgeving (minimaal twee dagen)
en
het certificaat van (deelname aan) de cursus Aanwijzen
bedrijfsbrandweren (1 dag), afgegeven door het Centrum
Industriële Veiligheid (CIV)
en
het diploma Nieuwe Inspectie Methodiek
(NIM)/Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR)
en
het diploma Adviseur gevaarlijke stoffen afgegeven door het Nbbe
of het IFV.
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Nog af te leggen
proeve-onderdelen
voor diplomering
Geen

Bijzonderheden

Geen

Personen die beschikken over een eerste- of
tweedegraads lesbevoegdheid beschikken over
een kwalificatie die de eisen voor het diploma
Docent overlapt dan wel uitgebreider zijn.
Mogelijkheid om voor de volgende kerntaken
vrijstelling aan te vragen:
Kerntaak 1: Het adviseren bij het toepassen van
de relevante wet- en regelgeving bij
risicobeheersing en de voorbereiding op rampen
en zware ongevallen bij industriële inrichtingen;
Kerntaak 2: Het analyseren en beoordelen van
industriële risico’s.

Kerntaak 3 – gesprek
‘Optreden als
Specialist Industriële
Veiligheid’

Optie 2:
het certificaat van (deelname aan) basiscursus BRZO, afgegeven
door de BRZO academie
en
het certificaat van (deelname aan) de cursus Basis
Procesveiligheid (incl. demo DSM), afgegeven door Stichting Post
Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV)
of
het certificaat van (deelname aan) de module 7 Procesveiligheid
van de opleiding Externe Veiligheid, afgegeven door Saxion
Hogeschool
en
het certificaat van (deelname aan) de module 8 QRA en
inrichtingen van de opleiding Externe Veiligheid, afgegeven door
Saxion Hogeschool
en
het certificaat van (deelname aan) de cursus Nieuwe
Onderzoeksmethodiek (NOM)
en
het certificaat van (deelname aan) de verdiepingscursus
Milieuwetgeving (minimaal 2 dagen)
en
het certificaat van (deelname aan) de cursus Aanwijzen
bedrijfsbrandweren (1 dag), afgegeven door het Centrum
Industriële Veiligheid (CIV)
en
het diploma Nieuwe Inspectie Methodiek
(NIM)/Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR)
en
het diploma Adviseur gevaarlijke stoffen afgegeven door het Nbbe
of het IFV.
Voor kerntaak 2:
Optie 1:
het diploma Hoger Veiligheidskunde (NL) of het diploma
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Preventieadviseur Niveau 1 (Belgie)
en
het certificaat van (deelname aan) de cursus Safeti.nl (4 dagen)
en
de certificaten petrochemie (408) en tankincidenten (409), beide
niveau onderbrandmeester, afgegeven door het Nbbe of het IFV
of
het diploma van de cursus Fire Prevention Officer (5 dagen),
afgegeven door het Centrum Industriële Veiligheid (CIV)
en
het certificaat van (deelname aan) de cursus Aanwijzen
bedrijfsbrandweren (1 dag), afgegeven door het Centrum
Industriële Veiligheid (CIV)
en
het diploma Nieuwe Inspectie Methodiek
(NIM)/Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR).
Optie 2:
het certificaat van (deelname aan) de cursus Basis
Procesveiligheid (incl. demo DSM), afgegeven door Stichting Post
Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV)
of
het certificaat van (deelname aan) de module 7 Procesveiligheid
van de opleiding Externe Veiligheid, afgegeven door Saxion
Hogeschool
en
het certificaat van (deelname aan) de verdiepingscursus
Procesveiligheid, afgegeven door Stichting Post Hoger Onderwijs
Veiligheidskunde (PHOV)
en
de certificaten petrochemie (408) en tankincidenten (409), beide
niveau onderbrandmeester, afgegeven door het Nbbe of het IFV
of
het diploma van de cursus Fire Prevention Officer (5 dagen),
afgegeven door het Centrum Industriële Veiligheid (CIV)
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en
het certificaat van (deelname aan) de cursus Safeti.nl (4 dagen)
of
het diploma Adviseur gevaarlijke stoffen afgegeven door het Nbbe
of het IFV
en
het certificaat van (deelname aan) de cursus Aanwijzen
bedrijfsbrandweren (1 dag), afgegeven door het Centrum
Industriële Veiligheid (CIV)
en
het diploma Nieuwe Inspectie Methodiek
(NIM)/Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR).

Manschap a
12

Optie 3:
Het diploma Chemische Technologie, richting Procestechnologie
of diploma kandidaat Technicus Chemicus, afgegeven door PBNA
en
het certificaat van (deelname aan) de cursus Safeti.nl (4 dagen)
en
de certificaten petrochemie (408) en tankincidenten (409), beide
niveau onderbrandmeester, afgegeven door het Nbbe of het IFV
of
het diploma van de cursus Fire Prevention Officer (5 dagen),
afgegeven door het Centrum Industriële Veiligheid (CIV)
en
de certificaten petrochemie (408) en tankincidenten (409), beide
niveau onderbrandmeester, afgegeven door het Nbbe of het IFV
of
het diploma van de cursus Fire Prevention Officer (5 dagen),
afgegeven door het Centrum Industriële Veiligheid (CIV)
en
het diploma Nieuwe Inspectie Methodiek
(NIM)/Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR).
Met het diploma Bedrijfsbrandweer manschap wordt vrijstelling
verleend voor de kerntaken van het taakgebied brandbestrijding
IFV©
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De proeve-onderdelen
die horen bij de

Bij het in het bezit zijn van het diploma Manschap
bedrijfsbrandweer en het willen verkrijgen van het

en ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS).

Bedrijfsbrandweer
manschap

Met het diploma Manschap A wordt vrijstelling verleend voor de
kerntaken van het taakgebied ongevalsbestrijding gevaarlijke
stoffen (OGS) en gedeeltelijke vrijstelling voor kerntaken van het
taakgebied brand (inzet gebouwenbrandbestrijding).

Manschap a taakgebied
brandbestrijding

Diploma Brandwacht

kerntaken van het
taakgebied technische
hulpverlening (THV)
van Manschap a:
de toetskaart met de
THV-toetsonderdelen,
de
geslotenvragentoets
THV en de
praktijksimulatie THV.
De proeve-onderdelen:
de toetskaart met
specifieke
toetsonderdelen voor
Bedrijfsbrandweer
manschap en de inzet
‘industriële
brandbestrijding’ van
de praktijksimulatie
brandbestrijding van
Bedrijfsbrandweer
manschap.

diploma Manschap a.

Bij het in het bezit zijn van het diploma Manschap
a en het willen verkrijgen van het diploma
Bedrijfsbrandweer manschap.

Bij het in het bezit zijn van het diploma
Brandwacht en het willen verkrijgen van vrijstelling
voor Manschap a- taakgebied brandbestrijding.
Deze regeling geldt tot 1 juni 2015. Naast het
overleggen van het diploma Brandwacht dient er
eveneens een werkgeversverklaring toegevoegd
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Bevelvoerder

Met het diploma Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder wordt vrijstelling
verleend voor de computersimulatie OGS en de
geslotenvragentoetsen.

Bedrijfsbrandweer
bevelvoerder

Met het diploma Bevelvoerder wordt vrijstelling verleend voor 2
opdrachten van de toetskaart (binnenbrandbestrijding en
transportbrandbestrijding), de geslotenvragentoetsen Uitruk en
verkenning en Inzet.

14

IFV©

IFV Uitvoeringsregeling Vrijstellingen, 23 april 2014

De proeve-onderdelen:
een maatwerk
geslotenvragentoets
‘hulpverlening en
soorten incidenten’,
praktijksimulatie
brandbestrijding en
computersimulatie
technische
hulpverlening.
De proeve-onderdelen:
geslotenvragentoets
‘industriële
brandbestrijding,
praktijksimulatie
‘industriële
incidentbestrijding’ en
de opdracht
‘industriële
brandbestrijding’ van
de toetskaart.

te worden waaruit blijkt dat de kandidaat
vakbekwaam is gebleven op het onderdeel
brandbestrijding en voldoet aan de huidige
kwalificatie-eisen.
Bij het in het bezit zijn van het diploma
Bedrijfsbrandweer bevelvoerder en het willen
verkrijgen van het diploma Bevelvoerder.

Bij het in het bezit zijn van het diploma
Bevelvoerder en het willen verkrijgen van het
diploma Bedrijfsbrandweer bevelvoerder.

