Toelichting implementatie vakbekwaamheidsadviezen spoor
(bron: begroting Spoor vakbekwaamheidsadviezen, IFV Brandweeracademie juni 2019)
Voorlichtingstraject
Vanuit het programma Samen werken aan veilig spoor wordt op verschillende wijze in 2019 informatie
en voorlichting gegeven over de resultaten van het programma. Hierbij gaat het over
samenwerkingsafspraken, aanpassingen in werkwijzen e.a. Dit programma is deels gericht op
vakbekwaamheid (info over de materialen die beschikbaar komen). Voor meer info over het
programma kan contact worden opgenomen met de programmamanager Hans Spobeck (IFV) of de
programmasecretaris Jikke Reuvers (ProRail).
Bijscholing instructeurs
Wat betreft de implementatie van de vakbekwaamheidsadviezen is vanuit de Brandweeracademie het
voorstel geopperd om een bijscholingsprogramma te ontwikkelen, bestemd voor instructeurs VW en
VB. Deze bijscholing kan per district uitgevoerd worden door een docent van de Brandweeracademie
en/of door een docent van het district. Voor de uitvoering van de bijscholing gaat de
brandweeracademie uit van twee sessies van een dagdeel per district.
Materialen Vakbekwaam worden
De decaan Incidentbestrijding van de Brandweeracademie heeft in overleg met een aantal leden van
de werkgroep Vakbekwaamheid en oefenen van het project Samen werken aan veilig spoor een
nadere inventarisatie gemaakt van de impact van de nieuwe “Werkwijze eigen veiligheid hulpverleners
bij spoorincidenten” op de materialen voor de leergangen Manschap en Bevelvoerder.
Conclusie is dat voor beide leergangen volstaan kan worden met herziening van de bestaande e modules en lesplannen. Voor de leergang Manschap kan dit uitgevoerd worden binnen de al geplande
update van de leergang Manschap. Voor de leergang Bevelvoerder zal dit een tussentijdse
aanpassing betekenen.
Bijstelling van de lessen en scenario’s over spoorincidentbestrijding in de leergangen OVD, HOVD en
AGS kan meegenomen worden in het jaarlijkse onderhoud.
Materialen Vakbekwaam blijven
Uit de inventarisatie voor de leergangen Manschap en Bevelvoerder bleek dat de e-modules voor de
leergangen ook prima te gebruiken zijn voor het vakbekwaam blijven. Een of meer extra modules zijn
niet nodig. Wel is een advies voor gebruik van de e-modules en een lesplan voor een bijeenkomst
gewijd aan dit thema wenselijk.
Voor de leergangen (H)OVD en AGS stelt de Brandweeracademie een beperkt
bijscholingsprogramma voor, vooral gericht op (virtueel) oefenen aan de hand van een
spoorwegscenario. Deze moet geschikt zijn voor de diverse platforms die gebruikt worden in de
regio’s. Een scenario wordt door medewerkers van de regio zelf in het betreffende platform gebouwd.
Bij de ontwikkeling van materialen is inbreng nodig van medewerkers van ProRail en van leden van de
werkgroep Vakbekwaamheid en oefenen van het spoorproject.
Optioneel pakket
Optioneel zijn: Powerpointpresentatie gebaseerd op de e-modules voor manschap en bevelvoerder,
virtuele scenario’s voor OVD en AGS en bijscholingsmaterialen voor regio’s met spoortunnels.

