BASISPRINCIPES VAN BRANDBESTRIJDING

Om de basisprincipes van brandbestrijding te implementeren in de regio's heeft het IFVeen
spel ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het spel hebben de afdelingen onderzoek,

onderwij'slcunde en het kennisplein samengewerkt om zo de expertise te bundelen. 'Met het
spel kunnen we de brandweerlieden in de regio's op een leuke laagdrempelige manier laten
kennismaken met de basisprincipes en hun kennis testen. Het draagt bij aan de
vakbekwaamheid', vertelt Suzanne Vet van het IFV
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penachteruitmoetendoen.Deteamsontvangeninvolgordevan
binnenkomst bonuspunten. Het team dat als eerste over de finish

et spel Basisprincipes van brandbestrijding wordt
gespeeld op een spelbord, bestaat uit vier rondes met
afwisselend kennisvragen en casuïstiek en wordt
in maximaalvierteamsvan drie ofvier personen
gespeeld. 'Het spelbord is vergelijkbaar met ganzenbord. De TS
waar de teams mee spelen moet zo snel mogelijk bij de finish, de

kazerne,komen.ledererondekrijgtiederteamkennisvragenof
vragen over een praktijkcasus. De vragen hebben een vaste volg-

is gekomen,hoeftnietperdefinitiedewinnaarte zijn.Methet
goedbeantwoordenvandevragenkunnennamelijkdemeeste
punten worden behaald. Dewinnaar wordt bepaald door de score
op de vragen en de punten op het spelbord bij elkaar op te tellen.'

'NAARMATE HET SPEL VORDERT,
WORDEN DE VRAGEN STEEDS
LASTIGER'

orde.Naarmatehetspelvordert,wordenzesteedslastiger',vertelt
Vet. 'Aan de hand van de moeüijkheid van de vraag en of deze

goedoffoutwordtbeantwoord,maghetteameenaantalstappen
vooruit op het spelbord. Dan kan het zijn dat het team op een
actievakkomt. Hierop staanpagerberichtenmet acties.Hetkan

zijndatje mazzelhebteneenpaarstappenvooruitmag,maarje
kuntookpechhebbeneneenrondemoetenwachtenofzelfsstap-
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Alle vragen hebben volgens Vet betrekking op de basisprincipes
vanbrandbestrijding.'Bij dekennisvragenwillenwe met name
dekennisvan de deelnemerstesten. Denkbijvoorbeeld aaneen
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Devragenmoetenop eenlaptop ofiPadwordenbeantwoord.Daaropwordenookdeantwoordengetoondende scoreberekend.
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Hetspelbordvan het spelBasisprincipesvanBrandbestrijding.

vraag over de bijdrage van een toevoeropening van lucht aan het
brandvermogen. Bij de vragen over casuïstiek krijgen de teams
aan de hand van foto's of een video een praktijkcasus te zien. Daar
volgt dan een vraag over. Dat gaat altijd over watje ziet. Staat een
raamofdeuropen? Waarbrandthet?'
ERVARING

Het spel is de afgelopen maanden getest onder groepen met

beroepsmedewerkers envrijwilligers. Vet: 'Zij waren erg enthousiast.Zevondenheteenleukemanieromactiefmetdebasisprinci-

was, maar dat is een bewuste keuze. We maken gebruik van echte
praktijkincidentenen danis er niet altijd beterbeeldmateriaal
beschikbaar.Tegelijkertijd schetsthet ook eenreëelbeeldvan
de praktijk. Wanneer je voor een incident staat is het complete
plaatje ook niet altijd even duidelijk. ' Dat het spel positief is
ontvangen beaamt ook Sjoerd Veltman, specialist vakbekwaamheid bij Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Hij was een van de
testdeelnemers. 'Het leuke is dat je actief met de stof bezig bent,
maar tegelijkertijd zit er ook een competitie-element in. Jewordt
goeduitgedaagdop alle basisprincipes.'

pes van brandbestrijding aan de slag te gaan. De discussie over de

antwoordenin deteamskwamookgoedopgang.Hetenigepunt
vankritiekwasdathetbeeldmateriaalnietaltijdevenduidelijk

'JE WORDT GOED UITGEDAAGD OP
ALLE BASISPRINCIPES'

&

Veltmaniszoenthousiastdathij samenmet zijncollega'sbezig
ishetspelin deregiote implementeren. 'Hetspelgaatvolgend
jaarmeein onsoefenprogrammavoor allepostenin deregio.Dat
is overigens nog wel een logistieke uitdaging, want je hebt wel

voldoendelaptopsnodigomhet spelmetmeerderepostentegelijkte kunnenspelen.Ookalsje hetspelfysiekwilt spelenzijnde
laptops nodig. Daarop worden de vragen beantwoord, worden de
antwoordengetoonden de scoreberekend.'

In Gelderland-Middenwordendeinstructeursmomenteelbijgeschoold in de basisprincipes van brandbestrijding. Veltman: 'Om
het spel goedte kunnenleiden,hebje er immerswelkennisvan

nodig.Daarnaastlatenwedecirkelwaarinallebasisprincipesop
staan afgebeeld voor alle kazernes en brandweerlieden drukken.
Die cirkel biedt een mooie samenvatting. Dat willen we alle brand-

weerliedenmeegevenbij hetspelenvanhetspel,zodatzeerna
DeniseWennekesen SuzanneVet, debedenkersvanhet spel.
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ook nog eenmooi naslagwerkhebben.'
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FYSIEK EN ONLINE

Het spel kan zowel fysiek als online via bijvoorbeeld MS Teams
of Zoom worden gespeeld. In beide gevallen worden de vragen op
de computerbeantwoord,wordendeTS'enovereenspelbordverplaatst enwordt de score digitaalberekend.In de online variant
nemen alle teams deelaanhethoofdkanaalwaarhet spelwordt
gespeeld. Het beantwoorden van vragen en overleg in het team
kanwordengedaanin aparteteamkanalen.'Natuurlijkis het
leuker om fysiek bij elkaar te komen om het spel te spelen, maar
in deze coronatijd is het handig dat het ook online kan', vertelt Vet.
'Voor een spelleider is het bovendien makkelijker wanneer het
spel fysiek wordt gespeeld. Hij kan dan makkelijker de groepsdiscussievolgen en signalerenaanwelke onderwerpennogextra
aandachtmoet wordenbesteed.Wanneerhet spel onlinewordt
gespeeldkanhij alleen afgaanop de antwoordendiewordengegeven, de discussiediein deteaniswordt gevoerdkrijgt hij niet niee.
Nahet spelenvan het spelkunneneventuele vragennatuurlijk
nog wel in het hoofdkanaal aan de spelleider worden gesteld.'

'VOOR EEN SPELLEIDER JS HET
MAKKELIJKER WANNEER HET SPEL
FYSiEK WORDT GESPEELD'
Het spel staat sindseindnovemberin de studieroutein deELO.
In de studieroute zijn alle productente vindendie nodigzijnvoor
het spel, zoalsdevragen, het spelborden de speluitleg. Docenten,
instructeurs en oefenleiderskunnenaanderegionaalfunctioneel
beheerdervragengekoppeldte wordenaande studieroute om het
speltijdens eenles- ofoefenavondte gebruiken.

Sjoerd Veltman
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