Toelichting op instroomeisen leergangen en opleidingen

De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid

De leergangen en opleidingen binnen de Brandweeracademie kennen verschillen in instroomniveau. De
verschillen zijn gebaseerd op de zwaarte (opzet en inhoud) van de leergang of opleiding. De specifieke
instroomeisen per leergang/opleiding vindt u in het leergangkader. In dit document informeren wij u over de
eisen die worden gesteld aan het mbo- en hbo-niveau/getuigschrift en over de werkwijze met betrekking tot
een van de instroomeisen van de leergang Officier van dienst: het assessment 'Beslissen onder tijdsdruk'.
Hbo-getuigschrift
Hiermee wordt bedoeld een met goed gevolg afgeronde volwaardige vierjarige hbo-opleiding. Deze staat
gelijk aan 168 studiepunten oftewel 240 ECTS (European Credit Transfer System).
Voor de leergangen Officier van dienst, Operationeel manager, Specialist brandpreventie en Specialist
opleiden en oefenen is een getuigschrift van een verkorte hbo-opleiding (2 of 3 jaar) ook voldoende.
Mbo-diploma
Hiermee wordt bedoeld een met goed gevolg afgeronde, volwaardige mbo- of mbo-4-opleiding afhankelijk
van de betreffende leergang. Alleen een volledig mbo- of mbo-4-diploma is geldig: afzonderlijke certificaten
zijn niet voldoende.
Hbo- en mbo-werk- en denkniveau
Het hbo- of mbo-werk- en denkniveau moeten door middel van een psychologisch onderzoek worden
aangetoond of door het overleggen van een propedeutisch hbo-getuigschrift. Een door de werkgever
verstrekte verklaring heeft geen toegangswaarde.

Testen hbo- en mbo-werk- en denkniveau
Voor het testen van het hbo- en mbo-werk- en denkniveau gelden de volgende uitgangspunten:
- De test(en) wordt/worden afgenomen door een psycholoog die is aangesloten bij het Nederlands Instituut
van Psychologen (NIP).
- De test(en) is/zijn opgenomen in de COTAN-gids* en op de elementen validiteit, betrouwbaarheid en
normering als voldoende beoordeeld.
- De deelnemer moet volgens die normering op minimaal gemiddeld niveau scoren.
- Een predicaat hbo- of mbo-niveau blijft in principe altijd van kracht. De feitelijke testdatum doet er niet toe.
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* De Brandweeracademie gebruikt de gids van de COTAN (Commissie Testaangelegenheden van het NIP)
als referentie voor het beoordelen van de testen. In deze gids worden in principe alle psychologische testen
op kwaliteit en validiteit beoordeeld door de COTAN.
Het testrapport hoeft niet aan de Brandweeracademie te worden overlegd. De originele verklaring van het
testinstituut dat de gehanteerde test(en) voldoet/voldoen aan de hierboven genoemde uitgangspunten, en
de testresultaten zijn voldoende. Het onderzoek mag worden uitgevoerd door iedere bij het NIP
aangesloten psycholoog. Kijk voor meer informatie op www.psynip.nl
Voor vragen over de testen kunt u voorafgaand aan afname contact opnemen met een van onze
onderwijskundigen:
Marieke Geelen (bereikbaar op ma/di/wo)
telefoon 026 355 24 32, e-mail marieke.geelen@ifv.nl
Wendy van Middelkoop (bereikbaar op ma/wo/do)
telefoon 026 355 24 03, e-mail wendy.middelkoop@ifv.nl

Assessment 'Beslissen onder tijdsdruk'
De uitvoering van het assessment 'Beslissen onder tijdsdruk' is momenteel uitbesteed aan Bureau
Leeuwendaal. De testresultaten worden in tweevoud aan de opdrachtgever verstrekt. De
Brandweeracademie ontvangt van de opdrachtgever een exemplaar van de testresultaten.
Contactpersoon Bureau Leeuwendaal:
Drs. Claudia van Wissen, PSYCHOLOOG NIP
telefoon 06 2900 4763 / 088 00 868 00
e-mail: Claudia.vanWissen@leeuwendaal.nl
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