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Voorwoord 

In het voorjaar van 2016 zijn de eerste 4 regio’s gestart met de nieuwe leergang Manschap, 

namelijk Brabant-Noord, BOGO, BON en Rotterdam-Rijnmond. Vanaf het najaar van 2016 

was de nieuwe leergang beschikbaar voor alle regio’s en vanaf 1 maart 2017 kon alleen nog 

gestart worden met de nieuwe leergang Manschap. Daarnaast hebben de deelnemers van 

de 50e voltijdsofficiersopleiding ook de nieuwe leergang Manschap gevolgd.  

 

Nu de eerste opleidingen met de nieuwe leergang Manschap afgerond zijn, kan de leergang 

geëvalueerd worden. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de 

nieuwe leergang Manschap. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de onderwijsproducten en 

de examenproducten. Daarbij wordt in kaart gebracht welke zaken positief beoordeeld 

worden door verschillende betrokkenen en welke verbeteringen wenselijk zijn.  

 

In dit rapport zal eerst de leergang worden beschreven en vervolgens de opzet van de 

evaluatie. Daarna worden de resultaten van het onderwijs en de examinering weergegeven 

waarbij naar verschillende kwaliteitscriteria is gekeken. Deze criteria zijn voorafgaand aan de 

evaluatie opgesteld om een goed beeld te kunnen vormen van de kwaliteit van de leergang 

Manschap.  

 

In navolging op de evaluatie van de leergang Manschap, zal een vervolgproject starten ‘de 

herziening van de leergang Manschap’. In dit project zal afgewogen worden welke 

verbeteringen een breed draagvlak hebben en daadwerkelijk doorgevoerd worden. 

Vervolgens worden de geselecteerde verbeteringen ook uitgevoerd. Dit betekent dat alle 

genoemde verbeteringen in dit rapport, niet per definitie ook doorgevoerd zullen worden.  

 

Aan dit rapport hebben deelnemers, docenten & instructeurs, examinatoren & beoordelaars, 

leerwerkplekbegeleiders & trajectbegeleiders en andere betrokken bij de leergang Manschap 

uit alle districten meegewerkt. We willen iedereen hartelijk danken voor jullie bijdrage.   
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1 Beschrijving leergang 

Vanuit het Versterkingsplan Brandweeronderwijs (VBO) is binnen deelproject 4 

‘Optimaliseren lesstof’ een landelijk ontwikkelfonds ingericht. Het fonds richt zich op het 

borgen van continuïteit van ontwikkelen, beheren en actualiseren van lesstof voor zowel 

operationele als beheersmatige functies van de brandweer in Nederland. In eerste instantie 

is de scope van het fonds gericht op de lesstof voor de niet-officiersleergangen.  

 

De nieuwe leergang Manschap is één van de eerste opleidingen die is vernieuwd en waar 

de volgende ontwikkelingen uit het VBO zijn doorgevoerd: blended leren, herontwerp 

examinering en het actualiseren van de inhoud. Meer informatie over het VBO vindt u in het 

‘Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland’. Daarnaast waren er enkele 

randvoorwaarden waar de nieuwe leergang Manschap aan moest voldoen. Zo mocht de 

leergang niet duurder worden en moest de leergang een basisopleiding zijn. Eventuele 

specialismen worden na het afronden van de leergang in de regio aangeboden wanneer 

relevant.  

 

De nieuwe leergang Manschap (2016) bestaat uit de onderwijsproducten: blokanimaties, e-

modules, elo-opdrachten, lesplannen en leerwerkplekopdrachten (zie tabel 1). 

 

 
Aanvliegroute BB 

THV & 

WO 
IBGS Totaal 

Blokanimaties 1 8 9 6 24 

E-modules 3 40 26 18 87 

ELO-opdrachten 1 11 14 5 31 

Lesplannen 3 25 22 9 59 

Leerwerkplekopdrachten 3 5 7 3 18 

Tabel 1: Een overzicht van de onderwijsproducten van de nieuwe leerlang Manschap (2016). 

 

Verder zijn de volgende opleidingsdocumenten ontwikkeld: 

- Studiegids 

- Handleiding voor leerwerkplekbegeleiders 

- Handleiding voor docenten en instructeurs 

- Van OGS naar IBGS (t.b.v. instructeurs) 

- Opleidingsstructuur Manschap 

- Antwoorden bij elo-opdrachten 

- Indexen bij alle incidenttypen 

- Werkvormenwijzer 

- Planningsdocument (voor implementatie) 

- Wijzigingenoverzicht Manschap (t.b.v. instructeurs). 
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Naast de onderwijsproducten zijn er ook diverse toetsinstrumenten ontwikkeld (zie tabel 2). 

 

 
Aanvliegroute BB 

THV & 

WO 
IBGS Totaal 

Theorietoetsen 0 2 2 1 5 

Toelatingsgesprekken 0 2 3 2 7 

Praktijktoetsen 0 3 3 2 8 

Praktijkexamens 0 1 11 2 

Tabel 2: Een overzicht van de toetsinstrumenten van de nieuwe leergang Manschap (2016).  

 

Verder zijn de volgende examendocumenten ontwikkeld: 

- Toetswijzer 

- Scenariobank.  

                                                      
1 THV en IBGS worden samen afgetoetst in een examen. 



 7/66 

 

2 Algemene informatie 
evaluatie 

De landelijke evaluatie richt zich op de evaluatie van de nieuwe leergang Manschap (2016) 

die in Nederland en in beperkte aangepaste vorm in Caribisch Nederland wordt 

aangeboden. De leergang is geëvalueerd met behulp van verschillende instrumenten en 

documenten waaronder vragenlijsten, interviews, binnen gekomen opmerkingen over lesstof 

en examinering, bezwaren, verslagen van toezichthouders, ingevulde 

beoordelingsformulieren en slagingspercentages. Deze onderdelen worden hieronder verder 

toegelicht.  

2.1 Vragenlijst 

In de periode van 6 september 2018 t/m 1 oktober 2018 is een vragenlijst (zie bijlage 1) 

uitgezet voor alle betrokkenen bij de leergang. Denk hierbij aan docenten, instructeurs, 

deelnemers, voorzitters, examinatoren, beoordelaars, leerwerkplekbegeleiders (lwpb), 

trajectbegeleiders, ploegchefs, onderwijscoördinatoren etc. In verband met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) was het niet mogelijk om alle betrokkenen van 

de leergang Manschap rechtstreeks te mailen en hebben we de contactpersonen, bekend bij 

het IFV gemaild met het verzoek om de vragenlijst door te sturen. De vragenlijst is in totaal 

591 keer ingevuld. In figuur 1 zie je dat de vragenlijst grotendeels door deelnemers is 

ingevuld. De meerderheid van de deelnemers die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft het 

incidenttype Brandbestrijding afgerond.  

 

 

Figuur 1: Een overzicht van de respondenten die de vragenlijst Evaluatie leergang Manschap hebben ingevuld. 

49%

20%

3%

20%

4% 2%
2%

Respondenten 
Deelnemers

Docenten en instructeurs

Beoordelaars en examinatoren

Leerwerkplekbegeleiders

Organisatoren en
opleidercoördinatoren

Ploegchefs en leiddinggevenden

Anders



 8/66 

 

 

De vragenlijst bestond uit vragen over het onderwijs en over de examinering waarbij de 

vragen per functie gespecificeerd waren. Over de volgende onderwerpen zijn vragen gesteld 

in de vragenlijst: 

- Relevantie 

- Consistentie 

- Bruikbaarheid van de onderwijsproducten 

- Effectiviteit (kwaliteit docenten, instructeurs en leerwerkplekbegeleiders, studiebelasting) 

- Actualiteit lesmateriaal 

- Vierpuntsschaal, beoordelingscriteria 

- Bruikbaarheid van de verschillende examenvormen 

- Rolverdeling deelnemers tijdens toetsen 

- Combinatie THV/IBGS examen 

- Startbekwaamheid deelnemers na afronden leergang. 

2.2 Groepsinterviews 

Brandweer Nederland heeft het land in 6 districten verdeeld. Alle 6 de districten zijn bezocht, 

waarbij in elk district verschillende interviews zijn afgenomen. In elk district zijn de volgende 

groepen geïnterviewd: 

- Docenten & instructeurs 

- Voorzitters, examinatoren en beoordelaars 

- Leerwerkplekbegeleiders (lwpb), trajectbegeleiders, ploegchefs 

- Deelnemers2. 

 

Tijdens de interviews kwamen dezelfde onderwerpen aan bod als in de vragenlijst. Hierbij 

werd over de betreffende onderwerpen doorgevraagd en naar voorbeelden gevraagd. 

Daarnaast was er tijdens elk interview ruimte voor de groepen om eigen onderwerpen aan te 

dragen.  

2.3 Binnengekomen opmerkingen 

Via het mailadres manschapa@ifv.nl zijn verschillende opmerkingen binnen gekomen over 

de lesstof en de examinering. Deze opmerkingen zijn allemaal nogmaals bekeken en 

meegenomen in deze evaluatie.  

2.4 Studiebelasting 

De studiebelasting is bekeken aan de hand van alle onderwijsproducten die ontwikkeld zijn 

en de bijbehorende studietijd die daarvoor begroot staat. Tevens is in de vragenlijst en in de 

interviews gevraagd naar de ervaringen met betrekking tot de studiebelasting. Een grote 

groep deelnemers volgt deze leergang naast het werk. Een goede verdeling van de 

studiebelasting draagt mede bij aan gemotiveerde deelnemers. 

                                                      
2 Alleen in West-4 zijn geen deelnemers geïnterviewd omdat West-4 binnen het district de leergang evalueert met 

deelnemers.  

mailto:manschapa@ifv.nl
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2.5 Examinering 

In de groepsinterviews en vragenlijsten is gevraagd naar de opbouw, inhoud en 

transparantie van de verschillende examenproducten. Om te bepalen of de toetsen 

betrouwbaar en valide zijn, zijn alle data van de ingevulde beoordelingsformulieren van de 

praktijktoetsen en -examens verzameld. Deze data zijn geanalyseerd. De oplevering van 

deze gegevens heeft echter enige vertraging opgelopen waardoor deze niet zijn 

meegenomen in dit rapport. Deze gegevens zullen wel worden meegenomen bij de 

herziening van de leergang Manschap.  

2.6 Slagingspercentages 

Aan de hand van afgenomen toetsen en examens is een vergelijking gemaakt tussen de 

slagingspercentages van de oude leergang Manschap (2011) en de nieuwe leergang 

Manschap (2016). De toetsen en examens van de beide leergangen zijn niet exact gelijk 

waardoor we de resultaten niet 1 op 1 kunnen vergelijken. Echter geven de 

slagingspercentages wel enig inzicht in de leergang.  

  



 10/66 

 

3 Onderwijs 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van alle data die zijn verzameld op het 

gebied van het onderwijs voor de leergang Manschap. Het gaat hierbij om een landelijk 

gedeeld beeld. Onder de samenvatting zijn suggesties tot verbetering beschreven. 

 

Uit de vragenlijst komt over het algemeen een positief beeld over alle onderwerpen naar 

voren. Uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer een groot percentage overwegend 

negatief is, worden hieronder beschreven.  

3.1 Relevantie 

3.1.1 Volledigheid 

Zowel docenten (72%) als de deelnemers (71%) geven aan dat ze het niveau van de 

leergang goed vinden. De leergang is niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Daarbij 

geeft 27% van de docenten wel aan dat de lesstof onvolledig is tegenover 60% van de 

docenten die vinden dat de benodigde kennis en vaardigheden wel voldoende aan bod 

komen. Een deel van de docenten geeft aan dat er een aantal onderwerpen ontbreken in de 

lesstof of dat er te weinig aandacht aan bepaalde onderwerpen wordt besteed. Deze 

onderwerpen zijn opgesomd bij de aanbevelingen. Deelnemers (71%) zijn meer tevreden 

over de volledigheid van de lesstof dan docenten. Daarbij heeft een deel van de deelnemers 

wel behoefte aan meer diepgang, met name bij Brandbestrijding en THV. Verder geven 

docenten en deelnemers aan dat vaardigheden onvoldoende ingeslepen en 

geautomatiseerd worden als het voorgestelde lesrooster wordt gebruikt. De meeste regio’s 

geven aan extra oefendagen te plannen zodat de deelnemers de vaardigheden kunnen 

automatiseren. 

 

In het land zijn de meningen verdeeld of de lessen meer moeten worden afgestemd op de 

regio. Enerzijds is men blij dat er een landelijke leergang is waardoor er meer gelijkheid is. 

Anderzijds worden regio-specifieke onderwerpen en gereedschappen gemist, denk hierbij 

aan rietenkapbranden, natuurbranden, treinen en TS4. De opdracht vanuit de 

Programmaraad Vakbekwaamheid en Kennis was om een basisopleiding te ontwikkelen 

waarbij specialisaties na de opleiding bij het korps geleerd kunnen worden.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Controleren of onderstaande onderwerpen voldoende in de leergang zitten (theorie en 

praktijk) en waar mogelijk toevoegen en/of aanvullen. 

o Brand: kelderprocedure, autobrand, arbeidshygiëne, looptechnieken, O-bundels, 

cold-cutters, cobra-systeem, straalpijptechnieken schuim / DLS, hernieuwde kijk op 

brandbestrijding, transitional attack, deurprocedure, noodprocedure, ladder plaatsen, 

schoorsteenbrand, TGB en open waterwinning. 

o THV: rol en taken gewondenverzorger, moderne voertuigen, hefkussens, zagen, 

vrachtwagens knippen. 
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o WO: kruispeiling maken. 

- Meer diepgang in de lesstof, met name bij Brandbestrijding en THV. Hierbij gaat het o.a. 

om het verduidelijken van berekeningen en het koppelen van de theorie d.m.v. 

praktijkvoorbeelden.  

- Meer oefenmomenten opnemen in het planningsdocument, zodat vaardigheden 

geautomatiseerd kunnen worden. Tevens communiceren dat ROI’s ook zelf extra 

oefenmomenten kunnen plannen.  

3.1.2 Aansluiting op leervoorkeur en voorbereiding op de lessen 

33% van de deelnemers vinden het niet prettig dat het lesmateriaal (de e-modules) digitaal is 

tegenover 49% van de deelnemers die dit wel prettig vinden (18% is neutraal). Docenten 

(71%) vinden het daarentegen wel prettig dat het lesmateriaal digitaal beschikbaar is.  

 

Uit de vragenlijst blijkt dat een deel van de docenten vinden dat de voorbereiding op de 

lessen niet goed aansluit op de lessen (32%) tegenover 39% van de docenten die vinden dat 

de voorbereiding wel goed aansluit op de lessen. De deelnemers zijn iets positiever (53% 

tevreden). Deelnemers geven aan dat in het activiteitenplan niet altijd de juiste e-modules en 

opdrachten aan de bijbehorende les zijn gekoppeld. Verder geven deelnemers en docenten 

aan dat de voorbereiding op de les niet altijd aansluit op de les, omdat docenten in de les 

aangeven dat sommige zaken in de praktijk anders gaan dan in de e-modules staat.  

 

Daarentegen komt uit de interviews naar voren dat de docenten en deelnemers juist wel 

vinden dat de deelnemers goed voorbereid zijn op de lessen. De meeste deelnemers komen 

voorbereid naar de les, ze hebben de desbetreffende e-modules gelezen en bijbehorende 

opdrachten gemaakt.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Communicatie over het printen van de e-modules. Niet iedereen is op de hoogte van het 

feit dat de e-modules geprint kunnen worden.  

- Controleren of de volgorde en relatie e-modules en opdrachten met de lessen 

duidelijk/goed is. Daarbij communiceren naar de ROI’s dat, als ze de volgorde wijzigen, 

ze rekening moeten houden met de logische samenhang. De ROI’s kunnen desgewenst 

advies inwinnen bij het IFV.  

- Indien mogelijk een planningsdocument ontwikkelen voor een voltijdsleergang, zodat de 

onderwijsproducten een logische samenhang hebben. 

 

Aanbevelingen van het IFV 

- Zorgen dat de e-modules goed gekoppeld zijn aan de bijbehorende lessen indien we 

lessen/e-modules gaan aanpassen.  

- Communicatie naar het land over het 4C/ID-model. Door de keuze van dit 

onderwijsmodel is het minder makkelijk om lessen te wisselen, omdat de logica/opbouw 

dan verdwijnt.   
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3.2 Consistentie 

3.2.1 Logische samenhang 

De meerderheid van de deelnemers (40%) en de docenten (47%) vindt dat er een logisch 

samenhang is tussen de verschillende onderwijsproducten (e-modules, lessen, elo-

opdrachten en lwpo). Er is echter ook een groep deelnemers (34%) en docenten (21%), die 

de samenhang tussen de onderwijsproducten niet logisch vindt. Dit is mogelijk te verklaren 

door de blokanimaties die nauwelijks bekeken worden. In de blokanimaties wordt de 

samenhang en opbouw uitgelegd.  

 

De meerderheid van de deelnemers (67%) en docenten (51%) vindt het incidenttype 

Brandbestrijding logisch opgebouwd. In de interviews werd dit toegelicht; ze vinden dat 

Brandbestrijding wordt opgebouwd van klein naar groot en van eenvoudig naar complex.  

 

Er is veel feedback gekomen op het onderwerp levensreddend handelen (lrh). Bij de 

deeltijdleergang zit er te veel tijd tussen de lessen lrh. Ook wordt binnen dit onderwerp de 

ABCDE-methode uit elkaar gehaald, terwijl dit een stappenplan is die je achtereenvolgens 

uitvoert.  

 

Verder missen de deelnemers (bij alle incidenttypen) een compleet plaatje wanneer je wat 

moet doen en waarom je bepaalde handelingen doet. De losse stappen worden duidelijk 

uitgelegd in de filmpjes, maar het totaalbeeld missen ze. De docenten kunnen hier een 

belangrijke rol in spelen. 

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Lrh is nu te versnipperd over verschillende blokken. Vanuit het land is de behoefte om 

lrh bij elkaar te houden, bijvoorbeeld lessen samenvoegen en aanbieden in de 

aanvliegroute en vervolgens ook aftoetsen. Er is echter ook behoefte om 

slachtofferbehandeling wel terug te laten komen bij de verschillende incidenttypen. Dus 

het aanbieden van het onderwerp lrh in de aanvliegroute of als één blok en dit 

onderwerp gedurende de leergang terug laten komen in verschillende blokken.  

- Onderzoeken of het mogelijk is om video’s toe te voegen waarin alle handelingen 

achtereenvolgens in één video in beeld gebracht worden. De video’s met de uitleg per 

stap behouden, en een extra video van het totaalbeeld toevoegen.  

- Docenten beter informeren over de rode draad in de leergang. 

3.2.2 Volgordelijkheid 

De meningen over de volgordelijkheid/opbouw van de leergang zijn wisselend. Sommigen 

vinden de volgordelijkheid goed, anderen vinden dat deze beter kan. Een veel genoemd 

punt is de volgordelijkheid van de incidenttypen THV en IBGS. In de huidige leergang wordt 

eerst het incidenttype THV behandeld en vervolgens het incidenttype IBGS. Na IBGS volgen 

nog een aantal herhalingslessen van THV ter voorbereiding op het examen. Nu ervaren 

deelnemers en docenten dat veel kennis en vaardigheden m.b.t. THV weer wegzakt 

gedurende de lessen IBGS. Een veel gehoorde wens is om het incidenttype THV af te 

sluiten met een examen alvorens wordt gestart met het incidenttype IBGS.  

 

Een aantal docenten hebben aangegeven dat het onderwerp verkenningstechnieken 

(warmtebeeldcamera) mogelijk te laat in de leergang aan bod komt. Verkenningstechnieken 
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zijn belangrijk bij een inzet bij brand. Door deze technieken al vroeg in de leergang aan bod 

te laten komen, kunnen de deelnemers dit oefenen bij elk brand die ze tegenkomen.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Onderzoeken of we de elo-opdracht Integriteit kunnen verplaatsen naar het begin van 

het incidenttype Brandbestrijding. Deelnemers hebben vanaf het begin van de leergang 

te maken met integriteit en beroepshouding. 

- Lrh is nu te versnipperd over verschillende blokken. Vanuit het land is de behoefte om 

lrh bij elkaar te houden, bijvoorbeeld samenvoegen en aanbieden in de aanvliegroute. 

Echter is er ook behoefte om slachtofferbehandeling wel terug te laten komen in de 

verschillende incidenttypen.  

- Controleren of verkenningstechnieken bij Brandbestrijding tijdig in de leergang worden 

aangeboden en indien nodig, verkenningstechnieken eerder aanbieden in de leergang.  

3.2.3 Inhoudelijke consistentie 

De docenten (68%) geven aan dat de lessen en e-modules goed op elkaar aansluiten.  

De gehele leergang is echter nog niet inhoudelijk consistent. Zo komen handelingen in 

beeldmateriaal (video’s) niet altijd overeen met de tekst in de e-modules. Ook geven 

deelnemers aan dat docenten regelmatig een andere werkwijze vertellen dan in de e-

modules staat en geven docenten soms verschillende uitleg van procedures. Dit is mogelijk 

te verklaren doordat er regionale verschillen zijn qua techniek en werkwijze. 

 

Na implementatie van de nieuwe leergang Manschap is er een nieuw protocollenboekje lrh 

gekomen. De lesstof lrh sluit volgens deelnemers niet aan op het nieuwste 

protocollenboekje.  

 

Vanuit het land zijn mails verstuurd naar manschapa@ifv.nl3 waarvan het merendeel over de 

inhoud gaat. We specificeren per incidenttype de meest genoemde opmerkingen. 

- Brand: hoofdzakelijk inhoudelijke opmerkingen, waaronder oude of verkeerde informatie, 

tekst sluit niet aan op het beeldmateriaal, de e-module watervoerende armaturen is qua 

inhoud niet duidelijk en niet consistent.  

- THV: diverse opmerkingen, waaronder verkeerd beeldmateriaal, niet kloppende 

antwoorden, niet realistische getallen bij hydraulisch gereedschap (kN) en termen die 

door elkaar worden gebruikt. 

- IBGS: inhoudelijke opmerkingen, waaronder de juiste volgorde van handelingen, juiste 

volgorde inzetfasen, welke handeling hoort bij welke functionaris bij IBGS-procedures.  

- Waterongevallen: de inhoud van de lessen waterongevallen komt niet overeen met de 

handreiking grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen (deze handreiking is 

gepubliceerd nadat de lesstof klaar was). 

 

  

                                                      
3 Opmerkingen over de les- en leerstof die worden verstuurd naar het mailadres manschapa@ifv.nl worden, indien mogelijk, 

zo snel mogelijk aangepast. De opmerkingen die meer tijd nodig hebben om aangepast te worden, worden meegenomen 

bij de herziening van de leergang Manschap. 

mailto:manschapa@ifv.nl
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Aanbevelingen vanuit het land 

- Controleren of de lesstof lrh aansluit op het nieuwste protocollenboekje en indien nodig 

lesstof updaten en laten aansluiten bij het nieuwste protocollenboekje. 

- Controleren of de tekst in de video’s en de teksten in de e-modules consistent zijn. 

Indien nodig, één van de 2 aanpassen.  

- Opmerkingen die via het mailadres manschapa@ifv.nl zijn binnengekomen en niet direct 

verwerkt konden worden, verwerken bij de herziening.  

- Onderzoeken op welke manier we met docenten & instructeurs, leerwerkplekbegeleiders 

en examinatoren & beoordelaars kunnen afstemmen waar exact de hiaten zitten tussen 

werkwijzen in de lesstof en de werkwijze in de praktijk. Afhankelijk van de uitkomst deze 

mensen bijscholen in de nieuwe werkwijzen of de lesstof aanpassen.  

3.2.4 Relatie met examen 

47% van de docenten en 56% van de deelnemers vinden dat de leergang de deelnemers 

goed voorbereidt op het examen. 25% van de docenten en slechts 10% van de deelnemers 

is het daar niet mee eens. De deelnemers vinden het fijn dat alles voor het examen nog een 

keer wordt herhaald. Echter zouden de deelnemers graag meer willen oefenen en hebben 

ze ook behoefte aan extra examentrainingen met bijzondere scenario’s. Verschillende 

districten geven aan extra praktijkdagen in te plannen, bijvoorbeeld om te oefenen met 

zagen. Dit kan namelijk gevaarlijke situaties opleveren als de deelnemers niet vaardig zijn. 

Daarnaast wordt het werken in viertallen gemist. De oefeningen zijn vooral gericht op het 

oefenen in tweetallen en niet in teamverband (viertallen).  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Bekijken of we meer praktijkdagen kunnen toevoegen aan het lesrooster om 

vaardigheden te oefenen en in te slijpen. Daarnaast communiceren naar de ROI’s dat ze 

de vrijheid hebben om extra praktijkdagen toe te voegen.  

- Meer oefeningen waarbij in teamverband (viertal) moet worden samengewerkt.  

3.2.5 Koppeling theorie - praktijk 

De deelnemers (66%) vinden dat de theorie goed wordt gekoppeld aan de praktijk. Dit kwam 

ook nadrukkelijk naar voren in de interviews. De deelnemers geven echter ook aan dat door 

docenten regelmatig wordt gezegd dat de e-modules leidend zijn, maar dat het in de praktijk 

anders gaat.   

mailto:manschapa@ifv.nl
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3.3 Bruikbaarheid 

3.3.1 E-modules 

Docenten (77%) vinden dat in de e-modules duidelijk staat aangegeven wat de deelnemers 

leren (zie figuur 2). 59% van de deelnemers is het hier mee eens. Daarbij vinden zowel 

docenten (79%) als deelnemers (74%) dat onderwerpen begrijpelijk worden toegelicht en 

uitgelegd in de e-modules. Ook vinden deelnemers (62%) en docenten (66%) dat de 

onderwerpen in de e-modules voldoende worden uitgelegd. Daarbij geeft 20% van de 

deelnemers aan dat belangrijke onderwerpen soms te minimaal worden uitgelegd en minder 

belangrijke onderwerpen juist te uitgebreid worden uitgelegd. Deelnemers gaven in de 

interviews aan behoefte te hebben aan meer diepgang zoals ook al eerder is genoemd. 

Verder missen de deelnemers een goede samenvatting waarin de hoofdpunten staan.  

 

De video’s worden als positief ervaren. Er wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen 

en het is volgens de deelnemers makkelijk te onthouden. Alleen de ADMS video’s worden 

negatief beoordeeld. Deze zijn te kunstmatig, kinderachtig en ze vinden het vervelend dat 

het geluid mist.  

 

De meningen van deelnemers zijn erg verdeeld over het lezen van een scherm. 44% van de 

deelnemers geeft aan dat zij het prima vinden om van een scherm te lezen. 30% van de 

deelnemers geeft aan het prettiger te vinden om de e-modules te printen en te lezen. 

 

 

Figuur 2: De meningen van docenten en deelnemers over de bruikbaarheid van de e-modules.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- De ADMS video’s opnieuw beoordelen qua aanvulling. Of geluid toevoegen of een 

andere vorm gebruiken om zaken uit te leggen. 

- E-modules controleren op juiste verdeling uitleg van onderwerpen. Minder belangrijke 

zaken behoeven minder uitleg dan belangrijke zaken.  
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- Aanbieden van een goede samenvatting waarin alle hoofdpunten staan. 

- Mogelijkheid om gemakkelijker zaken terug te lezen o.a. ter voorbereiding op de toetsen.  

- Opnieuw beoordelen of we de begintune bij de video’s blijven hanteren of gaan 

verwijderen.  

- Er is behoefte om de antwoorden bij vragen in de e-modules door elkaar te husselen. Nu 

staan de antwoorden vaak op volgorde waardoor de eerste antwoorden altijd juist zijn.  

3.3.2 Leerwerkplekopdrachten (lwpo) 

De leerwerkplekbegeleiders (64%) vinden de lwpo zinvol. Daarentegen vinden de meeste 

deelnemers (40%) de lwpo niet zinvol. De deelnemers geven aan dat de kwaliteit van de 

lwpo wisselt. Ook geven deelnemers aan dat er te veel lwpo zijn, met name bij de 

incidenttypen Brandbestrijding en THV. Het kost veel tijd om de opdrachten te maken. 

Verder missen de deelnemers de competentie samenwerken bij de lwpo. Deelnemers 

zouden graag zien dat ze meer moeten samenwerken in de lwpo zoals ook in de praktijk het 

geval is.  

 

Opvallend is dat de leerwerkplekbegeleiders erg positief zijn over de bruikbaarheid van de 

lwpo. Zij vinden de opdrachten duidelijk (75%), goed toepasbaar binnen de regio (70%), het 

aantal lwpo goed uit te voeren (74%) en goed aansluiten bij de functie (77%). De 

deelnemers zijn positief over de faciliteiten om de lwpo uit te voeren op de werkplek (75%).  

 

Leerwerkplekbegeleiders ervaren het controleren van de voortgang van de lwpo als positief. 

De opdrachten worden serieus genomen en zijn belangrijk voor de plaats in het korps. 

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- De hoeveelheid lwpo verminderen door lwpo samen te voegen. 

- Nog een keer kritisch kijken of de lwpo relevant zijn.   

- De lwpo praktijkgerichter maken en zo inrichten dat ze regionaal beter toegepast kunnen 

worden.  

- Bij aanpassingen van de lwpo, zorgen voor duidelijke antwoordmodellen voor de lwpb.  

- Bekijken of de competentie ‘samenwerken’ toegevoegd kan worden aan de lwpo.  

3.3.3 Elo-opdrachten 

De meeste deelnemers vinden de elo-opdrachten duidelijk (60%) en zinvol (46%). Er is 

echter ook een groep die de elo-opdrachten onduidelijk (19%) en niet zinvol (22%) vindt. Dit 

beeld kwam ook uit de interviews naar voren. Deelnemers geven aan dat er te veel elo-

opdrachten zijn en dat ze te veel tijd kosten. Daarbij geven de deelnemers en docenten aan 

dat er goede elo-opdrachten zijn zoals de opdracht ‘Gevaren herkennen’ (IBGS), de 

opdracht ‘Elevator pitch bevrijdingstechnieken’ (THV), opdrachten waarbij de deelnemers 

moeten uitleggen wat ze zien en de opdracht ‘Ongeval met vrachtwagen’ (THV). De kwaliteit 

van een aantal andere elo-opdrachten is echter onder de maat, bijvoorbeeld de opdracht 

‘Video’s van bevrijdingstechnieken’ (THV), de opdracht ‘Verkennen van het ongeval’ (THV), 

en de opdracht ‘Gevaarlijke stoffen in je eigen omgeving’ (IBGS). En soms ontbreken er in 

de elo-opdracht verwijzingen naar filmpjes in de e-modules.  

 

De deelnemers (72%) hebben duidelijk de voorkeur om de opdrachten in te vullen in de elo 

in plaats van het uploaden van de opdracht in de elo. Docenten geven aan dat het nakijken 

van de elo-opdrachten veel tijd kost.  
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Aanbevelingen vanuit het land 

- Bekijken of we opdrachten kunnen samenvoegen en verminderen en toch het leerdoel 

wordt behaald.  

- De opdrachten verkleinen zodat er bijvoorbeeld in plaats van 3 video’s, 1 video gezocht 

hoeft te worden en toch het leerdoel wordt behaald.  

- Opdrachten duidelijker formuleren zodat ook duidelijke antwoordmodellen geschreven 

kunnen worden.  

- Zorgen voor goed en duidelijk beeldmateriaal met verwijzingen naar de video’s in e-

modules. 

3.3.4 Lessen 

De deelnemers zijn heel positief over de lessen. Ze vinden dat er in de lessen duidelijk wordt 

aangegeven wat ze leren (79%), dat ze voldoende leren (78%), dat ze voldoende 

gelegenheid hebben om te oefenen in de lessen (71%) en dat de lessen grotendeels 

praktijkgericht zijn (83%). Ook de docenten vinden de lessen grotendeels praktijkgericht 

(72%). Er is dus blijkbaar voldoende tijd in de lessen om te oefenen, echter is het aantal 

oefenmoment/aantal lessen te weinig om de vaardigheden te automatiseren.  

 

Lesplannen  

De docenten vinden dat in de lesplannen duidelijk wordt aangegeven wat de doelen van de 

les zijn (91%). Daarbij geven de docenten aan dat de lesplannen voldoende houvast geven 

om de leerdoelen te behalen (68%). De docenten geven ook aan dat ze het lesplan als 

handvat gebruiken en grotendeels zelf invullen (80%). Het is mooi dat docenten dit 

aangeven omdat het ook de bedoeling was om lesplannen te ontwikkelen die een handvat 

zijn en vrijheid geven.  

 

Het aantal instructeurs dat nodig zou zijn voor een les is aan de krappe kant in het lesplan 

aangegeven.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Voorbeelden van video’s of tips voor video’s aan lesplan toevoegen zodat de docenten 

ze niet meer zelf hoeven op te zoeken. Duidelijk aangeven dat dit voorbeelden zijn en 

dat de docenten vrij zijn om zelf video’s te zoeken.  

- Controleren of het aantal instructeurs dat nodig is voor een les, voldoende is. Indien 

nodig het aantal instructeurs aanpassen.  

3.3.5 Praktijkdagen 

Deelnemers zijn over het algemeen heel positief over de praktijkdagen. Ze geven aan dat 

tijdens de praktijkdagen duidelijk wordt aangegeven wat ze leren (87%), dat ze voldoende 

leren (88%), dat ze voldoende gelegenheid hebben om te oefenen (76%) en dat oefeningen 

goed aangepast worden op wat belangrijk is in hun regio (60%).  

 

De docenten geven ook aan dat in de lesplannen van de praktijkdagen duidelijk wordt 

aangegeven wat de doelen van de praktijkdagen zijn (72%). Docenten vinden echter dat er 

onvoldoende gelegenheid is om te oefenen in de praktijkdagen (25%). Door docenten en 
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deelnemers wordt aangegeven dat er te weinig praktijkdagen zijn. Door sommige regio’s 

worden extra praktijkdagen gepland.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Meer realistisch oefenen met rook.  

- Meer praktijkdagen in het rooster opnemen.  

3.3.6 Blokanimaties & blokbladen 

24% van de deelnemers vindt de blokanimaties niet zinvol en kinderachtig. Dit is mogelijk te 

verklaren doordat de blokanimaties in ADMS zijn gemaakt en deze stijl de deelnemers niet 

aanspreekt. Ook is dit een mogelijke verklaring voor het missen van de rode draad in de 

leergang. De studenten geven aan de opbouw niet altijd logisch te vinden en de opbouw van 

de leergang wordt uitgelegd in de blokanimaties.  

 

Aanbeveling van het IFV 

- Kritisch kijken of de blokanimaties bruikbaar zijn of aangepast kunnen worden. De niet 

zinvolle blokanimaties verwijderen. 

3.3.7 Studiegids 

In de vragenlijst en in de interviews geven deelnemers aan dat ze niet weten wat de 

studiegids is of waar ze deze kunnen vinden.  

 

Aanbeveling vanuit het land 

- De studiegids duidelijker in de elo plaatsen zodat deze vindbaar is voor deelnemers.  

3.3.8 Handleiding leerwerkplekbegeleiders 

Een aantal leerwerkplekbegeleiders geeft aan dat ze deze handleiding nooit hebben 

gekregen of gezien. 

 

Aanbeveling vanuit het land 

- De handleiding voor leerwerkplekbegeleiders duidelijker in de elo plaatsen zodat deze 

vindbaar is voor de lwpb.  
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3.4 Actualiteit 

3.4.1 Lesmateriaal 

De deelnemers (68%) en docenten (70%) zijn positief over de actualiteit van het 

lesmateriaal. Er zijn een paar onderwerpen die niet actueel zijn, namelijk een slag 

terugdraaien bij ademlucht, alternatief aangedreven voertuigen, C2000, spoorwegincidenten 

en variabele voertuigbezetting (TS4). Ook werd aangegeven dat het lang duurt voordat 

aanpassingen in de lesstof worden doorgevoerd.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Een aantal docenten heeft aangeboden om een paar keer per jaar naar het IFV te 

komen om de lesstof te doorlopen op actualiteit. Dan kunnen ook gelijk landelijke 

ontwikkelingen meegenomen worden. 

- De regio’s worden graag op de hoogte gehouden van wijzigingen. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de projectleider van de ontwikkeling van de nieuwe leergang 

Manschap (2016) wijzigingen wel heeft gecommuniceerd naar de regio’s, maar dat deze 

misschien niet bij de juiste personen terecht zijn gekomen.  

3.4.2 Beeldmateriaal 

De meerderheid van de deelnemers (56%) en docenten (55%) is positief over de actualiteit 

van het beeldmateriaal. Er zijn echter ook vrij veel deelnemers (20%) en docenten (26%) die 

vinden dat het beeldmateriaal niet actueel is. Voorbeelden van niet actueel beeldmateriaal 

zijn: alternatief aangedreven voertuigen, gereedschappen, ADMS-video’s, zaagbroek bij de 

video over de doorslijpschijf, flash-over, achterhaalde technieken bij THV. Daarnaast geven 

veel deelnemers aan het muziekje onder de video’s irritant te vinden.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- De video’s over bovengenoemde onderwerpen controleren op juistheid en actualiteit.  

- Bij de ontwikkeling/herziening van een leergang opnieuw een keuze maken of er een 

begintune onder de video’s wordt gemonteerd.  

- Controleren of bepaalde opdrachten met video’s en opdrachten met video’s van 

YouTube nog gebruikt mogen worden i.v.m. de AVG.  
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3.5 Effectiviteit 

3.5.1 Kwaliteit docenten en instructeurs 

De deelnemers zijn erg positief over de docenten. De deelnemers zijn tevreden over de 

inhoudelijke kennis (94%), de manier van lesgeven (89%), de begeleiding tijdens de lessen 

(91%), de kwaliteiten van de docenten om de les interactief te maken (92%) en de 

gelegenheid die docenten geven om vragen te stellen (96%). Ook in de interviews gaven de 

deelnemers aan erg positief te zijn over de kwaliteit van docenten en instructeurs. Ze geven 

aan dat docenten bekwaam zijn, aangeven als ze iets niet weten en dan zoeken ze dat op, 

de docenten vragen om feedback, weten waar ze het over hebben, zijn gedreven en 

gepassioneerd.  

 

Ook de docenten zijn positief over hun eigen kwaliteit. 98% van de docenten geeft aan dat 

ze het belangrijk vinden om de e-modules door te nemen voor een les. De deelnemers 

geven wel aan dat er af en toe een docent les geeft die minder van kwaliteit is. Deze 

docenten weten niet wat wel en niet behandeld is, ze kennen de lesstof uit de ELO niet, de 

opdrachten worden niet nagekeken en soms spreken docenten elkaar tegen.  

 

Organisatoren geven aan dat er onvoldoende docenten en instructeurs zijn om de leergang 

te verzorgen (48%). 

3.5.2 Kwaliteit leerwerkplekbegeleiders (leren op de werkplek) 

Deelnemers zijn heel positief over de inhoudelijke kwaliteit (91%) en de begeleiding (85%) 

door leerwerkplekbegeleiders (lwpb). Lwpb zijn het hier mee eens. 77% van de lwpb is 

tevreden over zijn rol en 81% is tevreden over de begeleiding die ze bieden aan de 

deelnemers.  

 

De deelnemers geven echter in de interviews aan dat de kwaliteit van lwpb heel wisselend 

is, van heel goed tot “ik heb er weinig aan gehad”. 32% van de organisatoren is ontevreden 

over de inhoudelijke kwaliteit van de lwpb.  

 

69% van de lwpb die nu geen begeleiding krijgen vanuit het opleidingsinstituut heeft 

behoefte aan begeleiding en ondersteuning. Van de lwpb die wel begeleiding ontvangen 

vanuit het opleidingsinstituut is 57% tevreden over deze begeleiding.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Er is behoefte om het traject aan de voorkant goed in te richten zodat de lwpb weten wat 

ze moeten doen en hoeveel tijd dit kost.  

- De lwpb die nu geen begeleiding krijgen vanuit het opleidingsinstituut hebben behoefte 

aan begeleiding en ondersteuning.  

- De lwpb zouden graag meer terugkoppeling krijgen zodat ze weten waar de deelnemers 

staan. Het zou ook fijn zijn als dit in één oogopslag te zien is in de elo.  

3.5.3 Voorbereiding op de praktijk (validiteit) 

De docenten zijn verdeeld over de vraag of de leergang de deelnemers goed voorbereid op 

de praktijk. 42% van de docenten is het hier mee eens en 31% is het hier niet mee eens. 

Daarentegen vindt 58% van de deelnemers dat de leergang ze goed voorbereid op de 

praktijk en is slechts 17% het hier niet mee eens. Aangegeven wordt dat de motorische 
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vaardigheden onvoldoende geautomatiseerd zijn om vaardigheden goed in te praktijk uit te 

kunnen voeren. De leerwerkplekbegeleiders zijn ook verdeeld. De lwpb geven bijvoorbeeld 

aan dat de deelnemers tijdens de  leergang hun eerste shot adrenaline kwijt raken door het 

oefenen. Dat is prettig als ze in de praktijk mee mogen draaien.  

 

Van de 11 leidinggevenden en ploegchefs die de vragenlijst hebben ingevuld vindt 91% dat 

de manschappen over voldoende kennis beschikken na de  leergang. Daarnaast vindt 73% 

dat de manschappen voldoende praktijkervaring hebben na de  leergang en durft 64% met 

volle overtuiging de manschappen in te zetten na hun  leergang. De meerderheid vindt 

echter dat de deelnemers nog wel een korpsspecifieke opleiding moet krijgen na het 

afronden van de  leergang.  

3.5.4 Studiebelasting  

De studiebelasting (sbu) van de nieuwe leergang Manschap (2016) is vergeleken met de 

oude leergang Manschap (2011). Deze getallen komen uit de planningsdocumenten van de 

oude en nieuwe leergang Manschap. Sommige regio’s maken daar een variatie op, 

waardoor er enkele afwijkingen kunnen zijn bij de regio’s.  

 

De studiebelasting van de nieuwe leergang Manschap (335 sbu) is minder dan de oude 

leergang Manschap (374 sbu). In de nieuwe leergang Manschap zijn minder uren besteed 

aan bijeenkomsten, praktijkdagen en leerwerkplekopdrachten. De zelfstudie uren zijn 

nagenoeg gelijk gebleven. Opvallend is dat er in de nieuwe leergang meer uren worden 

besteed aan toetsen en examinering. Dit is te verklaren doordat in de nieuwe leergang 

toelatingsgesprekken en praktijktoetsen zijn toegevoegd. Het grootste verschil is te zien bij 

het incidenttype Brandbestrijding (zie grafiek 1).  

 

 

Grafiek 1: Vergelijking studiebelasting oude en nieuwe leergang Manschap bij het incidenttype Brandbestrijding. 
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Deelnemers die de avondopleiding volgen geven aan gemiddeld 4 uur per week te studeren 

naast het volgen van de bijeenkomsten en praktijkdagen. Uit de vragenlijst komt naar voren 

dat 61% van de deelnemers tevreden is over de studiebelasting van de nieuwe leergang 

tegenover 14% die hier niet tevreden over is (21% is neutraal en 2% heeft n.v.t. ingevuld). 

De docenten hebben hier nagenoeg dezelfde mening over.  

 

Naast de studiebelasting hebben we ook gekeken naar de studieverdeling: of de 

studiebelasting evenredig verdeeld is over de leergang. Uit de vragenlijst blijkt dat ongeveer 

de helft van de deelnemers en docenten positief zijn over de studieverdeling. 23% van de 

deelnemers en 19% van de docenten is niet tevreden over de studieverdeling van de nieuwe 

leergang Manschap. De onvrede gaat met name over de studiebelasting aan het begin van 

de incidenttypes Brandbestrijding en THV. In het incidenttype Brandbestrijding moeten 

deelnemers in blok A t/m C naar verhouding veel e-modules, leerwerkplek- en elo-

opdrachten maken. Dit is ook bij THV het geval. Zo wordt in blok A van de deelnemers 

verwacht dat zij in 3 weken tijd 7 e-modules, 3 leerwerkplekopdrachten en 3 elo-opdrachten 

maken. Dit in tegenstelling tot blok F van THV. In dit blok hoeven deelnemers maar 1 e-

module door te nemen. Voor de exacte studiebelasting en -verdeling per incidenttype wordt 

verwezen naar tabel 10 t/m 12 in de bijlage. 

 

De leergang Manschap wordt in het land op verschillende manieren aangeboden, namelijk 

als deeltijdopleiding en als voltijdopleiding. De deeltijdopleiding wordt als dag of als 

avondopleiding aanboden. Voor de ervaringen met betrekking tot de studiebelasting en -

verdeling is in de evaluatie ook gekeken naar de verschillen tussen deze groepen. Van 

zowel de deeltijd dag- als avondopleiding is het merendeel van de deelnemers positief over 

de studiebelasting (beide scoren rond de 60% positief). De voltijdstudenten zijn het meest 

positief over de studiebelasting (80%). Een duidelijker verschil zien we bij de ervaringen met 

de studieverdeling. 86% van de voltijdstudenten is hier positief over tegenover 38% van de 

deeltijdstudenten dagopleiding en 53% van de deeltijdstudenten avondopleiding.  

 

Ook tussen de vrijwilligers en beroeps is een opmerkelijk verschil te zien. 84% van de 

beroepsstudenten zijn positief over de studieverdeling en voor de vrijwilligers is dit 50%. Wat 

betreft de tevredenheid over de studiebelasting scoren de beroeps (85%) ook hoger dan de 

vrijwilligers (61%) (zie figuur 3). Dit verschil is mogelijk te verklaren doordat de 

beroepsstudenten de voltijdopleiding volgen en de vrijwilligers meestal de deeltijdopleiding 

naast hun werk.  

 

 

Figuur 3: Vergelijking studiebelasting leergang Manschap tussen beroeps en vrijwilligers. 
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Aanbeveling vanuit het land 

- Er is behoefte aan meer spreiding van elo-opdrachten en leerwerkplekopdrachten. 

Sommige leerwerkplekopdrachten kunnen ook worden samengevoegd zoals eerder al 

aangegeven onder het kopje Leerwerkplekopdrachten.   
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3.6 Overig 

3.6.1 Communicatie en redactioneel 

Via het mailadres manschapa@ifv.nl komen diverse redactionele opmerkingen binnen, 

bijvoorbeeld het ontbreken van haakjes, het gebruik van verschillende termen door elkaar, 

verkeerde meldingen bij de feedbackknop bij vragen. De communicatie m.b.t. het mailadres 

manschapa@ifv.nl wordt als positief ervaren. Echter wordt door sommigen een 

terugkoppeling op doorgevoerde wijzigingen gemist. Momenteel wordt gewerkt aan een 

oplossing om doorgevoerde wijzigingen terug te koppelen. Daarnaast neemt een 

onderwijskundige van het IFV contact op met de melder indien de feedback verduidelijking 

behoeft of vragen oproept. 

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- De terugkoppeling op de doorgevoerde wijzigingen in de e-modules wordt gemist. 

Momenteel wordt al aan deze aanbeveling gewerkt.  

3.6.2 Technisch 

Er zijn via de vragenlijst, interviews en het mailadres diverse technische opmerkingen over 

de elo binnen gekomen. De elo wordt door een ander projectteam geëvalueerd en zal dan 

ook niet in deze evaluatie meegenomen worden. De opmerkingen op technisch gebied zijn 

doorgezet naar dit projectteam.  

 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere technische opmerkingen4, zo kunnen video’s soms 

niet afgespeeld worden, zijn afbeeldingen soms te klein en kunnen ze niet vergroot worden 

door het handje en werken sommige linkjes niet meer.  

3.6.3 Organisatorische aspecten 

Organisatoren (76%) geven aan dat ze de benodigde materialen voor praktijkdagen en -

toetsen goed kunnen regelen.  

 

 

                                                      
4 De technische opmerkingen over niet werkende linkjes en video’s die niet afgespeeld kunnen worden, worden continue 

verwerkt en indien mogelijk aangepast. 

mailto:manschapa@ifv.nl
mailto:manschapa@ifv.nl
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4 Examinering 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van alle input die is gegeven op het gebied 

van examinering. Het gaat hierbij om een landelijk gedeeld beeld. 

 

In totaal hebben 20 examinatoren en beoordelaars de vragenlijst ingevuld. Hiervan was 

ongeveer de helft examinator (zie figuur 4). Gemiddeld hebben de examinatoren 10 

examens per persoon en de beoordelaars 5 praktijktoetsen per persoon afgenomen. 

 

 

Figuur 4: De rollen die de examinatoren en beoordelaars vervullen die de vragenlijst hebben ingevuld. 

 

Van de 271 deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld heeft ongeveer de helft alleen 

aan het examen Brandbestrijding deelgenomen (zie figuur 5). De vragen over examinering 

zijn door 141 deelnemers beantwoord.  

 

 

Figuur 5: De examens waaraan de deelnemers hebben deelgenomen. 

 

 

49%
39%

12%

Welke rol vervul je?

Ik ben IFV-examinator

Ik ben beoordelaar

Ik ben voorzitter

47%

8%

45%

Aan hoeveel examens heb je deelgenomen 
binnen de leergang manschap?

Alleen aan het examen brandbestrijding

Zowel het examen brandbestrijding als het
examen THV en IBGS

Aan geen van beide examens
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4.1 Theorietoetsen 

64% van de deelnemers is positief over de kwaliteit van de theorietoetsen Brandbestrijding. 

Ook vinden de deelnemers (71%) dat de e-modules goed voorbereiden op de theorietoetsen 

Brandbestrijding.  

 

De deelnemers die ook het incidenttype THV hebben afgerond zijn minder positief over de 

kwaliteit van de theorietoetsen THV, 45% is positief over de kwaliteit en 45% is negatief over 

de kwaliteit. Wel vindt de meerderheid van de deelnemers (60%) dat de e-modules goed 

voorbereiden op de theorietoetsen. Opvallend is dat het slagingspercentage van de 

theorietoetsen THV ook iets lager is dan voor de incidenttypen Brandbestrijding en IBGS (zie 

paragraaf 4.5). Om een goede uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de 

theorietoetsen is het verstandig om statistische analyses uit te voeren. Het is helaas niet 

mogelijk om deze gegevens uit de elo te halen.  

 

60% van de deelnemers is positief over de kwaliteit van de theorietoetsen IBGS. Ook vinden 

de deelnemers (70%) dat de e-modules goed voorbereiden op de theorietoets van IBGS.  

4.1.1 Meerdere theorietoetsen per incidenttype 

In de nieuwe leergang Manschap zijn bij de incidenttypen Brandbestrijding en THV meerdere 

theorietoetsen. Dit betekent dat de theorie in kleinere delen bevraagd wordt. Deelnemers 

(74%), docenten & instructeurs (76%) en examinatoren & beoordelaars (70%) vinden het 

goed dat de theorie in kleinere delen bevraagd wordt. Ook vinden deelnemers (83%) de 

hoeveelheid theorietoetsen goed, niet te veel en niet te weinig en is er een goede 

hoeveelheid vragen per toets. 

 

Er wordt echter ook aangegeven dat de theorietoetsen niet altijd goed aansluiten bij de 

essentie van het incidenttype. Soms wordt je bevraagd op relatief onbelangrijke zaken 

(bijzaken). Ook sluit het niveau van de vragen qua leesniveau en begripsniveau (te weinig 

praktijkgericht) niet altijd aan bij het niveau van de deelnemers.  

4.1.2 Opmerkingen over theorietoetsen 

Via het mailadres manschapa@ifv.nl zijn diverse opmerkingen over de theorietoetsen 

binnengekomen. De meeste opmerkingen gingen over de theorietoetsen Brandbestrijding en 

THV. Waar mogelijk zijn deze vragen inmiddels aangepast of vervangen. De opmerkingen 

gingen over de volgende zaken: 

- Een vraag en het antwoord komen niet overeen. 

- Het onderwerp wordt niet behandeld in de e-module en hierdoor weet de kandidaat het 

antwoord op de vraag niet. Dit is mogelijk te verklaren door de aangepaste planning van 

een ROI waardoor de module na de toets wordt behandeld.  

- Het juiste antwoord op de vraag klopt niet of het juiste antwoord staat niet bij de 

antwoorden.  

- De vraag is onduidelijk en kan op verschillende manieren gelezen worden.  

- De vraag klopt inhoudelijk niet.  

- De afleiders/alternatieven zijn niet duidelijk of consistent.  

- De afbeeldingen in de theorietoetsen zijn niet altijd van goed formaat, soms zijn de 

afbeeldingen te klein en soms te groot.  

Bij hotspotvragen wordt het antwoord fout gerekend als je niet precies op het goede 

punt klikt.  

mailto:manschapa@ifv.nl
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Aanbevelingen vanuit het land 

- Vragen nog een keer bekijken en indien nodig aanpassen op taalniveau (woordgebruik), 

foto’s en inhoud. 

- Bekijken of de vragen meer praktisch georiënteerd of op praktische toepasbaarheid 

gericht kunnen zijn. 

- Controleren of het mogelijk is om de toets na de beoordeling nog een keer in te kijken 

zodat de deelnemer kan zien welke vragen hij goed en fout heeft beantwoord.  

 

Aanbevelingen van het IFV 

- Toetsmatrijs controleren of er wel voldoende vragen te ontwikkelen zijn per categorie.   
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4.2 Toelatingsgesprekken 

De organisatoren zijn positiever over de toelatingsgesprekken dan de deelnemers. 71% van 

de organisatoren vindt de toelatingsgesprekken zinvol en slechts 34% van de deelnemers. 

Uit de interviews blijkt dat de invulling van de toelatingsgesprekken per regio verschilt. De 

ene deelnemer krijgt een uitgebreid gesprek waarbij gevraagd wordt naar de voortgang maar 

ook hoe het met de deelnemer gaat. Bij de andere deelnemer is het alleen een controle of 

de deelnemer alles gedaan heeft om de toets af te leggen. De deelnemers geven aan het 

niet zinvol te vinden om een toelatingsgesprek te doen waarbij alleen gekeken wordt of alle 

opdrachten zijn uitgevoerd. De deelnemers die een uitgebreider gesprek hebben, vinden 

deze gesprekken wel zinvol.  

 

Organisatoren (71%) geven aan dat de toelatingsgesprekken organisatorisch goed te 

regelen zijn. Per regio verschilt wie de toelatingsgesprekken voert. 

 

Docenten en deelnemers geven aan dat ondanks de toelatingsgesprekken deelnemers 

worden toegelaten tot de toetsen terwijl ze er niet klaar voor zijn. Tijdens de 

toelatingsgesprekken wordt gecontroleerd of de deelnemer alle opdrachten heeft gemaakt 

om deel te kunnen nemen aan de toets. Als een deelnemer dit heeft gedaan, dan mag hij de 

toets doen, ondanks dat hij er misschien nog niet klaar voor is.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- De districten geven aan dat binnen de regio’s het toelatingsgesprek ook wel 

voortgangsgesprek wordt genoemd. Onderzoeken of het toelatingsgesprek van naam 

gewijzigd kan worden in voortgangsgesprek.  

- In het gesprek ook de ruimte bieden om te vragen naar houding & gedrag en hoe het 

gaat met de voortgang in de leergang. Op basis van dit onderwerp moet het ook 

mogelijk zijn om deelnemers nog niet door te sturen naar de toets. 

- Over het algemeen is er behoefte aan minder verplichte toelatingsgesprekken bijv. één 

toelatingsgesprek per incidenttype.  

- De toelatingsgesprekken beter plannen. Soms wordt het toelatingsgesprek afgenomen 

in de ochtend voor een toets of moet een deelnemer alleen voor het toelatingsgesprek 

naar het opleidingsinstituut komen.  

 

Aanbeveling van het IFV 

- In de toetswijzer de logica achter de planning van de toelatingsgesprekken uitleggen. De 

districten geven aan dat de toelatingsgesprekken soms snel achter elkaar komen en dat 

bij het ene incidenttype voor elke toets een toelatingsgesprek is en bij het andere 

incidenttype niet. De logica achter de planning van de toelatingsgesprekken is niet 

overal bekend.  
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4.3 Praktijktoetsen en -examens 

De deelnemers (70%), docenten & instructeurs (64%) en examinatoren & beoordelaars 

(50%) vinden de examenvormen passend. De basis is goed en het is fijn dat er 

praktijktoetsen zijn. Door de praktijktoetsen weten de deelnemers en docenten waar de 

deelnemers staan. Ook groeien de deelnemers door de praktijktoetsen naar het examen.  

 

De opbouw van toetsen en het examen Brandbestrijding is goed. De opbouw van de andere 

incidenttypen kan beter. Bij THV zou het logischer zijn om eerst stabiliseren af te toetsen en 

dan bevrijdingstechnieken.  

 

De basisvaardigheden worden getoetst, maar inzicht wordt nog gemist in de praktijktoetsen. 

Bij het herontwerp is een bewust keuze gemaakt om in de praktijktoetsen de 

basisvaardigheden te toetsen en in het praktijkexamen inzicht te toetsen. Bij 

Brandbestrijding en THV wordt de competentie samenwerken gemist.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Praktijktoetsen focussen op het toetsen van vaardigheden. De praktijkexamens meer 

focussen op inzichten en samenwerken. 

- Praktijktoetsen zo opbouwen dat voorgaande verrichtingen worden beoordeeld. Ook 

zorgen voor een logische opbouw van toetsen, bijv. eerst stabiliseren en dan pas 

bevrijdingstechnieken.  

 

Aanbeveling van het IFV 

- Goed voor ogen houden wat het doel van de praktijktoetsen is en wat het doel is van de 

examens. Vervolgens dit duidelijk communiceren naar het veld, bijvoorbeeld door dit in 

de toetswijzer te beschrijven.  

4.3.1 Vierpuntschaal 

 

Tijdens de interviews gaven de examinatoren & beoordelaars aan dat de 4-puntschaal prima 

werkt. Het onderscheid tussen de scores is duidelijk. Beoordelaars geven aan dat ze soms 

geen scores 2 en 4 geven, omdat ze hierbij een argumentatie moet geven. Deelnemers 

vinden het fijn dat er een motivatie bij de scores staat, maar de argumentatie levert niet altijd 

meer informatie op. 

 

Het is moeilijk om 4 punten te halen bij praktijktoetsen, omdat het soms een hele simpele 

handeling is. Er wordt dan geen onderscheid gemaakt tussen de scores 3 en 4. Het 

beoordelingscriterium wordt dan vaak met een 3 beoordeeld.  

 

Aanbevelingen van het IFV 

- Mogelijk kan een eenvoudiger digitaal systeem stimuleren om een onderbouwing in te 

vullen.  

- Onderzoeken of wij iets kunnen betekenen voor de examinatoren & instructeurs in het 

schrijven van een onderbouwing/motivering.  
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4.3.2 Beoordelingscriteria 

De deelnemers (83%) en de beoordelaars (55%) vinden de beoordelingscriteria van de 

praktijktoetsen goed. De deelnemers (83%) vinden de beoordelingscriteria van de 

praktijkexamens ook goed, maar de examinatoren (45%) vinden deze minder goed.  

 

De examinatoren (55%) geven aan dat ze hetgeen ze zien bij het praktijkexamen 

Brandbestrijding goed kunnen beoordelen met het beoordelingsformulier. Bij het 

praktijkexamen THV/IBGS kunnen ze hetgeen ze zien minder goed beoordelen (37% 

positief). Bijvoorbeeld als een kandidaat een slachtoffer benedenwinds uit een vloeistofplas 

trekt, kan dat niet goed worden weggeschreven op het beoordelingsformulier, terwijl dit een 

gevaar op kan leveren voor de veiligheid. Daarnaast wordt tijdens het examen niet 

individueel beoordeeld, terwijl dit wel zou moeten volgens de beoordelingscriteria. 

 

De beoordelaars laten vaardigheden soms door beide kandidaten uitvoeren omdat ze het 

anders niet kunnen beoordelen, bijvoorbeeld het plaatsen van de airbaghoes. Daarbij geven 

de beoordelaars aan dat ze de beoordelingsformulieren te summier vinden want ze kunnen 

niet alles wat ze hebben gezien, kwijt op het beoordelingsformulier.  

 

We hebben ook gevraagd of alle beoordelingscriteria waar te nemen zijn op de praktijktoets 

of het praktijkexamen. Voor het praktijkexamen Brandbestrijding is 45% hier tevreden over 

en voor het praktijkexamen THV/IBGS is 53% tevreden. Over het algemeen zijn de 

beoordelingscriteria duidelijk. Door de enscenering is het echter niet altijd mogelijk alle 

beoordelingscriteria te beoordelen. Dit komt bijvoorbeeld door gasgestookte locaties waar 

rookgaskoeling niet toegepast kan worden. 

 

Verder blijkt uit de documentenanalyse dat er een aantal dubbelingen in de 

beoordelingscriteria zitten. Zo zijn bij het praktijkexamen Brandbestrijding een aantal 

beoordelingscriteria uit rubriek 1 en 2 die een zekere mate van overlap hebben met de 

beoordelingscriteria uit de praktijktoetsen Brandbestrijding (zie tabel 3). Bij het incidenttype 

THV zijn een aantal beoordelingscriteria die bij beide praktijktoetsen worden beoordeeld (zie 

tabel 4). En bij het incidenttype IBGS zitten in de rubrieken 1 en 4 een aantal 

beoordelingscriteria die dubbel beoordeeld worden (zie tabel 5). Tijdens de ontwikkeling van 

de beoordelingsformulieren is ervoor gekozen om een aantal criteria bij meerdere toetsen te 

beoordelen, omdat deze vaardigheden bij elke inzet uitgevoerd moeten worden. Denk aan 

het controleren van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze moeten voor elke inzet 

gecontroleerd worden.  

 

Praktijktoets/ -examen BB Beoordelingscriterium 

Praktijkexamen 

 

 

 

 

Praktijktoets 1 

 

Praktijktoets 2 

1.1 Controleren voor binnentreden: voert een controle uit op zijn eigen 

persoonlijke beschermingsmiddelen en de persoonlijke 

beschermingsmiddelen van zijn medeploeglid nog voordat zij het pand 

betreden. Merkt zaken op die niet goed zitten en herstelt deze. 

 

Voorbereiding op de inzet: 1.4 Controleert ploeglid. 

 

Voorbereiding op de inzet: 1.4 Controleert ploeglid. 
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Praktijktoets/ -examen BB Beoordelingscriterium 

Praktijktoets 1 

 

Praktijktoets 2 

Verkenning: 4.6 Zorgt voor een veilige terugtocht. 

 

Voorbereiding op de inzet: 1.6 Zorgt voor een veilige terugtocht. 

Praktijktoets 1 

 

 

Praktijktoets 2 

Verkenning: 4.7 Houdt druk van de adembescherming in de gaten en keert 

op tijd terug. 

 

Voorbereiding op de inzet: 1.5 Houdt druk van de adembescherming in de 

gaten en keert op tijd terug. 

Tabel 3: Overzicht van beoordelingscriteria die voorkomen in meerdere praktijktoetsen en/of praktijkexamens 

Brandbestrijding. 

 

Praktijktoets/ -examen THV Beoordelingscriterium 

Praktijktoets 1 

 

 

 

Praktijktoets 2 

Veiligheidsmaatregelen nemen: 1.1 Draagt de volgende specifieke 

persoonlijke beschermingsmiddelen: helm, veiligheidsbril, nitril 

handschoenen, HV-handschoenen. 

 

Nemen veiligheidsmaatregelen: 1.1 Draagt de volgende specifieke 

persoonlijke beschermingsmiddelen: helm, veiligheidsbril, nitril 

handschoenen, HV-handschoenen. 

Praktijktoets 1 

 

Praktijktoets 2 

Veiligheidsmaatregelen nemen: 1.5 Plaatst de airbaghoes. 

 

Nemen veiligheidsmaatregelen: 1.2 Plaatst airbaghoes. 

Tabel 4: Overzicht van beoordelingscriteria die voorkomen in meerdere praktijktoetsen Technische Hulpverlening. 

 

Praktijktoets/ -examen IBGS Beoordelingscriterium 

Praktijktoets 1 

 

 

 

Praktijktoets 2 

Veiligheidsmaatregelen nemen tijdens de gehele inzet: 1.1 Gebruikt de 

persoonlijke beschermingsmiddelen: volledig uitruktenue, 

adembescherming en chemiehandschoenen in hot- en warmzone. 

 

Veiligheidsmaatregelen nemen tijdens de gehele inzet: 1.1 Gebruikt de 

volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: vuilwerkpak, 

adembescherming, chemiehandschoenen en -laarzen in hot- en warmzone 

Praktijktoets 1 

 

 

Praktijktoets 2 

Veiligheidsmaatregelen nemen tijdens de gehele inzet: 1.2 Controleert 

zijn ploeglid of hij de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. 

 

Veiligheidsmaatregelen nemen tijdens de gehele inzet: 1.2 Controleert 

zijn ploeglid of hij de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. 

Praktijktoets 1 

 

 

Praktijktoets 2 

Communiceren: 4.1 Geeft tijdens de verkenning essentiële informatie door 

aan de bevelvoerder. 

 

Communiceren: 4.1 Geeft essentiële slachtofferinformatie door aan de 

bevelvoerder. 

Tabel 5: Overzicht van beoordelingscriteria die voorkomen in meerdere praktijktoetsen Incidentbestrijding 

Gevaarlijke Stoffen. 
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Aanbeveling van het IFV 

- Onderzoeken of het erg is dat er dubbelingen in de beoordelingscriteria zitten. Indien 

mogelijk het aantal dubbelingen reduceren. Indien dit niet kan, kijken naar de mate van 

gedetailleerdheid.  

4.3.3 Validiteit 

De validiteit is de mate waarin een test het concept meet dat hij beoogt te meten. 

Inhoudsvaliditeit is de mate waarin een instrument een concept in volledigheid dekt. 55% 

van de beoordelaars & examinatoren vinden dat alle toetsen meten of een kandidaat 

geschikt is als manschap, 35% het hier niet mee eens. De docenten (64%) vinden dat ze de 

deelnemers goed kunnen voorbereiden op het examen en dat ze (57%) voldoende 

handvatten krijgen om de deelnemers te begeleiden naar het examen.  

4.3.4 Praktijktoetsen  

De beoordelaars (85%) vinden het goed dat elke praktijktoets afzonderlijk op een dag wordt 

afgenomen. Daarbij vinden de beoordelaars (65%) het fijn dat ze een bijdrage kunnen 

leveren aan het scenario van de praktijktoetsen.  

 

Het lukt niet altijd om voldoende beoordelaars buiten de regio te vinden voor het beoordelen 

van de praktijktoetsen. Ook geven de districten aan dat er onvoldoende lrh-beoordelaars 

zijn.  

 

Aanbeveling van het IFV 

- Communiceren naar het land dat de beoordelaars niet per definitie buiten de regio 

moeten komen om een praktijktoets te beoordelen. Het is voldoende als een 

beoordelaar geen les heeft gegeven aan de deelnemers.  

 

Praktijktoetsen Brandbestrijding 

De examinatoren zijn verdeeld over de vraag of de kandidaten met het behalen van de 

praktijktoetsen goed voorbereid zijn op het examen, 35% is het hier mee eens en 25% van 

de examinatoren is het hier niet mee eens. Daarentegen vinden de deelnemers (86%) dat zij 

met het behalen van de praktijktoetsen goed zijn voorbereid op het examen. Ook zijn de 

deelnemers (87%) positief over de kwaliteit van de scenario’s van de praktijktoetsen 

Brandbestrijding. 

 

Praktijktoetsen THV 

De deelnemers (63%) zijn positief over de kwaliteit van de scenario’s van de praktijktoetsen 

THV. 

 

Vanuit de interviews en de vragenlijst is veel feedback gekomen op de volgorde van de 

praktijktoetsen binnen het incidenttype THV. Deze volgorde is niet logisch. Het zou logischer 

zijn om eerst stabiliseren te toetsen en daarna bevrijdingstechnieken. Verder komt er ook 

veel feedback op de praktijktoets waarbij een auto op de zijkant ligt. Het benaderen van het 

slachtoffer en het verticaal redden van het slachtoffer is niet mogelijk in deze situatie. Een 

pop is nog uit de auto te tillen, maar een lotus slachtoffer is gewoonweg te zwaar. Daarbij 
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wordt aangegeven dat in een vergelijkbare situatie in de praktijk het slachtoffer meestal via 

de achterzijde van de auto bevrijd wordt. Bij de praktijktoets Zagen en heffen wordt het 

verwijderen van de schors in twijfel getrokken. Men geeft aan de nut en noodzaak niet te 

zien. Verder wordt er te weinig geoefend met zagen, waardoor dit o.a. tijdens de praktijktoets 

gevaarlijke situaties op kan leveren.  

 

De beoordelaars geven aan dat het criterium ‘veiligheid’ ontbreekt en dat er wel behoefte is 

aan dit criterium. Met de overgang naar de vierpuntschaal is het punt ‘veiligheid’ opgenomen 

in de schaal. Bij een score ‘1’ komt de veiligheid in het geding. Op deze manier wordt 

veiligheid heel specifiek bij elk beoordelingscriterium beoordeeld.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Opnieuw kijken naar de volgorde van de praktijktoetsen THV en mogelijk de volgorde 

van de praktijktoetsen aanpassen.  

- Opnieuw kijken naar de uitvoerbaarheid van de praktijktoetsen.  

- Auto’s niet geprepareerd aanleveren zodat de deelnemers glasmanagement kunnen 

toepassen. 

- Toelichten en communiceren waarom het beoordelingscriterium ‘veiligheid’ niet meer is 

opgenomen als beoordelingscriterium. 

 

Praktijktoetsen IBGS 

De deelnemers (53%) zijn positief over de kwaliteit van de scenario’s van de praktijktoetsen 

IBGS, slechts 5% van de deelnemers is negatief over de kwaliteit. In de toetswijzer staat dat 

op de locatie van de praktijktoets leidingwerk met markering moet zijn. Er wordt aangegeven 

dat dit nergens in het land te realiseren is.  

 

Beoordelaars geven aan dat de deelnemers bij beide praktijktoetsen druk zijn met hoe ze de 

gereedschappen moeten vasthouden. Hierdoor is het lastig om de verkenningskaart in te 

vullen.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Beide praktijktoetsen samenvoegen. Hierdoor zijn de kosten lager, ligt de focus meer op 

samenwerken, waardoor de toetsen realistischer worden.  

- Eisen van toetslocaties opnieuw bekijken en nagaan of deze te realiseren zijn.  

4.3.5 Praktijkexamens 

De deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de examens. Ze vinden de examens 

realistisch en ze vinden het fijn dat ze maar één inzet hoeven te doen. De rolverdeling 

vinden de deelnemers over het algemeen goed. Wel missen ze het werken in teams. Daarbij 

geven deelnemers en examinatoren wel aan dat ze vinden dat er meegelift kan worden. En 

doordat de deelnemers maar één inzet hoeven te doen, kunnen ze dit niet goed beoordelen.  

 

Examinatoren geven aan dat de zwaartepuntenmatrix duidelijk is. Ook voor het 

praktijkexamen THV/IBGS zijn goede scenario’s te maken.  

 



 34/66 

 

Examinatoren (60%) geven aan dat er voldoende geschikte examinatoren zijn om de 

examens af te nemen. 

 

Aanbeveling vanuit het land 

- De kandidaten beoordelen op twee inzetten zodat je een kandidaat kan beoordelen in 

verschillende rollen en het risico op meeliften kan verkleinen. Belangrijke notitie hierbij is 

dat de kosten aanzienlijk zullen stijgen als we deze aanbeveling doorvoeren.  

 

Praktijkexamen Brandbestrijding 

Op zich zijn de verschillende groepen tevreden over het praktijkexamen Brandbestrijding. 

Het examen zit goed in elkaar. Deelnemers (71%) en examinatoren (65%) vinden dat het 

praktijkexamen goed aansluit bij de dagelijkse praktijk van de manschappen. Daarnaast 

vinden examinatoren (70%) het goed dat bij het praktijkexamen de deelnemers tijdens een 

inzet op één rol worden getoetst.  

 

De examinatoren (85%) zijn tevreden over de kwaliteit van het scenario van het 

praktijkexamen Brandbestrijding. Ook vinden de examinatoren (82%) dat ze de deelnemers 

goed kunnen beoordelen met het scenario dat gebouwd is o.b.v. de zwaartepuntenmatrix. 

Deelnemers (82%) zijn ook tevreden over het scenario van het praktijkexamen 

Brandbestrijding. Er zijn echter ook een paar punten waar men nog niet tevreden is m.b.t. 

het scenario van het praktijkexamen: 

- Het is lastig te ensceneren omdat twee ploegen tegelijk worden ingezet (boven en 

beneden). In de praktijk wordt boven geen ploeg ingezet als er beneden brand is.  

- Daarnaast is het ook lastig dat je moet ensceneren met kunstrook. Hierdoor kun je de 

rook niet echt ‘lezen’.  

- De slachtofferpoppen zijn niet realistisch. Deze poppen zijn te licht. 

- De scenario’s verschillen regelmatig qua zwaarte.  

- Bij hout- en gasgestookte locaties kunnen geen gelijkwaardige scenario’s gecreëerd 

worden. Bij gasgestookte locaties kan niet alles geënsceneerd en dus beoordeeld 

worden. Denk hierbij onder andere aan rook. Uit onderzoek blijkt dat er geen significant 

verschil in examenresultaten is tussen examens die zijn afgenomen bij gasgestookte en 

houtgestookte locaties.  

 

Praktijkexamen THV/IBGS 

De meningen over de combinatie van THV en IBGS zijn divers. Examinatoren (53%) geven 

aan dat het praktijkexamen THV/IBGS niet goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. De 

combinatie van THV/IBGS staat te ver weg van de praktijk. Deelnemers zijn iets positiever 

en daarvan vindt 48% dat het examen wel goed aansluit bij de praktijk.  

 

Deelnemers (47%) zijn positief over de kwaliteit van de scenario’s. Docenten daarentegen 

zijn een stuk negatiever over de kwaliteit van de scenario’s (16% positief; 58% negatief). 

Daarbij geven examinatoren ook aan dat ze twijfelen of ze een kandidaat voor zowel THV 

als IBGS goed kunnen beoordelen, 37% is positief en 37% is negatief.  

 

Examinatoren (53%) geven ook aan dat de deelnemers niet goed kunnen laten zien dat ze 

de kennis en vaardigheden beheersen. De deelnemers hebben de focus op het IBGS aspect 
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en schenken te weinig of geen aandacht aan het slachtoffer. De focus ligt dan te veel op 

IBGS en niet op het slachtoffer. Daarbij krijgt THV te weinig aandacht in het scenario.  

 

Bij de deeltijdleergang zit er te veel tijd tussen het afronden van het onderwijs en het 

afleggen van het praktijkexamen. 63% van de deelnemers geeft desondanks wel aan dat ze 

met het behalen van de praktijktoetsen goed zijn voorbereid op het examen. 

 

In het praktijkexamen worden alleen de 111 en 112 beoordeeld. Dit geldt ook voor de 

praktijktoetsen. Hierdoor moeten de examinatoren de 113 en 114 sturen zodat deze hun 

taken blijven uitvoeren. De 113 en 114 worden niet beoordeeld en voeren handelingen soms 

verkeerd uit waardoor de 111 en 112 daar de dupe van worden. Deze rolverdeling is erg 

verwarrend.  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Het praktijkexamen anders vormgeven. De voorzitter kiest voor elke examenronde of het 

THV of IBGS wordt. Een andere optie is om THV af te toetsen met een praktijkexamen 

en IBGS met praktijktoetsen.  

- Alle rollen (111, 112, 113 en 114) beoordelen tijdens het examen en een deelnemer in 

verschillende rollen beoordelen. Indien deze aanbeveling doorgevoerd gaat worden, 

zullen de kosten stijgen omdat er meer rondes nodig zijn om alle deelnemers in 

meerdere rollen te beoordelen.  

4.3.6 Kwaliteit beoordelaars en examinatoren  

 

De deelnemers zijn erg positief over de kwaliteit van de beoordelaars. 83% van de 

deelnemers en 95% van de beoordelaars vinden dat de beoordelaars over voldoende 

actuele praktijkkennis beschikken om de praktijktoetsen af te nemen. Ook zijn de 

deelnemers (75%) tevreden over de manier van beoordelen door de beoordelaars van de 

praktijktoetsen. Slechts 35% van de beoordelaars en 40% van de organisatoren vinden dat 

er geschikte beoordelaars zijn om de praktijktoetsen af te nemen. Examinatoren & 

beoordelaars gaven tijdens de interviews aan dat niet alle examinatoren & beoordelaars op 

de hoogte zijn van de nieuwe lesstof en de nieuwe werkwijzen.  

 

De deelnemers zijn ook erg positief over de kwaliteit van de examinatoren. 85% van de 

deelnemers en 95% van de examinatoren vinden dat de examinatoren over voldoende 

actuele praktijkkennis beschikken om de examens af te nemen. De deelnemers (70%) zijn 

ook tevreden over de manier van beoordelen door de examinatoren van de praktijkexamens. 

Wel geven de deelnemers aan dat ze het idee hebben dat niet alle examinatoren op de 

hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen én de les- en leerstof. Daarnaast zijn er regionale 

verschillen in het uitvoeren van vaardigheden. Een ROI kan zelf een examinator uit de regio 

aandragen voor een examen. Deze examinator kan de regionale verschillen duiden. Echter 

wordt hier momenteel nog weinig gebruik van gemaakt.  

 

85% van de examinatoren & beoordelaars geeft aan meestal op één lijn te zitten met andere 

examinatoren en/of beoordelaars. De commissieleden geven aan dat het loont om vooraf 

goede afspraken te maken zodat ze goed op een lijn zitten. De examinatoren & 

beoordelaars geven aan het heel fijn te vinden om samen te werken. Als ze het een keer niet 

eens zijn over een beoordeling, dan gaan ze met elkaar in overleg. 
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Deelnemers vinden dat ze een goede terugkoppeling van de beoordeling met een 

onderbouwing krijgen. Daarnaast hebben de deelnemers de indruk bij een andere 

beoordelaar hetzelfde beoordeeld te worden. 

 

Aanbeveling van het IFV 

- Naast het bijscholen van docenten en instructeurs op de nieuwste werkwijzen en 

technieken, is het belangrijk dat ook de examinatoren en beoordelaars bijgeschoold 

worden en blijven.  

4.3.7 Startbekwaamheid (na afronden leergang) 

De meningen of iemand startbekwaam is na het afronden van de leergang zijn verdeeld. De 

deelnemers (88%) vinden dat ze startbekwaam zijn als ze geslaagd zijn voor beide examens 

van de leergang. 50% van de examinatoren is het hier mee eens en 40% van de 

examinatoren is het hier niet mee eens. Docenten zijn verdeeld of de leergang de 

deelnemers goed voorbereidt op de praktijk, 42% is het hier mee eens en 31% is het hier 

niet mee eens.  

 

Over het algemeen wordt aangegeven dat het merendeel van de deelnemers beginnend 

beroepsbeoefenaar is na het afronden van de leergang. Daarbij wordt aangegeven dat de 

deelnemers startbekwaam zijn voor Brandbestrijding. Ook wordt aangegeven dat de 

praktijkvaardigheden na het afronden van de leergang nog niet voldoende zijn ingeslepen.  
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4.4 Toetswijzer 

De examinatoren (75%) en deelnemers (68%) vinden de toetswijzer een duidelijk beeld 

geven van de Proeve van Bekwaamheid. De toetsen staan duidelijk beschreven en de 

deelnemers weten waarop ze getoetst worden. Wel geven sommige deelnemers aan de 

toetswijzer niet te kunnen vinden in de elo. Beoordelaars & examinatoren geven aan dat de 

eisen niet altijd realistisch en/of duidelijk zijn, bijvoorbeeld rookgassen die niet warmer dan 

100°C mogen zijn, wel of geen rook en op welke manier simuleren van rook.  

 

De toetswijzer is transparant. Er zijn echter nog een aantal punten ter verbetering, namelijk: 

- De nummering van de beoordelingscriteria in de praktijktoets THV Bevrijdingstechnieken 

klopt niet. Zorgen dat deze nummering klopt. 

- Zorgen dat de beoordelingscriteria die vet gedrukt moeten zijn, ook vet gedrukt zijn.  

- Zorgen dat het minimum aantal punten in de toetswijzer overeenkomt met het minimum 

aantal punten op het beoordelingsformulier.  

- In de toetswijzer bij de materialen vermelden of er een lotus aanwezig moet zijn.  

- Percentage omrekenen naar heel aantal punten bij het praktijkexamen THV/IBGS (dit is 

inmiddels gedaan).  

 

Aanbevelingen vanuit het land 

- Doorvoeren verbeteringen (zie hierboven).   
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4.5 Slagingspercentages 

Er is in beeld gebracht wat de slagingspercentages waren voor de oude leergang Manschap 

(2011) en de nieuwe leergang Manschap (2016). De slagingspercentages van deze 

leergangen zijn niet volledig met elkaar te vergelijken omdat de examinering van de oude en 

nieuwe leergang van elkaar verschilt. Hieronder een overzicht van de verschillende toetsen 

per versie (zie tabel 6). Daarnaast moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies 

omdat de slagingspercentages afhankelijk zijn van de kwaliteit van de toetsen.  

 

 Oude leergang (2011) Nieuwe leergang (2016) 

B
ra

n
d

b
e
s
tr

ijd
in

g
 

- Toetskaart deel BB 

- Toetskaart deel lrh 

- Geslotenvragentoets ‘Brandbestrijding 

en Levensreddende Handelingen’ 

- Praktijksimulatie BB 

- Theorietoets BB 1 & BB 2 

- Toelatingsgesprek BB 1 & BB 2 

- Praktijktoets Veilig binnentreden en 

verkenning 

- Praktijktoets Inzettechnieken 

- Praktijktoets Slachtofferbehandeling 

- Examenonderdeel: praktijksimulatie 

Brandbestrijding 

T
e

c
h
n

is
c
h

e
 

H
u
lp

v
e

rl
e

n
in

g
 

- Toetskaart deel THV 

- Geslotenvragentoets THV 

- Praktijksimulatie THV 

- Theorietoets THV 1 & THV 2 

- Toelatingsgesprek THV 1, THV 2 & 

THV 3 

- Praktijktoets Bevrijdingstechnieken 

- Praktijktoets Stabiliseren en redden 

- Praktijktoets Zagen en heffen 

- Examenonderdeel: praktijksimulatie 

THV / IBGS5 

W
a

te
r-

o
n

g
e
v
a

lle
n
 - Onderdeel van de geslotenvragentoets 

IBGS 

 

 

 

 

- In theorietoets THV 2 zijn vijf vragen 

over WO opgenomen. 

In
c
id

e
n
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e

s
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ijd
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g
 

G
e

v
a

a
rl
ijk

e
 S

to
ff

e
n

 - Toetskaart deel IBGS (OGS) 

- Geslotenvragentoets IBGS en WO 

- Praktijksimulatie IBGS 

- Theorietoets IBGS 1 

- Toelatingsgesprek IBGS 1 & IBGS 2 

- Praktijktoets Beeldvorming en 

verkenning 

- Praktijktoets Slachtofferbehandeling in 

een industriële omgeving 

- Examenonderdeel: praktijksimulatie 

THV / IBGS5 

Tabel 6: Een overzicht van de toetsen van de oude leergang Manschap (2011) en de nieuwe leergang Manschap 

(2016). 

 

 

 

                                                      
5 Het examenonderdeel Praktijksimulatie THV/IBGS wordt afgenomen nadat het onderwijs en de praktijktoetsen van THV 

en IBGS zijn afgerond. 
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4.5.1 Theorietoetsen 

 

Het slagingspercentage ‘uiteindelijk geslaagd’ is niet 100% omdat niet alle kandidaten die 

een onvoldoende hebben behaald op een theorietoets, een herkansing hebben gemaakt met 

een voldoende resultaat (zie tabel 7). Het kan zijn dat deze kandidaten na de analyseperiode 

nog een herkansing hebben gemaakt.  

 

Voor de theorietoetsen Brandbestrijding, THV en IBGS slagen voor de nieuwe leergang 

Manschap (2016) meer kandidaten bij de eerste afname dan bij de oude leergang Manschap 

(2011). Het percentage kandidaten dat uiteindelijk slaagt bij meerdere pogingen blijft 

nagenoeg gelijk ten opzichte van de oude leergang Manschap (2011).  

 

Over het algemeen is het slagingspercentage van de theorietoetsen hoog. Het percentage 

kandidaten dat de eerste keer slaagt voor de theorietoetsen THV van de nieuwe leergang 

(2016) is iets lager dan voor de andere incidenttypen. Kanttekening hierbij is dat het 

slagingspercentage voor de theorietoets THV bij de oude leergang (2011) ook iets lager lag 

dan bij de theorietoetsen van de andere incidenttypen. Het percentage kandidaten dat 

uiteindelijk slaagt voor de theorietoetsen ligt tussen de 97% en 99%. Dit is uiteindelijk ook 

wenselijk omdat we de deelnemers de theorie leren en ze worden opgeleid tot manschap.  

4.5.2 Praktijktoetsen 

 

Alleen de nieuwe leergang Manschap (2016) heeft praktijktoetsen. De slagingspercentages 

zijn van de periode 27-06-2016 t/m 26-07-2018. Opvallend is dat het slagingspercentage 

voor de praktijktoetsen hoog ligt (zie tabel 8). Het percentage kandidaten dat bij de eerste 

poging slaagt, ligt tussen de 89% (IBGS 1) en 95% (BB 3). Ook het percentage kandidaten 

dat na meerdere pogingen slaagt is hoog, namelijk tussen de 92% (IBGS 1 en IBGS 2) en 

97% (BB 1 en BB 3). Een mogelijke verklaring voor het hoge slagingspercentage is dat er 

tijdens de praktijktoetsen alleen getoetst wordt op vaardigheden en niet op inzicht. Dit is 

minder complex dan een toets waarbij naast vaardigheden, ook beoordeeld wordt op inzicht, 

samenwerken en communicatie.  

4.5.3 Praktijkexamens 

 

Opvallend is dat het slagingspercentage voor de eerste poging van het praktijkexamen van 

de incidenttypen Brandbestrijding en Technische Hulpverlening hoger zijn voor de nieuwe 

leergang Manschap (2016) dan voor de oude leergang Manschap (2011) (zie tabel 9). Het 

slagingspercentage voor het onderdeel OGS/IBGS is voor de nieuwe leergang Manschap 

(2016) lager dan voor de oude leergang Manschap (2011). Kanttekening hierbij is wel dat bij 

de oude leergang Manschap (2011) voor elk incidenttype een apart praktijkexamen was en 

dat bij de nieuwe leergang Manschap (2016) de incidenttypen THV en IBGS gecombineerd 

zijn in één praktijkexamen. Daarbij is het percentage kandidaten dat uiteindelijk slaagt voor 

de praktijkexamens lager voor de nieuwe leergang Manschap (2016) dan voor de oude 

leergang Manschap, al ligt het slagingspercentage nog steeds hoog (respectievelijk 84% en 

86%). Een mogelijke verklaring is dat nog niet alle gezakte deelnemers een herkansing 

hebben gedaan.  
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Slagingspercentage 
Theorietoets BB 

oud (2011) 

Theorietoets 

BB1 nieuw 

(2016) 

Theorietoets 

BB2 nieuw 

(2016) 

Theorietoets THV 

oud (2011) 

Theorietoets 

THV 1 nieuw 

(2016) 

Theorietoets 

THV 2 nieuw 

(2016) 

Theorietoets OGS 

oud (2011) 

Theorietoets 

IBGS 1 nieuw 

(2016) 

Afnameperiode 19-01-2016 t/m  

14-06-2018 

27-06-2016 t/m  

26-07-2018 

10-11-2016 t/m  

20-8-2018 

11-03-2015 t/m  

03-09-2018 

20-01-2017 t/m  

18-07-2018 

20-01-2017 t/m 

18-07-2018 

16-12-2014 t/m  

18-09-2018 

27-01-2017 t/m 

25-07-2018 

Totaal aantal 

deelnemers 
1468 1438 1036 2124 478 360 2243 340 

1e keer geslaagd 82% 87% 86% 72% 79% 78% 82% 86% 

Na 1 herkansing 

geslaagd 
96% 97% 94% 90% 94% 96% 96% 97% 

Uiteindelijk geslaagd 99% 98% 99% 92% 97% 99% 99% 99% 

Tabel 7: Slagingspercentages theorietoetsen. 

 

Slagingspercentage Praktijktoets 

BB1 nieuw 

(2016) 

Praktijktoets 

BB2 nieuw 

(2016) 

Praktijktoets 

BB3 nieuw 

(2016) 

Praktijktoets 

THV 1 nieuw 

(2016) 

Praktijktoets 

THV 2 nieuw 

(2016) 

Praktijktoets 

THV 3 nieuw 

(2016) 

Praktijktoets 

IBGS 1 nieuw 

(2016) 

Praktijktoets 

IBGS 2 nieuw 

(2016) 

Totaal aantal 

deelnemers 
1395 1222 1070 662 515 443 403 375 

1e keer geslaagd 90% 90% 95% 91% 92% 93% 89% 92% 

Uiteindelijk geslaagd 97% 95% 97% 94% 96% 94% 92% 92% 

Tabel 8: Slagingspercentages praktijktoetsen. 
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Slagingspercentage Praktijkexamen BB oud 

(2011) 

Praktijkexamen BB nieuw 

(2016) 

Praktijkexamen THV oud 

(2011) 

Praktijkexamen OGS oud 

(2011) 

Praktijkexamen THV / IBGS 

nieuw (2016) 

Afnameperiode 01-01-2016 t/m  

01-09-2018 

27-06-2016 t/m 

26-07-2018 

01-01-2016 t/m  

01-09-2018 

01-01-2016 t/m  

01-09-2018 

27-06-2016 t/m 

26-07-2018 

Totaal aantal 

deelnemers 
1766 999 2247 1954 300 

1e keer geslaagd 64% 76% 72% 92% 80%6 

Uiteindelijk geslaagd 93% 84% 92% 98% 86%6 

Tabel 9: Slagingspercentages praktijkexamens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Het nieuwe praktijkexamen is een gecombineerd THV / IBGS examen. 
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5 Conclusie 

Naar aanleiding van alle informatie die we hebben opgehaald, kunnen we zeggen dat de 

deelnemers, docenten & instructeurs, examinatoren & beoordelaars, 

leerwerkplekbegeleiders, trajectbegeleiders en andere betrokkenen over het algemeen 

positief zijn over de leergang Manschap. De betrokkenen hebben tijdens de interviews 

aangegeven de leergang te beoordelen met een gemiddelde van 7,0.  

 

De deelnemers zijn vooral erg tevreden over de kwaliteit van de docenten & instructeurs, de 

examinatoren & beoordelaars en de leerwerkplekbegeleiders. We willen de docenten, 

instructeurs, examinatoren, beoordelaars en leerwerkplekbegeleiders complimenteren dat 

het gelukt is om een hoge kwaliteit neer te zetten bij zo’n grote verandering naar blended 

leren.  

 

Er zijn nog wel een aantal zaken waar verbetering mogelijk is. Deze aanbevelingen zijn 

genoteerd in de hoofdstukken 3 (onderwijs) en 4 (examinering). Inhoudelijke en 

onderwijskundige experts zullen de komende periode (voorjaar en zomer 2019) zorgvuldig 

alle aanbevelingen bekijken en onderzoeken welke gevolgen deze aanbevelingen hebben. 

Daaruit volgt een advies om bepaalde aanbevelingen door te voeren of niet. Dit advies wordt 

voorgelegd aan de PRIB. Vervolgens zal het voorstel aan de Programmaraad 

Vakbekwaamheid en Kennis worden voorgelegd. Na akkoord worden de aanbevelingen 

doorgevoerd.  

 

 



 43/66 

 

Bijlage 1: Vragenlijst evaluatie 

Voorpagina vragenlijst 

Beste betrokkene, 

 

Bedankt dat je bereid bent om de vragenlijst over de herziene leergang Manschap in te 

vullen. Deze vragenlijst wordt verspreid onder verschillende betrokkenen van de leergang 

binnen de 25 veiligheidsregio’s. Het IFV is erg benieuwd hoe deze herziene leergang 

Manschap is ervaren door de gebruikers. Ons doel is om inzicht te krijgen in wat goed is 

bevallen en waar voor het IFV aanleiding is om zaken aan te passen.  

 

De vragenlijst is anoniem. Dat wil zeggen dat wij de ingevulde vragenlijsten verwerken 

zonder dat jouw persoonsgegevens daarbij bekend zijn. De vragen die worden gesteld 

hebben enkel tot doel om een indruk te krijgen van de kwaliteit dan wel effectiviteit van de 

herziene leergang Manschap. Jouw antwoorden zullen voor geen enkel ander doel worden 

gebruikt noch zullen deze worden gedeeld met personen die niet betrokken zijn bij dit 

onderzoek.  

 

De duur van de vragenlijst is afhankelijk van je functie/rol en kan verschillen van 5-20 

minuten. Voor deze vragenlijst geldt het privacy statement van het IFV.  

 

 

Heel erg bedankt voor je medewerking namens het IFV. 

 

Algemene vraag (voor iedereen)  

1. Vanuit welke functie/rol vul je deze vragenlijst in: deelnemer / docent/instructeur / 

leerwerkplekbegeleider / beoordelaar/examinator/voorzitter / ploegchef/leidinggevende / 

organisator/opleidingscoördinator / *anders namelijk: 

  

https://www.ifv.nl/Documents/20180525-Privacy-statement-IFV.pdf
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Deelnemers 

Je gaat starten met het maken van de vragenlijst. Het eerste gedeelte gaat over het 

onderwijs en het tweede gedeelte over de praktijk-, theorietoetsen en het examen. Na het 

beantwoorden van nog een aantal algemene vragen, wordt in deze vragenlijst gebruik 

gemaakt van stellingvragen. Wij vragen je de stellingen te beantwoorden met helemaal niet 

mee eens, niet mee eens, neutraal, mee eens of helemaal mee eens. Mocht je nog 

opmerkingen hebben over het onderwerp dan kun je de antwoorden toelichten in het 

opmerkingenveld.  

 

<Schaal 1 – 5 waarbij 1 = helemaal niet mee eens en 5 = helemaal mee eens> 

 

ONDERWIJS 
Algemeen 

1.  

1.1. Wat is je leeftijd? <invulveld :..-…>  

1.2. Wat is je hoogst afgeronde opleiding? vmbo, havo, vwo/gymnasium, mbo, hbo, 

universitair 

1.3. In welke veiligheidsregio zit je bij het korps? Amsterdam-Amstelland, Brabant-

Noord, Brabant-Zuidoost, Caribisch Nederland, Drenthe, Flevoland, Friesland, 

Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen, 

Haaglanden, Hollands-Midden, IJsselland, Kennemerland, Limburg-Noord, Midden- 

en West-Brabant, Noord- en Oost-Gelderland, Noord-Holland Noord, Rotterdam-

Rijnmond, Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Zuid, 

Zuid-Limburg, Anders, namelijk:…... 

1.4. Bij welk opleidingsinstituut heb je de leergang Manschap gevolgd/volg je deze nog? 

<invulveld> 

1.5. Ben je werkzaam als vrijwilliger of beroeps? Vrijwilliger, Beroeps, Zowel beroeps als 

vrijwillig, Anders, namelijk: 

1.6. Op welke manier heb je de opleiding gevolgd/volg je de opleiding? Voltijdopleiding / 

deeltijd dagopleiding / deeltijd middag/avondopleiding / Anders, namelijk: 

<invulveld> 

 

2.  

2.1. Wanneer ben je gestart met de leergang? <invulveld mm-jjjj> 

2.2. Heb je de leergang al afgerond?  

• Ja  door naar 1.3 

• Nee  door naar 1.4 

2.3. Wanneer heb je de leergang afgerond?  

<invulveld mm-jjjj>  

2.4. Je bent nog bezig met de leergang. Baseer je antwoorden op de incidenttypes die 

je tot nu toe hebt doorlopen*.  

*Doorlopen betekent dat je minimaal één praktijktoets en/of één keer het examen hebt 

gemaakt. Het examen hoef je niet per definitie te hebben behaald. Mocht je te weinig 

ervaring hebben met de leergang om alle vragen goed te kunnen beantwoorden dan kun je 

gebruik maken van de n.v.t. optie.  

 

Mijn laatst afgeronde incidenttype in de leergang is: 

• De aanvliegroute 



 45/66 

 

• Brandbestrijding 

• THV/Waterongevallen 

• IBGS 

• Ik heb nog geen incidenttypes afgerond  door naar het hoofdstuk Geen 

incidenttypes afgerond 

 

3. Relevantie van de onderwijsproducten 

3.1. Ik vind dat de benodigde kennis en vaardigheden van een manschap voldoende 

aan bod komen in de leergang. 

3.2. Ik vind het niveau van de leergang goed (niet te moeilijk, niet te makkelijk). 

3.3. Ik heb geleerd wat ik wilde leren. 

3.4. Ik vind dat de leergang voldoende afwisseling heeft in werkvormen (denk aan 

opdrachten, oefeningen, uitleg, casuïstiek of scenario’s). 

3.5. Ik vind het prettig dat al het opleidingsmateriaal digitaal beschikbaar is in de ELO.  

3.6. Ik vind het prettig om middels zelfstudie (e-modules, ELO opdrachten en LWPO’s) 

mij voor te bereiden op lessen en praktijkdagen. 

3.7. Ik vind dat de zelfstudie (e-modules, opdrachten en LWPO’s) voldoende 

voorbereidend is om de lessen goed te kunnen volgen. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

4. Samenhang leergang Manschap 

4.1. Ik vind dat alle onderwijsproducten (e-modules, lessen, LWPO’s en opdrachten) 

logisch met elkaar samenhangen. 

4.2. Ik vind dat er een logische opbouw zit tussen de verschillende incidenttypes 

(brandbestrijding, THV en Waterongevallen en IBGS).  

4.3. Ik vind het incidenttype Brandbestrijding logisch opgebouwd.  

4.4. Ik vind het incidenttype THV en Waterongevallen logisch opgebouwd. 

4.5. Ik vind het incidenttype IBGS logisch opgebouwd. 

4.6. Ik vind dat de docenten en instructeurs een goede koppeling maken tussen de 

theorie uit de e-modules en de praktijk in de lessen en praktijkdagen. 

4.7. De leergang heeft mij voldoende voorbereid op het examen. 

4.8. Ik vind dat de leergang mij voldoende voorbereidt op de praktijk. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

4. Bruikbaarheid van de onderwijsproducten 

E-modules  

4.1. Ik vind dat in de e-modules duidelijk staat aangegeven wat je leert. 

4.2. Ik vind de tijdsinschatting van de e-modules haalbaar.  

4.3. Ik vind dat de onderwerpen voldoende worden toegelicht en uitgelegd in de e-

modules. 

4.4. Ik vind dat de onderwerpen begrijpelijk worden toegelicht en uitgelegd in de e-

modules. 

4.5. Ik vind het printen van de e-modules prettiger dan het lezen vanaf een scherm. 

4.6. Ik vind dat de kennis die in de e-modules staat ook echt de kennis is die je nodig 

hebt. 
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4.7. Ik vind het prettig om e-modules door te nemen in een rustige ruimte.  

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

Lessen 

4.8. Ik vind dat in de lessen duidelijk wordt aangegeven wat we leren. 

4.9. Ik vind dat ik voldoende leer in de lessen. 

4.10. Ik vind dat de lessen goed zijn aangepast op wat belangrijk is bij ons in de regio. 

4.11. Ik vind dat we voldoende gelegenheid hebben om te oefenen in lessen. 

4.12. De lessen zijn grotendeels praktijkgericht. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

Praktijkdagen op het oefencentrum 

4.13. Ik vind dat tijdens de praktijkdagen duidelijk wordt aangegeven wat we leren. 

4.14. Ik vind dat ik voldoende leer tijdens de praktijkdagen. 

4.15. Ik vind de praktijkdagen goed aangepast op wat belangrijk is bij ons in de regio. 

4.16. Ik vind dat we voldoende gelegenheid hebben om te oefenen tijdens de 

praktijkdagen. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

Leerwerkplekopdrachten 

4.17. Ik vind de leerwerkplekopdrachten duidelijk. 

4.18. Ik vind de leerwerkplekopdrachten zinvol.  

4.19. Ik vind dat ik de leerwerkplekopdrachten goed kan uitvoeren in mijn regio. 

4.20. Ik vind het aantal leerwerkplekopdrachten goed (niet te veel en niet te weinig). 

4.21. Mijn werkplek beschikt over voldoende faciliteiten om de leerwerkplekopdrachten 

uit te voeren. 

4.22. Ik vind de leerwerkplekopdrachten aansluiten bij de functie Manschap.  

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

ELO opdrachten 

4.23. Ik vind de ELO opdrachten duidelijk. 

4.24. Ik vind de ELO opdrachten zinvol. 

4.25. Ik vind het aantal ELO opdrachten goed (niet te veel en niet te weinig).  

4.26. Het heeft mijn voorkeur om: 

• de ELO opdrachten in te vullen in de ELO. 

• de ELO opdrachten te maken via een document en later te uploaden in de 

ELO. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 
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Overige onderwijsproducten 

4.27. Ik vind de animaties ter introductie van elk blok zinvol. 

4.28. Ik vind de studiegids helder en volledig. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

5. Kwaliteit docent(en), instructeur(s) en lwp-begeleiders  

Docenten en instructeurs 

5.1. Ik ben tevreden over de inhoudelijke kennis van de docenten en instructeurs. 

5.2. Ik ben tevreden over de manier van lesgeven van de docenten en instructeurs. 

5.3. Ik vind dat ik tijdens de lessen voldoende word/ben begeleid door de docenten en 

instructeurs. 

5.4. Ik vind dat de docenten en instructeurs voldoende kwaliteiten hebben om een les 

interactief te maken. 

5.5. Ik vind dat de docenten en instructeurs voldoende gelegenheid geven om vragen te 

stellen.  

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

Leerwerkplekbegeleider(s) 

5.6. Ik ben tevreden over de inhoudelijke kwaliteit van de leerwerkplekbegeleider. 

5.7. Ik ben tevreden over de begeleiding van de leerwerkplekbegeleider. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

6. Studiebelasting 

6.1. Hoeveel uur ben je gemiddeld per week, buiten de lessen om, aan het studeren 

(geweest) voor deze leergang?  

<invulveld> 

6.2. Ik vind de studiebelasting over de gehele leergang goed.  

6.3. Ik vind de verdeling van de studiebelasting over de leergang goed. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

7. Actualiteit 

7.1. Ik vind het lesmateriaal actueel 

7.2. Ik vind het beeldmateriaal actueel. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 
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EXAMINERING 

1. Algemene gegevens 

1.1. Aan hoeveel examens heb je deelgenomen binnen de leergang Manschap? 

• Ik heb alleen deelgenomen aan het examen brandbestrijding  alleen door 

naar onderdeel 2 en 3 daarna naar het einde van de vragenlijst 

• Ik heb zowel aan het examen brandbestrijding als het examen THV en IBGS 

deelgenomen  door naar onderdeel 2 en de rest van de vragenlijst 

• Ik heb aan geen van beide examens deelgenomen  door naar einde van 

vragenlijst  

 

2. Algemene vragen examen 

2.1. Ik vind de toetswijzer een duidelijk beeld geven van de Proeve van 

bekwaamheid. 

2.2. Ik vind de examenvormen (theorietoetsen, toelatingsgesprekken, praktijktoetsen 

en examens) passend bij de functie Manschap. 

2.3. Ik vind de hoeveelheid theorietoetsen goed (niet te veel en niet te weinig). 

2.4. Ik vind het goed dat de behandelde e-modules in kleinere delen over meer 

theorietoetsen bevraagd worden. 

2.5. Ik vind het beter als er per incidenttype één theorietoets zou zijn waarin alles aan 

bod komt. 

2.6. Ik vind de toelatingsgesprekken waarbij de leerwerkplekopdrachten besproken 

worden zinvol.  

2.7. Ik vind de beoordelingscriteria van de praktijktoetsen goed. 

2.8. Ik ben tevreden over de inhoudelijke kennis van de beoordelaars van de 

praktijktoetsen. 

2.9. Ik ben tevreden over de manier van beoordelen van de beoordelaars van de 

praktijktoetsen. 

2.10. Ik vind de beoordelingscriteria van de examens goed. 

2.11. Ik ben tevreden over de inhoudelijke kennis van de examinator(en) 

2.12. Ik ben tevreden over de manier van beoordelen door de examinator(en) 

2.13. Ik heb het idee dat ik een geschikte manschap ben na het behalen van het 

diploma. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

3. Incidenttype brandbestrijding 

Theorietoetsen 

3.1. Ik vind de kwaliteit van de theorietoetsen van brandbestrijding goed. 

3.2. Ik vind de e-modules goed voorbereiden op de theorietoetsen van brandbestrijding. 

 

Praktijktoetsen en examen brandbestrijding 

3.3. Ik vind de kwaliteit van de scenario’s van de praktijktoetsen goed. 

3.4. Ik vind dat ik met het behalen van de praktijktoetsen van brandbestrijding goed 

voorbereid ben op het examen van brandbestrijding. 

3.5. Ik vind het scenario van het examen brandbestrijding goed. 

3.6. Ik vind dat het examen brandbestrijding goed aansluit bij de dagelijkse praktijk van 

de manschappen werkzaam op de TS.  
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Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

4. Incidenttype THV/IBGS 

Theorietoetsen 

4.1. Ik vind de kwaliteit van de theorietoetsen van THV goed. 

4.2. Ik vind de e-modules goed voorbereiden op de theorietoetsen van THV.  

4.3. Ik vind de kwaliteit van de theorietoets van IBGS goed. 

4.4. Ik vind de e-modules goed voorbereiden op de theorietoets van IBGS. 

 

Praktijktoetsen en examen THV/IBGS 

4.5. Ik vind de kwaliteit van de scenario’s van de praktijktoetsen THV goed. 

4.6. Ik vind de kwaliteit van de scenario’s van de praktijktoetsen IBGS goed. 

4.7. Ik vind dat ik met het behalen van de praktijktoetsen van THV en van IBGS goed 

voorbereid ben op het examen van THV/IBGS. 

4.8. Ik vind het scenario van het examen THV/IBGS goed. 

4.9. Ik vind dat het examen THV/IBGS goed aansluit bij de dagelijkse praktijk van de 

manschappen werkzaam op de TS. 

4.10. Ik vind de combinatie van THV en IBGS in het examen logisch. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

5. Overig  

Mocht je nog opmerkingen hebben over de leergang Manschap die je hierboven niet 

kwijt kon, dan vragen wij deze hieronder in het opmerkingenveld toe te lichten. 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

6. Vragenlijst doorsturen naar leidinggevende/ploegchef  door naar einde vragenlijst 

We zouden graag je leidinggevende en/of ploegchef ook enkele vragen stellen. We 

willen je daarom vragen om de link <link toevoegen naar vragenlijst> van de vragenlijst 

door te sturen via de mail naar je leidinggevende en/of ploegchef.  

 

  



 50/66 

 

Docenten en instructeurs 

Je gaat starten met het maken van de vragenlijst over het onderwijs van de herziene 

leergang Manschap. Na het beantwoorden van nog een aantal algemene vragen wordt in 

deze vragenlijst gebruik gemaakt van stellingvragen. Wij vragen je de stellingen te 

beantwoorden met helemaal niet mee eens, niet mee eens, neutraal, mee eens of helemaal 

mee eens. Mocht je nog opmerkingen hebben over het onderwerp, dan kun je de 

antwoorden toelichten in het opmerkingenveld. 

 

<Schaal 1 – 5 waarbij 1 = helemaal niet mee eens en 5 = helemaal mee eens> 

 

Algemeen 

1.  

1.1. Wat is je leeftijd? <invulveld :..-…>  

1.2. In welke veiligheidsregio zit je bij het korps? Amsterdam-Amstelland, Brabant-

Noord, Brabant-Zuidoost, Caribisch Nederland, Drenthe, Flevoland, Friesland, 

Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen, 

Haaglanden, Hollands-Midden, IJsselland, Kennemerland, Limburg-Noord, Midden- 

en West-Brabant, Noord- en Oost-Gelderland, Noord-Holland Noord, Rotterdam-

Rijnmond, Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Zuid, 

Zuid-Limburg, Anders, namelijk:…... 

1.3. Bij welk opleidingsinstituut geef je de leergang Manschap les? <invulveld> 

1.4. Aan welke opleiding geef je les? Voltijdopleiding / deeltijd dagopleiding / deeltijd 

middag/avondopleiding / Anders, namelijk: <invulveld> 

 

2.  

2.1. Hoeveel lessen heb je (ongeveer) gegeven binnen de herziene leergang 

Manschap? 

<invulveld> 

2.2. In welke incidenttype geef je les?  

Je kunt meerdere opties aanklikken: 

• De aanvliegroute 

• Brandbestrijding 

• THV/Waterongevallen 

• IBGS  

2.3. Wat voor type lessen geef je?  

Je kunt meerdere opties aanklikken: 

• Theorielessen  

• Praktijklessen  

• Praktijkbijeenkomsten op oefenlocaties  

 

3. Relevantie van de onderwijsproducten 

3.1. Ik vind dat de benodigde kennis en vaardigheden van een manschap voldoende 

aan bod komen in de leergang. 

3.2. Ik vind het niveau van de leergang goed (niet te moeilijk, niet te makkelijk). 

3.3. Ik vind dat de lesplannen voldoende afwisseling hebben in werkvormen (denk aan 

opdrachten, oefeningen, uitleg, casuïstiek of scenario’s). 

3.4. Ik vind het prettig dat al het opleidingsmateriaal digitaal beschikbaar is in de ELO.  

3.5. Ik vind dat deelnemers goed voorbereid naar de lessen komen. 
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Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

4. Samenhang leergang Manschap 

4.1. Ik vind dat alle onderwijsproducten (e-modules, lessen, LWPO’s en opdrachten) 

inhoudelijk logisch met elkaar samenhangen. 

4.2. Ik vind dat er een logische opbouw zit tussen de verschillende incidenttypes 

(brandbestrijding, THV en Waterongevallen en IBGS).  

4.3. Ik vind het incidenttype Brandbestrijding logisch opgebouwd.  

4.4. Ik vind het incidenttype THV en Waterongevallen logisch opgebouwd. 

4.5. Ik vind het incidenttype IBGS logisch opgebouwd.  

4.6. Ik vind dat de lesplannen goed aansluiten bij hetgeen deelnemers leren uit de e-

modules. 

4.7. Ik vind dat ik met het aangeboden lesmateriaal een goede koppeling kan maken 

tussen de theorie uit de e-modules en de praktijk in de lessen en praktijkdagen. 

4.8. Ik vind dat de leergang deelnemers goed voorbereid op het examen. 

4.9. Ik vind dat de leergang deelnemers goed voorbereid op de praktijk/functie 

manschap. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

4. Bruikbaarheid van de onderwijsproducten 

E-modules  

4.1. Ik vind dat in de e-modules duidelijk staat aangegeven wat deelnemers leren. 

4.2. Ik vind de tijdsinschatting van de e-modules haalbaar.  

4.3. Ik vind dat de onderwerpen voldoende worden uitgelegd in de e-modules. 

4.4. Ik vind dat de onderwerpen begrijpelijk worden uitgelegd in de e-modules. 

4.5. Ik vind dat de kennis die in de e-modules staat ook echt de kennis is die 

deelnemers nodig hebben als manschap. 

4.6. Ik vind het belangrijk om de e-modules die de deelnemers als voorbereiding op 

een les doornemen, zelf ook door te nemen.  

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

Lessen 

4.7. Ik vind dat in de lesplannen duidelijk wordt aangegeven wat de doelen van de les 

zijn. 

4.8. Ik vind dat de lesplannen zo zijn gemaakt dat je voldoende houvast hebt om de 

leerdoelen te behalen. 

4.9. Ik vind het fijn om te werken met uitgebreide lesplannen zoals bij deze leergang. 

4.10. Ik gebruik het lesplan als handvat en vul de les grotendeels zelf in. 

4.11. Ik vind dat ik de lesplannen goed kan aanpassen op wat bij ons belangrijk is in de 

regio. 

4.12. Ik vind dat er voldoende gelegenheid is om te oefenen in lessen. 

4.13. De lessen zijn grotendeels praktijkgericht. 

4.14. Ik vind dat de inhoud van de lessen goed aansluit bij de functie Manschap.  
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Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

Praktijkdagen 

4.15. Ik vind dat in de lesplannen van de praktijkdagen duidelijk wordt aangegeven wat 

de doelen van de praktijkdag zijn. 

4.16. Ik vind de praktijkdagen voldoende aangepast op wat belangrijk is bij ons in de 

regio. 

4.17. Ik vind dat ik de lesplannen van de praktijkdagen goed kan aanpassen op wat bij 

ons belangrijk is in de regio. 

4.18. Ik vind dat er voldoende gelegenheid is om te oefenen in de praktijkdagen. 

4.19. Ik vind dat de inhoud van de praktijkdagen goed aansluit bij de functie Manschap.  

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

Overige onderwijsproducten 

4.29. Ik vind de animaties ter introductie van elk blok zinvol. 

4.20. Ik vind de studiegids helder en volledig  

4.21. Ik ben tevreden met de ondersteuning die de informatie uit de Handleiding voor 

docenten en instructeurs mij geeft. 

4.22. Ik vind het leesniveau van de Handleiding voor docenten en instructeurs goed.  

4.23. Ik vind de ELO opdrachten zinvol. 

4.24. Ik vind het aantal ELO opdrachten goed (niet te veel en niet te weinig).  

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

5. Kwaliteit docent(en), instructeur(s) en lwp-begeleiders  

Docenten en instructeurs 

5.1. Ik vind dat ik inhoudelijk boven de lesstof sta. 

5.2. Ik vind dat ik mij voldoende bijschool en daarmee beschik over de actuele kennis 

die deelnemers nodig hebben. 

5.3. Ik vind dat ik voldoende kwaliteiten heb om een les interactief te houden. 

5.4. Ik vind dat ik deelnemers voldoende gelegenheid geef om vragen te stellen.  

5.5. Ik vind dat ik tijdens de lessen de deelnemers goed kan begeleiden.  

5.6. Ik vind dat ik een goede manier van lesgeven heb. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

6. Studiebelasting 

6.1. Hoeveel uur ben je gemiddeld per week bezig (geweest) met de voorbereiding 

van de lessen en praktijkdagen?  

<invulveld> 

6.2. Ik vind de studiebelasting over de gehele leergang goed.  

6.3. Ik vind de verdeling van de studiebelasting over de gehele leergang goed. 
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Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

7. Actualiteit 

7.1. Ik vind het lesmateriaal actueel 

7.2. Ik vind het beeldmateriaal actueel. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

8. Examinering 

8.1. Ik vind de examenvormen (theorietoetsen, toelatingsgesprekken, praktijktoetsen en 

praktijksimulaties) passend bij de functie Manschap. 

8.2. Ik vind het goed dat de behandelde e-modules in kleinere delen over meer 

theorietoetsen bevraagd worden. 

8.3. Ik vind het beter als per incidenttype één theorietoets zou zijn waarin alles aan bod 

komt. 

8.4. Ik vind dat ik deelnemers goed kan voorbereiden op het examen. 

8.5. Ik vind dat we genoeg handvatten krijgen om deelnemers goed te begeleiden naar 

hun examen. 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

9. Overig  door naar einde vragenlijst 

Mocht je nog opmerkingen hebben over de leergang Manschap die je hierboven niet 

kwijt kon, 

dan vragen wij deze hieronder in het opmerkingenveld toe te lichten. 

<opmerkingenveld invoegen> 
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Leerwerkplekbegeleiders: 

Je krijgt enkele stellingen over de leerwerkplekopdrachten van de herziene leergang 

Manschap. Wij vragen je de stellingen te beantwoorden met helemaal niet mee eens, niet 

mee eens, neutraal, mee eens of helemaal mee eens. Mocht je nog opmerkingen hebben 

over het onderwerp, dan kun je de antwoorden toelichten in het opmerkingenveld. 

<Schaal 1 – 5 waarbij 1 = helemaal niet mee eens en 5 = helemaal mee eens> 

 

1. Algemene gegevens  

1.1. Wat is je leeftijd? <invulveld :..-…>  

1.2. In welke veiligheidsregio zit je bij het korps? Amsterdam-Amstelland, Brabant-

Noord, Brabant-Zuidoost, Caribisch Nederland, Drenthe, Flevoland, Friesland, 

Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen, 

Haaglanden, Hollands-Midden, IJsselland, Kennemerland, Limburg-Noord, Midden- 

en West-Brabant, Noord- en Oost-Gelderland, Noord-Holland Noord, Rotterdam-

Rijnmond, Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Zuid, 

Zuid-Limburg, Anders, namelijk:…... 

1.3. Ben je werkzaam als vrijwilliger of beroeps? Vrijwilliger / Beroeps / Zowel beroeps 

als vrijwilliger / anders, namelijk <invulveld> 

1.4. Bij welk opleidingsinstituut volgen deelnemers begeleidt de opleiding? <invulveld> 

1.5. Welke opleiding volgen de deelnemers die je begeleidt? Voltijdopleiding / deeltijd 

dagopleiding / deeltijd middag/avondopleiding / Anders, namelijk: <invulveld> 

1.6. Hoeveel deelnemers heb je tot nu toe begeleid als leerwerkplekbegeleider: 

<invulveld> 

 

2. De leerwerkplekopdrachten 

2.1. Ik vind de leerwerkplekopdrachten duidelijk. 

2.2. Ik vind de leerwerkplekopdrachten zinvol.  

2.3. Ik vind de leerwerkplekopdrachten goed toepasbaar binnen mijn eigen regio. 

2.4. Ik vind het aantal leerwerkplekopdrachten goed uit te voeren.  

2.5. Ik vind de leerwerkplekopdrachten aansluiten bij de functie Manschap. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

3. Jouw rol als leerwerkplekbegeleider 

3.1. Ik ben tevreden over mijn rol als leerwerkplekbegeleider.  

3.2. Ik vind het duidelijk welke rol en taken ik moet vervullen als leerwerkplekbegeleider. 

3.3. Ik ben tevreden over de begeleiding die ik kan bieden aan de deelnemers. 

3.4. Ik vind dat ik inhoudelijk boven de lesstof sta. 

3.5. Ik heb/ontvang vanuit het opleidingsinstituut begeleiding (gehad) in mijn rol als 

leerwerkplekbegeleider.  

Ja (door naar 3.6) / Nee (door naar 3.7) 

3.6. Ik ben tevreden over de begeleiding die ik heb ontvangen/ontvang vanuit het 

opleidingsinstituut. 

3.7. Ik zou het fijn vinden om begeleiding te ontvangen van het opleidingsinstituut in 

mijn rol als leerwerkplekbelegeider.  

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 
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<opmerkingenveld invoegen> 

 

4. Handleiding 

4.1. Ik ben tevreden met de ondersteuning die de informatie uit de Handleiding voor 

leerwerkplekbegeleiders mij geeft. 

4.2. Ik vind het leesniveau van de Handleiding voor leerwerkplekbegeleiders goed. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

5. Overig  door naar einde vragenlijst 

Mocht je nog opmerkingen hebben over de leerwerkplekopdrachten of over de leergang 

Manschap die je hierboven niet kwijt kon, dan vragen wij deze hieronder in het 

opmerkingenveld toe te lichten. 

<opmerkingenveld invoegen> 

  



 56/66 

 

Ploegchef/leidinggevende 

Als ploegchef of leidinggevende heb je te maken met manschappen die net klaar zijn met de 

opleiding Manschap. Je krijgt enkele stellingen over het niveau van de manschappen die net 

klaar zijn met de opleiding. Wij vragen je de stellingen te beantwoorden met helemaal niet 

mee eens, niet mee eens, neutraal, mee eens of helemaal mee eens. Mocht je nog 

opmerkingen hebben over het onderwerp, dan kun je de antwoorden toelichten in het 

opmerkingenveld. 

<Schaal 1 – 5 waarbij 1 = helemaal niet mee eens en 5 = helemaal mee eens> 

 

1. Algemeen 

1.1. Wat is je leeftijd? <invulveld :..-…>  

1.2. In welke veiligheidsregio zit je bij het korps? Amsterdam-Amstelland, Brabant-

Noord, Brabant-Zuidoost, Caribisch Nederland, Drenthe, Flevoland, Friesland, 

Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen, 

Haaglanden, Hollands-Midden, IJsselland, Kennemerland, Limburg-Noord, Midden- 

en West-Brabant, Noord- en Oost-Gelderland, Noord-Holland Noord, Rotterdam-

Rijnmond, Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Zuid, 

Zuid-Limburg, Anders, namelijk:…... 

1.3. Ben je werkzaam als vrijwilliger of beroeps? Vrijwilliger / Beroeps / Zowel beroeps 

als vrijwilliger / anders, namelijk <invulveld> 

1.4. Bij welk opleidingsinstituut zijn de manschappen uit het korps opgeleid? <invulveld> 

 

2. Niveau manschappen 

2.1. Ik vind dat de manschappen over voldoende inhoudelijke kennis beschikken na het 

volgen van de opleiding. 

2.2. Ik vind dat de manschappen voldoende praktijkervaring hebben na het volgen van 

de opleiding. 

2.3. Ik durf mijn manschappen met volle overtuiging in te zetten na het behalen van het 

diploma Manschap. 

2.4. Ik vind dat pas afgestudeerde manschappen meestal een aanvullende training 

nodig hebben om korpsspecifieke onderwerpen aan te leren.  

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe.  

Als je bij de laatste stelling hebt gekozen voor ‘helemaal eens’ of ‘eens’, laat dan weten 

welke korpsspecifieke onderwerpen dan nog vaak getraind moeten worden volgens jou.  

<opmerkingenveld invoegen> 

 

3. Overig  door naar einde vragenlijst 

Mocht je nog andere opmerkingen hebben over je ervaring met manschappen die de 

opleiding net hebben afgerond, dan vragen wij deze hieronder in het opmerkingenveld 

toe te lichten. 

<opmerkingenveld invoegen> 
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Organisator/opleidingscoördinator 

Je gaat starten met het maken van de vragenlijst over de herziene leergang Manschap. Na 

het invullen van de algemene gegevens wordt in deze vragenlijst gebruik gemaakt van 

stellingvragen. Wij vragen je de stellingen te beantwoorden met helemaal niet mee eens, 

niet mee eens, neutraal, mee eens of helemaal mee eens. Mocht je nog opmerkingen 

hebben over het onderwerp, dan kun je de antwoorden toelichten in het opmerkingenveld. 

 

<Schaal 1 – 5 waarbij 1 = helemaal niet mee eens en 5 = helemaal mee eens> 

 

1. Algemene gegevens 

1.1. Wat is je leeftijd? <invulveld :..-…>  

1.2. Bij welk opleidingsinstituut ben je werkzaam? <invulveld> 

1.3. Welke rol heb je? Je kunt meerdere opties aanklikken. 

• Ik ben organisator 

• Ik ben opleidingscoördinator 

• Anders, namelijk … 

 

2. Materialen 

2.1. Ik vind dat het aangeleverde lesmateriaal bruikbaar wordt aangeleverd. 

2.2. Ik vind dat we het aangeleverde lesmateriaal kunnen toespitsen op onze eigen 

regio. 

2.3. De benodigde materialen/objecten voor praktijktoetsen kunnen we over het 

algemeen goed regelen. 

2.4. De benodigde materialen voor lessen en praktijkdagen op het oefencentrum 

kunnen we over het algemeen goed regelen. 

2.5. Ik vind het opleidingsmateriaal actueel. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

3. Docenten, instructeurs, leerwerkplekbegeleiders en beoordelaars 

3.1. Ik vind dat we voldoende docenten en instructeurs hebben om de leergang te 

verzorgen. 

3.2. De beoordelaars voor de praktijktoetsen kunnen we over het algemeen goed 

regelen. 

3.3. Ik ben tevreden over de inhoudelijke kennis van de docenten en instructeurs. 

3.4. Ik ben tevreden over de inhoudelijke kwaliteit van de leerwerkplekbegeleider. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

4. Organisatorisch 

4.1. Het lesrooster is planning technisch gezien haalbaar. 

4.2. Ik vind de studiebelasting over de gehele leergang goed te doen.  

4.3. Ik vind de verdeling van de studiebelasting over de gehele leergang goed. 

4.4. Ik vind de toelatingsgesprekken zinvol. 

4.5. Ik vind de toelatingsgesprek organisatorisch gezien goed te regelen. 
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Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

5. Overig  door naar einde vragenlijst 

Mocht je nog opmerkingen hebben over de leergang Manschap die je hierboven niet 

kwijt kon, 

dan vragen wij deze hieronder in het opmerkingenveld toe te lichten. 

<opmerkingenveld invoegen> 

Examinatoren/beoordelaars/voorzitter 

Je gaat starten met het maken van de vragenlijst over de Proeve van bekwaamheid van de 

herziene leergang Manschap. Na het invullen van nog een aantal algemene gegevens wordt 

in deze vragenlijst gebruik gemaakt van stellingvragen. Wij vragen je de stellingen te 

beantwoorden met helemaal niet mee eens, niet mee eens, neutraal, mee eens of helemaal 

mee eens. Mocht je nog opmerkingen hebben over het onderwerp, dan kun je de 

antwoorden toelichten in het opmerkingenveld. 

 

<Schaal 1 – 5 waarbij 1 = helemaal niet mee eens en 5 = helemaal mee eens> 

 

1. Algemene gegevens 

1.1. Wat is je leeftijd? <invulveld :..-…>  

1.2. Bij welk opleidingsinstituut neem je praktijktoetsen af? <invulveld> 

1.3. Welke rol heb je? (Je kunt meerdere rollen aanklikken) 

• Ik ben IFV-examinator 

• Ik ben beoordelaar 

• Ik ben voorzitter 

1.4. Geef aan hoeveel praktijktoetsen je (ongeveer) hebt afgenomen binnen de leergang 

Manschap. 

<invulveld> 

1.5. Geef aan hoeveel examens je (ongeveer) hebt afgenomen bij deelnemers binnen 

de leergang Manschap 

<invulveld> 

1.6. Ik heb de volgende Proeve van bekwaamheid onderdelen afgenomen (je kunt 

meerdere opties aanklikken): 

• Praktijktoetsen Brandbestrijding 

• Praktijktoetsen THV 

• Praktijktoetsen IBGS 

• Examen (praktijksimulatie) Brandbestrijding 

• Examen (praktijksimulatie) THV/IBGS  

 

2. Algemene vragen over de Proeve van bekwaamheid 

Voor zowel examinatoren als beoordelaars 

2.1. Ik vind de toetswijzer deel I een duidelijk beeld geven van de proeve van 

bekwaamheid. 

2.2. Ik vind dat toetswijzer deel II voldoende aanvullende informatie bevat voor mij. 

2.3. Ik vind de examenvormen (theorietoetsen, toelatingsgesprekken, praktijktoetsen 

en praktijksimulaties) passend bij de functie Manschap. 
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2.4. Ik vind het goed dat de kennis in kleinere delen over meer theorietoetsen 

bevraagd worden. 

2.5. Ik vind het beter als per incidenttype een theorietoets zou zijn waarin alle 

behandelde onderwerpen aan bod komen. 

2.6. Ik vind dat de praktijk-, theorietoetsen en examens meten of een kandidaat 

geschikt is als manschap.  

2.7. Ik vind dat we geschikte manschappen hebben als zij geslaagd zijn voor beide 

examens van de leergang. 

 

Voor beoordelaars 

2.8. Ik vind het goed dat elke praktijktoets afzonderlijk op een dag wordt afgenomen. 

2.9. Ik vind de beoordelingscriteria van de praktijktoetsen eenduidig geformuleerd. 

2.10. Ik vind dat ik over voldoende en actuele kennis beschik om de praktijktoetsen af 

te nemen. 

2.11. Ik vind dat er voldoende geschikte beoordelaars zijn om de praktijktoetsen af te 

nemen. 

2.12. Ik vind het goed dat ik een, hoewel beperkte, bijdrage kan leveren aan het 

scenario in de praktijktoets. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

Voor examinatoren/voorzitters 

2.8. Ik vind de beoordelingscriteria van de examens eenduidig geformuleerd. 

2.9. Ik vind dat ik over voldoende en actuele kennis beschik om de examens af te 

nemen. 

2.10. Ik vind dat er voldoende geschikte examinatoren zijn om de examens af te 

nemen. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

3. Incidenttype brandbestrijding 

Praktijktoetsen brandbestrijding 

3.1. Ik vind de kwaliteit van de scenario’s van de praktijktoetsen brandbestrijding 

goed. 

3.2. Ik vind dat kandidaten met het behalen van de praktijktoetsen van 

brandbestrijding goed voorbereid zijn op het examen van brandbestrijding. 

 

Examen brandbestrijding 

3.3. Ik vind de kwaliteit van het scenario van het examen brandbestrijding goed. 

3.4. Ik vind dat het examen brandbestrijding goed aansluit bij de dagelijkse praktijk 

van de manschappen werkzaam op de TS.  

3.5. Ik vind dat de kandidaten over voldoende theoretische kennis beschikken als ze 

aan het examen brandbestrijding beginnen. 

3.6. Ik vind dat kandidaten tijdens het examen brandbestrijding met elkaar mee 

kunnen liften. 

3.7. Ik vind het goed dat bij het examen brandbestrijding een kandidaat tijdens één 

inzet op één rol wordt getoetst.  
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Praktijktoetsen en examen brandbestrijding 

3.8. Ik vind dat de kandidaat met het scenario, gebouwd a.d.h.v. de 

zwaartepuntenmatrix, goed beoordeeld kan worden. 

3.9. Ik vind dat ik hetgeen wat ik zie bij de kandidaat goed kan beoordelen met het 

beoordelingsformulier. 

3.10. Ik vind dat alle beoordelingscriteria op het beoordelingsformulier waar te nemen 

zijn bij de praktijktoets of het examen. 

3.11. Ik zit meestal op een lijn met andere beoordelaars en/of examinatoren. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

4. Incidenttype THV/IBGS 

Praktijktoetsen THV/IBGS 

4.1. Ik vind dat kandidaten met het behalen van de praktijktoetsen van THV en van 

IBGS goed voorbereid zijn op het examen van THV/IBGS. 

4.2. Ik vind de kwaliteit van de scenario’s van de praktijktoetsen THV goed. 

4.3. Ik vind de kwaliteit van de scenario’s van de praktijktoetsen IBGS goed. 

 

Examen THV/IBGS 

4.4. Ik vind de kwaliteit van het scenario van het examen THV/IBGS goed. 

4.5. Ik vind dat het examen THV/IBGS goed aansluit bij de dagelijkse praktijk van de 

manschappen werkzaam op de TS. 

4.6. Ik vind dat de kandidaten over voldoende theoretische kennis beschikken als ze 

aan het examen THV/IBGS beginnen 

4.7. Ik vind dat ik de kandidaat goed kan beoordelen voor zowel THV als voor IBGS.  

4.8. Ik vind bij het examen THV/IBGS dat deelnemers goed kunnen laten zien welke 

kennis en vaardigheden ze beheersen. 

 

Praktijktoetsen en examen THV/IBGS 

4.9. Ik vind dat de kandidaat met het scenario, gebouwd a.d.h.v. de 

zwaartepuntenmatrix, goed beoordeeld kan worden. 

4.10. Ik vind dat ik hetgeen wat ik zie bij de kandidaat goed kan beoordelen met het 

beoordelingsformulier. 

4.11. Ik vind dat alle beoordelingscriteria op het beoordelingsformulier waar te nemen 

zijn bij de praktijktoets of het examen. 

4.12. Ik zit meestal op een lijn met andere beoordelaars en/of examinatoren. 

 

Licht indien gewenst bovenstaande antwoorden toe 

<opmerkingenveld invoegen> 

 

5. Overig  door naar einde vragenlijst 

Mocht je nog opmerkingen hebben over de leergang Manschap die je hierboven niet 

kwijt kon, dan vragen wij deze hieronder in het opmerkingenveld toe te lichten. 

<opmerkingenveld invoegen> 
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Anders namelijk 

Je hebt een functie/rol die er niet tussen staat. De vragen in de vragenlijst zullen grotendeels 

niet op jou van toepassing zijn. We willen je daarom vragen om je eventuele feedback over 

de herziene leergang Manschap hieronder toe te lichten in het opmerkingenveld.  

<opmerkingenveld invoegen> 

 

 door naar einde vragenlijst 
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Geen incidenttypes afgerond 

Je hebt nog geen incidenttypes afgerond. De vragen in de vragenlijst zullen grotendeels niet 

op jou van toepassing zijn. Mocht je nu wel al iets kwijt willen over de herziene leergang 

Manschap, dan kun je hieronder je feedback toelichten in het opmerkingenveld.  

<opmerkingenveld invoegen> 

 

 door naar einde vragenlijst 
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Einde vragenlijst 

Namens het IFV ontzettend bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Onze laatste vraag 

is of je zou willen meewerken aan een interview waarin wij dieper in zullen gaan op enkele 

onderwerpen uit de vragenlijst.  

 

Als je aangeeft mee te willen werken aan het interview betekent dit niet automatisch dat je 

ook wordt uitgenodigd voor een interview. Het IFV maakt een willekeurige selectie uit de 

aanmeldingen. Nogmaals heel erg bedankt voor je medewerking! 

 

• Ja, ik wil graag meewerken aan het interview  door naar invullen algemene 

gegevens. 

• Nee, ik wil niet meewerken aan het interview  vragenlijst afsluiten 

 

Algemene gegevens 

Je hebt aangegeven graag mee te werken aan het interview. Wat leuk dat je dit wilt doen! 

Wij vragen je hieronder je naam en e-mailadres in te vullen zodat we contact met je kunnen 

opnemen als je in aanmerking komt voor het interview.  

N.B. de persoonsgegevens die hieronder worden gevraagd worden enkel gebruikt in het kader van 

deze vragenlijst. Zodra jouw persoonsgegevens voor ons onderzoek niet nodig zijn zullen wij die 

vernietigen.  

 

• Naam: 

• E-mailadres: 
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Bijlage 2: Overzicht 
studieverdeling 

Onderstaande tabellen horen bij hoofdstuk 3.5.4 Studiebelasting. In onderstaande tabellen 

staat het aantal onderwijsproducten per blok aangegeven. Een deeltijdopleiding heeft 

gemiddeld één ROI-bijeenkomst per week. Voor de aanvliegroute betekent dit dat er drie 

weken les wordt gegeven en in deze drie weken maken de deelnemers drie e-modules, drie 

lwpo en één ELO-opdracht.  

 

Brandbestrijding 

  ROI-

bijeenkomsten 

E-modules Lwpo ELO-opdrachten 

Aanvliegroute 3 3 3 1 

Blok A 2 6 2 2 

Blok B 2 5 1 1 

Blok C 4 6 1 3 

Blok D 5 7 0 1 

Theorietoets blok A t/m D 

Praktijktoets binnentreden en verkenning 

Blok E 5 11 0 1 

Praktijktoets inzettechnieken 

Blok F 3 0 0 1 

Praktijktoets slachtofferbehandeling 

Blok G 2 4 0 2 

Theorietoets blok E t/m G 

Blok H 1 2 1 0 

Tabel 10: Overzicht van de studiebelasting en verdeling bij het incidenttype Brandbestrijding. 
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Technische Hulpverlening 

  ROI-

bijeenkomsten 

E-modules Lwpo ELO-opdrachten 

Blok A 3 7 3 3 

Blok B 4 3 2 5 

Praktijktoets Bevrijdingstechnieken 

Blok C 5 3 1 1 

Theorietoets blok A t/m C  

Praktijktoets Stabiliseren en bevrijden 

Blok D 3 4 0 1 

Blok E 1 1 1 0 

Blok F 1 1 0 0 

Blok G 2 3 0 1 

Praktijktoets Zagen en heffen 

Blok H 1 1 1 0 

Waterongevallen 2 3 1 2 

Theorietoets THV blok D t/m H en Waterongevallen 

Tabel 11: Overzicht van de studiebelasting en verdeling bij het incidenttype Technische Hulpverlening. 
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Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen 

  ROI-bijeenkomst E-modules Lwpo ELO-opdrachten 

Blok A 1 3 0 1 

Blok B 2 3 1 0 

Blok C 1 2 0 0 

Praktijktoets Beeldvorming en verkenning 

Blok D 2 2 1 2 

Blok E 2 3 1 0 

Praktijktoets Slachtofferbehandeling in industriële omgeving 

Blok F 2 4 0 0 

Theorietoets blok A t/m F 

Tabel 12: Overzicht van de studiebelasting en verdeling bij het incidenttype Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. 

 

 


