Wijzigingen OER 2013-2014
Opleidingen van Reddingsbrigade Nederland
Hier is het plaatje van de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland aangepast.

Deel 1 Hogere Bonds opleidingen

1.
Artikel 1.7 Intakegesprek
1. Iedere kandidaat heeft een intakegesprek met de toegewezen leercoach;
2. Bij het intakegesprek is de praktijkbegeleider van de kandidaat indien
mogelijk aanwezig;
3. Op basis van het intakegesprek geeft de leercoach een advies over het te
volgen opleidingstraject. Het wordt de kandidaat sterk aangeraden het
advies van de leercoach op te volgen;
4. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke aanvullende workshops
de kandidaat volgt en voor welke verplichte (voor Instructeur niveau
2/trainer niveau 2) basisworkshop(s) eventueel vrijstelling wordt verleend
(op basis van eerder verworven competenties) door de leercoach;
5. Van het intakegesprek wordt een kort verslag gemaakt, waarin o.a. het
advies over het te volgen opleidingstraject, de te volgen workshops en de
te maken opdrachten staan en ook de reactie van de kandidaat daarop.
6. Indien er overeenstemming tussen de leercoach en kandidaat is, wordt
het opleidingstraject in hoofdlijnen opgenomen in het verslag. Dit verslag
dient zowel door de leercoach en de kandidaat ondertekend te worden als
zijnde een goede weergave van het gesprek en bevestiging van het
opleidingstraject;
7. Het verslag wordt door de leercoach naar het rayon, de kandidaat, en
naar het Landelijk Bureau gezonden;
8. Van het opleidingstraject, zoals afgesproken in het intakegesprek, mag
worden afgeweken als de kandidaat en leercoach hier overeenstemming
over hebben.
9. De kandidaat kan tot veertien dagen na het intakegesprek beslissen of hij
of zij met de opleiding doorgaat. Afmelden kan door middel van een
afmeldingsformulier, zie artikel 1.11.
10. Na ontvangst van het intakeverslag op het Landelijk Bureau wordt dit
toegevoegd aan het dossier van de kandidaat. Ook wordt de startdatum
van de opleidingsperiode gelijkgesteld aan de datum van het
intakegesprek.
Wordt…

Artikel 1.7 Intakegesprek
1. Iedere kandidaat heeft een intakegesprek met de toegewezen leercoach;
2. Het intakegesprek dient binnen 4 weken na toewijzing van de leercoach te worden
gehouden.;
3. Bij het intakegesprek is de praktijkbegeleider van de kandidaat indien mogelijk aanwezig;
4. Op basis van het intakegesprek geeft de leercoach een advies over het te volgen
opleidingstraject. Het wordt de kandidaat sterk aangeraden het advies van de leercoach
op te volgen;
5. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke aanvullende workshops de kandidaat
volgt en voor welke verplichte (voor Instructeur niveau 2/trainer niveau 2)
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basisworkshop(s) eventueel vrijstelling wordt verleend (op basis van eerder verworven
competenties) door de leercoach;
Van het intakegesprek wordt een kort verslag gemaakt, waarin o.a. het advies over het te
volgen opleidingstraject, de te volgen workshops en de te maken opdrachten staan en
ook de reactie van de kandidaat daarop.
Indien er overeenstemming tussen de leercoach en kandidaat is, wordt het
opleidingstraject in hoofdlijnen opgenomen in het verslag. Dit verslag dient zowel door de
leercoach en de kandidaat ondertekend te worden als zijnde een goede weergave van het
gesprek en bevestiging van het opleidingstraject;
Het verslag wordt door de leercoach naar het rayon, de kandidaat, en naar het Landelijk
Bureau gezonden;
Van het opleidingstraject, zoals afgesproken in het intakegesprek, mag worden
afgeweken als de kandidaat en leercoach hier overeenstemming over hebben.
De kandidaat kan tot veertien dagen na het intakegesprek beslissen of hij of zij met de
opleiding doorgaat. Afmelden kan door middel van een afmeldingsformulier, zie artikel
1.11.
Na ontvangst van het intakeverslag op het Landelijk Bureau wordt dit toegevoegd aan het
dossier van de kandidaat. Ook wordt de startdatum van de opleidingsperiode gelijkgesteld
aan de datum van het intakegesprek.

Deel 2 Waterhulpverlening
Artikel 5.1 PvB aanvraag
1. Een kandidaat overlegt met zijn instructeur niveau 3 over het afleggen van
een PvB. Als de instructeur niveau 3 van mening is dat de kandidaat toe
is aan het afleggen van een PvB dan wordt de PvB door de
reddingsbrigade aangevraagd;
2. Het formulier “PvB aanvraag waterhulpverlening” wordt volledig ingevuld
en door de instructeur niveau 3 ondertekend en opgestuurd naar het
examensecretariaat;
3. De PvB’s dienen bij voorkeur geclusterd te worden aangevraagd, dit
houdt in dat:
4. De PvB’s welke schriftelijk worden afgehandeld geclusterd worden;
5. De PvB’s waar een reflectie-interview aan vast zit geclusterd worden.
6 Voor de PvB’s met een reflectie-interview geldt dat deze bij voorkeur
plaats vinden op landelijk te organiseren praktijkdagen;
7 Indien het niet mogelijk is om aan lid 4 te voldoen zullen de reiskosten
van de PvB-beoordelaars en/of examinatoren bij minder dan 10
kandidaten worden doorberekend aan de reddingsbrigade;
8 De aanvraag voor de PvB dient minimaal 6 weken voor de aangevraagde
datum te worden ingediend;
9 Het examensecretariaat draagt zorg voor de administratieve afhandeling
van de inschrijving en draagt zorg voor de dossiervorming;
10. Bij onvolledige opgave wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.
De reddingsbrigade ontvangt hiervan binnen 10 werkdagen bericht met
het verzoek de inschrijving compleet te maken. Pas nadat alle
ontbrekende stukken ontvangen zijn, wordt de inschrijving geaccepteerd;
11. Het examensecretariaat geeft de inschrijving op de dag van acceptatie
door aan het landelijk rayon.
12. Na de acceptatie wordt een factuur naar het opgegeven factuuradres
gestuurd.
13. Indien er door de aanvragende Reddingsbrigade geen of te weinig
instructeurs niveau 3 worden aangemeld, zullen er door het landelijk
rayon extra examinatoren worden ingezet. De kosten voor deze extra
examinatoren zullen doorberekend worden aan de reddingsbrigade.

Wordt

Artikel 5.1 PvB aanvraag
1

2

3

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Een kandidaat overlegt met zijn instructeur niveau 3 over het afleggen van
een PvB. Als de instructeur niveau 3 van mening is dat de kandidaat toe
is aan het afleggen van een PvB dan wordt de PvB door de
reddingsbrigade aangevraagd;
Het formulier “PvB aanvraag waterhulpverlening” wordt volledig ingevuld
en door de instructeur niveau 3 ondertekend en opgestuurd naar het
examensecretariaat;
De PvB’s dienen bij voorkeur geclusterd te worden aangevraagd, dit
houdt in dat:
De PvB’s welke schriftelijk worden afgehandeld geclusterd worden;
De PvB’s waar een reflectie-interview aan vast zit geclusterd worden.
Voor de PvB’s met een reflectie-interview geldt dat deze bij voorkeur
plaats vinden op landelijk te organiseren praktijkdagen;
Indien het niet mogelijk is om aan lid 4 te voldoen zullen de reiskosten
van de PvB-beoordelaars en/of examinatoren bij minder dan 10
kandidaten worden doorberekend aan de reddingsbrigade;
De aanvraag voor de PvB dient minimaal 6 weken voor de aangevraagde
datum te worden ingediend;
De deelnemerslijst voor de PvB benoemd in lid 5 dient, per separate
PvB, minimaal twee weken voor PvB-afname in het bezit te zijn van het
examensecretariaat.
Het examensecretariaat draagt zorg voor de administratieve afhandeling
van de inschrijving en draagt zorg voor de dossiervorming;
Bij onvolledige opgave wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.
De reddingsbrigade ontvangt hiervan binnen 10 werkdagen bericht met
het verzoek de inschrijving compleet te maken. Pas nadat alle
ontbrekende stukken ontvangen zijn, wordt de inschrijving geaccepteerd;
Het examensecretariaat geeft de inschrijving op de dag van acceptatie
door aan het landelijk rayon.
Na de acceptatie wordt een factuur naar het opgegeven factuuradres
gestuurd.
Indien er door de aanvragende Reddingsbrigade geen of te weinig
instructeurs niveau 3 worden aangemeld, zullen er door het landelijk
rayon extra examinatoren worden ingezet. De kosten voor deze extra
examinatoren zullen doorberekend worden aan de reddingsbrigade. De
normering omtrent dit lid wordt jaarlijks vastgesteld door het landelijk
rayon.

Artikel 5.5 Prestatiedossier
Het prestatiedossier welke va
n toepassing is op de betreffende PvB dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de PvB in
het bezit te zijn van de PvB-beoordelaren.
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Artikel 5.5 Prestatiedossier
Het prestatiedossier welke van toepassing is op de betreffende PvB dient minimaal 30
minuten voor aanvang van de PvB in het bezit te zijn van de PvB-beoordelaren.

Artikel 5.6 Herkansingen
De kandidaat kan ieder gewenst moment opnieuw voor een PvB inschrijven, maar kan een
PvB maximaal 2 keer in 3 jaar, geteld vanaf het afnamemoment dat een betreffende PvB voor
het eerst is afgelegd, herkansen. Een uitzondering hierop vormt een ongeldig verklaarde
uitslag.
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Artikel 5.6 Herkansingen
De kandidaat kan ieder gewenst moment opnieuw voor een PvB inschrijven.

Artikel 6.4 Normering
12. Om te slagen voor een PvB moet de beoordeling van alle onderdelen van die PvB
voldoende zijn;
1. Ieder onderdeel weegt één maal mee in de eindbeoordeling;
2. Een onderdeel is voldoende als er wordt voldaan aan de in het
beoordelingsprotocol genoemde voorwaarden;
3. Wanneer de beoordeling van het prestatiedossier na eenmalige bijstelling
niet voldoende is, wordt de kandidaat afgewezen voor de PvB;
4. Beoordelingscriteria die tijdens het praktijkonderdeel in eerste instantie als
niet voldaan worden aangemerkt kunnen door een goede toelichting (ter
beoordeling van de beoordelaren) tijdens het reflectie-interview alsnog als
voldoende worden aangemerkt.
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Artikel 6.4 Normering
1. Om te slagen voor een PvB moet de beoordeling van alle onderdelen van die PvB
voldoende zijn;
5. Ieder onderdeel weegt één maal mee in de eindbeoordeling;
6. Een onderdeel is voldoende als er wordt voldaan aan de in het
beoordelingsprotocol genoemde voorwaarden;
7. Beoordelingscriteria die tijdens het praktijkonderdeel in eerste instantie als
niet voldaan worden aangemerkt kunnen door een goede toelichting (ter
beoordeling van de beoordelaren) tijdens het reflectie-interview alsnog als
voldoende worden aangemerkt.

Artikel 6.5 Vaststellen en bekend maken PvB Uitslag
1. De beoordelaren stellen in onderling overleg de voorlopige uitslag vast;
8. Indien de stemmen staken heeft de onafhankelijke beoordelaar of
examinator de doorslaggevende stem;
9. Binnen 30 minuten na afloop van de PvB afname wordt de voorlopige
uitslag door de PvB beoordelaren vastgesteld;






10. Direct na de vaststelling van de voorlopige uitslag wordt deze aan de
kandidaat bekend gemaakt en doorgesproken door één van de PvBbeoordelaren;
11. De PvB- beoordelaren zorgen dat de voorlopige uitslag (volledige en
originele beoordelingset) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5
werkdagen wordt voorgelegd aan het CECO;
12. Het CECO controleert de voorlopige uitslag op procedurele en
administratieve onjuistheden en stelt de uitslag vervolgens definitief vast;
13. Als administratieve onjuistheden worden aangemerkt:
Onvolledig ingevulde voorbladen van het protocol;
Ontbreken van een motivatie in geval van afwijzing;
Niet (volledig) ondertekend protocol;
Andere onjuistheden die naar oordeel van het examensecretariaat het vaststellen van
een definitieve uitslag onmogelijk maken.
14. De CECO kan de uitslag niet inhoudelijk afwijzen;
15. Administratieve onjuistheden worden gemeld aan de secretaris van de
CECO en de Landelijk Coördinator opleidingen Waterhulpverlening die de
uitslag met redenen omkleed ongeldig kan verklaren en, eventueel na
overleg met de CECO leden, een passend aanbod aan de kandidaat kan
doen;
16. De kandidaat ontvangt binnen 21 werkdagen na afname van de PvB
schriftelijk een formele bevestiging van de definitieve uitslag;
17. Van het bedoelde in lid 7 van dit artikel kan worden afgeweken als uit de
financiële administratie blijkt dat de factuur nog niet is voldaan. Binnen 10
werkdagen nadat het gefactureerde bedrag op rekening van de KNBRD
staat wordt schriftelijk een formele bevestiging van de definitieve uitslag
gezonden.
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Artikel 6.5 Vaststellen en bekend maken PvB Uitslag
1. De beoordelaren stellen in onderling overleg de voorlopige uitslag vast;
18. Indien de stemmen staken heeft de onafhankelijke beoordelaar of
examinator de doorslaggevende stem;
19. Binnen 1 uur na afloop van de PvB afname wordt de voorlopige uitslag
door de PvB beoordelaren vastgesteld;
20. Direct na de vaststelling van de voorlopige uitslag wordt deze aan de
kandidaat bekend gemaakt en doorgesproken door één van de PvBbeoordelaren;
21. De PvB- beoordelaren zorgen dat de voorlopige uitslag (volledige en
originele beoordelingset) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5
werkdagen wordt voorgelegd aan het CECO;
22. Het CECO controleert de voorlopige uitslag op procedurele en
administratieve onjuistheden en stelt de uitslag vervolgens definitief vast;
23. Als administratieve onjuistheden worden aangemerkt:
 Onvolledig ingevulde voorbladen van het protocol;
 Ontbreken van een motivatie in geval van afwijzing;
 Niet (volledig) ondertekend protocol;
 Andere onjuistheden die naar oordeel van het examensecretariaat het vaststellen van
een definitieve uitslag onmogelijk maken.
24. De CECO kan de uitslag niet inhoudelijk afwijzen;
25. Administratieve onjuistheden worden gemeld aan de secretaris van de
CECO en de Landelijk Coördinator opleidingen Waterhulpverlening die de
uitslag met redenen omkleed ongeldig kan verklaren en, eventueel na
overleg met de CECO leden, een passend aanbod aan de kandidaat kan
doen;

26. De kandidaat ontvangt binnen 21 werkdagen na afname van de PvB
schriftelijk een formele bevestiging van de definitieve uitslag;
27. Van het bedoelde in lid 7 van dit artikel kan worden afgeweken als uit de
financiële administratie blijkt dat de factuur nog niet is voldaan. Binnen 10
werkdagen nadat het gefactureerde bedrag op rekening van de KNBRD
staat wordt schriftelijk een formele bevestiging van de definitieve uitslag
gezonden.

