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Voorwoord
Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van
de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een beroepsbeoefenaar “vakbekwaam” laten
blijven.
De licentieregeling is tot stand gekomen na expertise, inbreng en feedback vanuit verschillende
commissies van Reddingsbrigade Nederland. Er is getracht een uitvoerbare, praktijkgerichte
e
licentieregeling te ontwikkelen. De 1 licentieperiode loopt tot 1 september 2020.
Het oude opleidingssysteem richtte zich op opleiding en examinering. Het diploma was onbeperkt
geldig. Het nieuwe systeem richt zich ook op bijscholen, trainen en oefenen (vakbekwaam blijven).
Het gaat nu dus om een integrale benadering.
Het op een juiste wijze uitvoeren van de taken, het vakbekwaam zijn voor het inhoudelijke vak, daar
gaat het om. We spreken dan ook van een functiegerichte benadering. Het gaat daarbij niet alleen om
kennis of om bepaalde motorische vaardigheden, de benadering is competentiegericht.
Medewerkers van de Reddingsbrigade worden enkele jaren opgeleid, geëxamineerd, geoefend,
getraind en bijgeschoold voor de functies en bijbehorende taken die zij daadwerkelijk uitoefenen. De
praktijk wordt dus het uitgangspunt. Hierdoor kan de Reddingsbrigade nog beter en veiliger werken en
nog effectiever samenwerken met andere partijen bij een calamiteit.
Het gaat niet langer alleen om vakbekwaam worden (opleiden en examineren), maar ook om
vakbekwaam blijven (oefenen, trainen en bijscholen).
De licentieregeling bestaat uit drie delen:
1. “vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven”
2. Licentieregeling Waterhulpverlening
3. Licentieregeling Hogere bondsopleidingen & Officials
Deze delen zijn separate onderdelen van de licentieregeling. Per onderdeel zal een
beroepsbeoefenaar zijn “vakbekwaamheid” moeten aantonen. Per onderdeel geldt dus ook een
licentie en dient er aan de criteria van de desbetreffende licentieregeling voldaan te worden.
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Portefeuillehouder Opleidingen
Bestuur

Versie 1.0 – 1 januari 2015

Lars Carree
Vice-voorzitter
Commissie Opleidingen

Inhoudsopgave
1

LANG LEVEN LEREN ................................................................................................................................... 4
1.1
KENMERKEN VAN LEVENSLANG LEREN BIJ DE REDDINGSBRIGADE ............................................................................ 5
1.2
OPLEIDEN, TRAINEN EN OEFENEN .................................................................................................................... 5
1.2.1
Opleiden .......................................................................................................................................... 5
1.2.2
Trainen ............................................................................................................................................ 5
1.2.3
Oefenen ........................................................................................................................................... 5
1.2.4
Bijscholen ........................................................................................................................................ 6

2

VAKBEKWAAM WORDEN ......................................................................................................................... 6
2.1
2.2
2.3
2.4

3

WAT MOET ER GEREGELD ZIJN OP HET GEBIED VAN VAKBEKWAAM WORDEN? ........................................................... 6
WAT MOET ER GEREGELD ZIJN OP HET GEBIED VAN VAKBEKWAAM BLIJVEN?............................................................. 6
ESSENTIES VAKBEKWAAM WORDEN ................................................................................................................ 7
WERKEND LEREN.......................................................................................................................................... 7

VAKBEKWAAM BLIJVEN ............................................................................................................................ 8
3.1

ESSENTIES VAKBEKWAAM BLIJVEN ................................................................................................................... 8

Versie 1.0 – 1 januari 2015

Vakbekwaam worden, Vakbekwaam blijven
1

Lang leven leren

Deze cyclus veronderstelt een beroepsbeoefenaar die binnen een geïntegreerd samenstel van
selectie, opleiden, oefenen, werken en bijscholen levenslang leert. De componenten selectie en
opleiden zijn nodig om, middels het bijbehorende diploma, toegang tot een bepaalde functie te krijgen.
De opleidingen zijn, inclusief de bijbehorende examinering, functie- en competentiegericht opgezet.
Dit betekent dat de deelnemer wordt opgeleid voor de kerntaken van de beginnend
beroepsbeoefenaar in de functie en dat de opleiding zo wordt ingericht, dat de deelnemer de voor de
kerntaken benodigde competenties kan ontwikkelen. De componenten oefenen, werken
(praktijkervaring opdoen) en bijscholen ondersteunen de vakbekwaamheidsontwikkeling van een
beginnend naar een volleerd beroepsbeoefenaar binnen een bepaalde functie.
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1.1

Kenmerken van levenslang leren bij de Reddingsbrigade

Belangrijke kenmerken van het (beoogde) levenslang leren bij de Reddingsbrigade zijn:
 landelijke normen voor selectie, opleiden, oefenen en bijscholen
 examinering van opleidingen op basis van een functie- en competentieprofiel, een
kwalificatieprofiel en een proeve van bekwaamheid
 een leeromgeving die voorbereidt op de functie zoals vastgelegd in het kwalificatieprofiel en
de proeve van bekwaamheid
 een duaal stelsel, waarbij het leren deels in theorie en deels op de werkplek plaatsvindt
 erkenning van eerder verworven competenties (EVC), om een efficiënte in- en doorstroming
naar functies te bevorderen en onnodige studiebelasting te voorkomen
 functie- en competentiegericht opleiden, oefenen en bijscholen
 competentieontwikkeling als een gedeelde verantwoordelijkheid van Reddingsbrigade en
beroepsbeoefenaar.
 kwaliteitsborging met behulp van certificering, toezicht en registratie.

1.2

Opleiden, trainen en oefenen

Een goede voorbereiding op incidenten is pas verzekerd als er regelmatig wordt opgeleid, getraind en
geoefend, als deze oefeningen worden geëvalueerd en als het geleerde wordt verwerkt, bijvoorbeeld
door het protocollen en/of richtlijnen aan te passen.
Met opleiden wordt in dit kader bedoeld het opdoen van kennis over de aanpak van incidenten door
de Reddingsbrigade.
Met andere woorden: het inzichtelijk maken van de taken die een bepaalde functionaris moet
uitvoeren in geval van een incident bij de Reddingsbrigade. Door vervolgens te trainen, leert men
bepaalde vaardigheden, in onderdelen en met tussentijdse feedback en bijsturing. Hierdoor brengt
men vervolgens tijdens het oefenen de opgedane kennis in de praktijk, en door een bepaald incident
‘real life’ te simuleren, achteraf te evalueren kan men tegelijkertijd de kwaliteit van de opleiding en
training toetsen.

1.2.1 Opleiden
Het inzichtelijk maken van de taken, die een bepaalde functionaris moet uitvoeren in geval een
incident, zijn gericht op het bijbrengen van kennis.

1.2.2 Trainen
Hierbij traint men bepaalde vaardigheden, in onderdelen en met tussentijdse feedback en bijsturing.
In trainingen wordt de opgedane kennis toegepast om vaardigheden te verwerven.

1.2.3 Oefenen
Een realistische oefening waarin vaardigheden en kennis kunnen worden getoetst. Achteraf evalueren
biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de kwaliteit van de opleiding en training te toetsen. Oefeningen
dienen om ervaring op te doen in een zo realistisch mogelijke omgeving om het beoogde gedrag waar
te nemen.
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1.2.4 Bijscholen
Bijscholen is thematische kennisoverdracht rond nieuwe ontwikkelingen met als doel om de
vakbekwaamheid te actualiseren of op een hoger niveau te brengen.

2

Vakbekwaam worden

Vakbekwaam worden is het opleiden en examineren van een beroepsbeoefenaar tot het start-en
kwalificatieniveau.

2.1

Wat moet er geregeld zijn op het gebied van vakbekwaam worden?

Voor het deel vakbekwaam worden zijn er uitgangspunten vastgesteld:
1.De opleiding is gebaseerd op het kwalificatieprofiel van de desbetreffende functie.
2.De opleiding is gebaseerd op het opleidingsplan waarin de volgende zaken zijn beschreven:
a. Volgens het opleidingsplan wordt er opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar zodat deze
alle kerntaken uit het kwalificatieprofiel in voldoende mate beheerst.
b. Volgens het opleidingsplan vindt er zogenaamde beroepspraktijkvorming plaats (leren in de
praktijk) door duaal leren: afwisselend leren in de beroepspraktijk (werkend leren) en binnen
een opleidingsinstituut.
c. De Reddingsbrigade is verantwoordelijk voor de organisatie van het werkend leren. Hierbij
zorgt de instructeur voor de inrichting van een werkplek en de aangewezen Lifeguards voor
de begeleiding van deelnemers. De Reddingsbrigade is verantwoordelijk voor het verzorgen
van onderwijs en het evalueren ervan.
d. Opleiden volgens het opleidingsplan zorgt voor een functie- en competentiegerichte invulling:
alle aspecten voor de functie (kennis, inzicht, vaardigheden en persoonseigenschappen)
komen in de opleiding als een geïntegreerd geheel aan bod.
e. Opleiden volgens het opleidingsplan zorgt voor situationeel en activerend onderwijs dat de
deelnemer prikkelt om zich een goed beeld van praktijksituaties te vormen en zelf het initiatief
te nemen om deze situaties door o.a. simulaties en casuïstiek te leren beheersen. In het
opleidingsplan zijn de studiebelasting en verdeling van het aantal uren leren op het
opleidingsinstituut, realistisch oefenen, werkend leren in de eigen vereniging en zelfstudie
aangegeven.
3.De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze proeve van bekwaamheid is
afgeleid van het kwalificatieprofiel en gaat uit van het feit dat de leergang is vormgegeven door
middel van het opleidingsplan. Reddingsbrigade Nederland neemt de proeve van bekwaamheid af
geeft hiervoor een diploma af. Het afnemen van de proeve van bekwaamheid is een landelijke taak
van Reddingsbrigade Nederland.
De functie mag pas worden uitgeoefend als het diploma is behaald. Een deelnemer mag tijdens de
leergang wel ingezet worden als zogenaamde ‘aspirant’ in de functie waarvoor hij of zij in opleiding
is.

2.2

Wat moet er geregeld zijn op het gebied van vakbekwaam blijven?

De Reddingsbrigade is verantwoordelijk voor het onderhouden van de vakbekwaamheid van de
Lifeguards. Hoe het vakbekwaam blijven wordt ingericht, is afhankelijk van het lokale welke dient aan
te sluiten bij de landelijke Licentie-regeling van Reddingsbrigade Nederland.
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2.3

Essenties Vakbekwaam worden

De essentie van vakbekwaam worden is het komen tot het niveau van de startend of beginnend
beroepsbeoefenaar. Volg je de leven lang leren cyclus, dan zie je het niveau van de ervaren of
volleerd beroepsbeoefenaar. Hiervoor worden de activiteiten van vakbekwaam blijven ingezet.
Het nieuwe onderwijs is functiegericht en activerend. De essentie hiervan is:





Afwisseling van theorie en praktijk tijdens het leren.
Toepassing van theorie in de werkelijke en de gesimuleerde praktijk.
Een koppeling van werken en leren. Het doel van werkend leren is dat taken in een
realistische context aangeleerd worden.
Precies die kennis en vaardigheden worden overgedragen waarmee de deelnemer een goede
start kan maken in zijn toekomstige functie bij de Reddingsbrigade. Meer hoeft niet, minder
mag niet.

Om dit werkend leren mogelijk te maken is een zogenaamd duaal leerstelsel ingericht met een aantal
rollen en verantwoordelijkheden. Met een duaal stelsel wordt bedoeld het leren op een
opleidingsinstituut gecombineerd met het leren op een leerwerkplek.

2.4

Werkend leren

De ultieme leerwerkplek voor (Junior)Lifeguard of Senior een daadwerkelijke inzet, zoals een
drenkeling, watersporter in problemen. Deze ultieme leerwerkplek is echter om meerdere redenen
ongeschikt. Denk maar eens aan de lage frequentie van inzetten in enkele regio’s, waardoor de
toekomstige (Junior) Lifeguards onvoldoende kunnen oefenen. Of denk aan het leereffect dat afhangt
van het aantal en het soort meldingen. Vooral bij kleinere Reddingsbrigades in dunbevolkt gebied is
het leereffect op voorhand beperkt. Verder geldt dat het bij een reële inzet vrijwel niet mogelijk is te
beoordelen of de deelnemer echt iets heeft geleerd. Een belangrijk aspect dat de ‘ultieme werkplek’
ongeschikt maakt is veiligheid. Veiligheid op de leerwerkplek is immers een randvoorwaarde voor
werkend leren. De inzet van onvoldoende opgeleid personeel bij een inzet is een onaanvaardbaar
risico. De Reddingsbrigade kan voor dit risico aansprakelijk worden gesteld.
Binnen het werkend leren moet dus een andere oplossing worden gevonden voor het koppelen van
theorie aan praktijk, het zogenaamde praktijkleren. De functiegerichte opleidingen zijn zo opgezet dat
er leerwerkplekken worden gecreëerd.
Leerwerkplekken kunnen op de volgende wijze worden vormgegeven:



Leren in een gesimuleerde omgeving met behulp van praktijkoefeningen
Leren in de vereniging (aan de hand van werkopdrachten en gebruikmakend van
oefenavonden).
De werkgever Reddingsbrigade is verantwoordelijk voor het leren in de vereniging, voor het
theoretisch leren en het leren in de gesimuleerde omgeving.
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3

Vakbekwaam blijven

Vakbekwaam blijven is het oefenen, trainen en bijscholen van een beroepsbeoefenaar. Op het
minimale niveau van het kwalificatiedossier.

3.1

Essenties Vakbekwaam blijven

De essentie van vakbekwaam blijven is zicht hebben op, aantonen van en ontwikkelen van
vakbekwaamheid. De minimale norm hierbij is dat wat er voor een functie is vastgelegd in het
kwalificatiedossier.
1. Oefenen en bijscholen hebben een concreet doel en dragen meetbaar bij aan de
vakbekwaamheid van beroepsbeoefenaar. Het concrete doel van oefenen en bijscholen is het
werken aan de normen waaraan een medewerker moet voldoen. De minimale norm is
vastgelegd in het kwalificatiedossier.
2. Oefeningen zijn functiegericht en logisch opgebouwd.
Oefeningen zijn gericht op kerntaken en competenties uit het kwalificatiedossier en kennen
(voor de beroepsbeoefenaar) een logische opbouw (elementaire oefeningen,
basisoefeningen, eindoefeningen en slotoefeningen) en daarnaast de logische opbouw in het
werken aan vakbekwaamheid: eerst aanleren, dan oefenen en vervolgens aantonen van
vakbekwaamheid.
3. Tijdens oefeningen (en bijscholingen) wordt het vakbekwaamheidsniveau van de medewerker
gemeten en geregistreerd. Er wordt waargenomen, gemeten, toezicht gehouden, feedback
gegeven en geregistreerd op basis van competenties. Door middel van oefening en observatie
wordt zicht verkregen op de vakbekwaamheid van beroepsbeoefenaar. Daarnaast wordt
feedback gegeven aan beroepsbeoefenaar ten aanzien van hun vakbekwaamheid.
4. Registraties worden geanalyseerd en zijn input voor beleid en acties.
Registraties worden op groepsniveau en op individueel niveau geanalyseerd. Deze analyses
zijn vervolgens input voor het vakbekwaamheidsbeleid en voor de functionerings- en
beoordelingscyclus van een medewerker.
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