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1 Doel herregistratie licentie
Reddingsbrigade Nederland wil zorgen dat opleidende kaderleden van de aangesloten verenigingen
met voldoende kwaliteit hun werk kunnen doen. Reddingsbrigade Nederland borgt daarom met een
licentieregeling het minimale basisniveau dat van een functionaris wordt verlangd (“dat het kennis- en
vaardighedenniveau van de functionaris tenminste gelegen is op het niveau van de start (initiële)
opleiding”). Het bewaken van de kwaliteit van de functie uitoefening door functionarissen is vervolgens
aan de aangesloten vereniging zelf. Reddingsbrigade Nederland wil initiatieven voor het ontwikkelen
van een intern kwaliteitssysteem ondersteunen.
Naast het diploma, ook ’voldoende ervaring door herhaling’
Kennis en vaardigheden worden minder als ze niet worden beoefend. Net als in veel andere sectoren
van de samenleving, kiest Reddingsbrigade Nederland voor een systeem van ervaring vastleggen,
bijscholen, nascholen en herscholen.
Werkervaring vastleggen
Uitgangspunt is dat mensen die in de praktijk actief zijn, hun kwaliteiten vasthouden en verbeteren.
Vooral wanneer er binnen (clusters van) verenigingen in opleidingsteams wordt samengewerkt, zal de
kwaliteit vrijwel nooit een kritisch punt zijn. Dit is de meest gewenste situatie.
Naast werkervaring bij een vereniging kan ook werkervaring in situaties die analoog zijn aan de
ervaringen in verenigingsverband, worden meegerekend.
Ook werkervaring in enigszins vergelijkbare situaties kunnen worden meegeteld. Zie hiervoor de
uitwerkingen, verderop in dit stuk.
Bijscholen
Vernieuwingen vergen bijscholing. Naast werkervaring zal bij vernieuwingen, deelname aan
bijscholing noodzakelijk zijn.
Deelname aan bijscholingen en vastleggen van werkervaring samen, zijn het uitgangspunt voor het
borgen van kwaliteit.

1.1 Werkervaringseis Hogere Bondsopgeleiden en Officials
Een manier om uw licentie te verlengen is voldoen aan de werkervaringseis (ook wel urennorm
genoemd). In een periode van 5 jaar moet u bijvoorbeeld 25 uur werken als functie-uitoefenaar. Dit
komt neer op gemiddeld 5 jaar lang 5 uur per jaar werken.
Tevens dient U competent bevonden te worden aan de geldende PvB en competentie eisen op het
moment van herregistratie, welke voor het diploma worden vereist. Voorbeeld: zwemvaardigheid,
diploma eerst hulp en/of vaarbewijs. De brigade of functionaris waarvoor U de uitoefening van uw
functie verricht kan hierop de werk ervaringseis bevestigen. Daarnaast neemt U in die periode deel
aan een vastgesteld aantal uren bijscholing. Tezamen wordt er een minimale urentermijn vastgesteld.
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2 Aard van de werkzaamheden
Om werkzaamheden mee te mogen tellen gelden 2 eisen:
1. De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van opleiden. Dit zijn werkzaamheden die
rechtstreeks zijn gericht op de opleidingstaken van (de) Reddingsbrigade (Nederland). Indien
U voldoet aan de hoogste kwalificatie gezien Uw huidige diploma’s, zullen de onderliggende
automatisch worden verlengd. (Domino effect)
Specialisaties dienen altijd op het specifieke niveau behaald te worden.
Voorbeeld: Indien er is voldaan aan de eis voor licentieverlening Praktijkbegeleider, zal de
licentie voor instructeur Niveau 3 (N3) automatisch worden verlengd.
Indien een Instructeur N3 ook de licentie official L1 heeft, dient de eis voor de licentie L1
specifiek behaald te worden met een aanvullende competentieverklaring voor de licentie L1.
2. De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het functie
waarvoor u herregistratie aanvraagt. Als u werkt in een andere functie dan opleider, kunnen
werkzaamheden meetellen als zij binnen het deskundigheidsgebied vallen. Hiervoor dient een
aanvraag, onderbouwd met bewijsmiddelen, te worden ingediend bij de CECO.

3 Werken in het buitenland
Buitenlandse werkervaring kan ook meetellen. Hieraan worden dezelfde eisen gesteld als aan
werkervaring die is opgedaan in Nederland. Hebt U als Instructeur werkervaring buiten Nederland
opgedaan, dan dient U wel alle bewijsstukken zelf in het bezit te hebben en te houden.

4 Werkonderbreking
Meerdere onderbrekingen in de periode van vijf jaar zijn mogelijk. Een onderbreking mag echter niet
langer duren dan twee aaneengesloten jaren. Bij een langer dan twee jaar durende onderbreking van
de werkzaamheden is niet meer aan de eisen betreffende spreiding van de werkzaamheden voldaan
en zal iemand zich moeten nascholen om geherregistreerd te kunnen worden. Onderbrekingen
vereisen – indien nodig - compensatie in de overige wel gewerkte perioden, zodat in de gehele
periode van 5 jaar toch voldaan wordt aan het gemiddelde voor de 5 jaarperiode. De CeCo kan om
redelijkheids argumenten hiervan afwijken.
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4.1 Wie niet de werkervaringseis (urennorm) haalt, kan een na- of
herscholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor
herregistratie.
Hiermee laat u zien dat u de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden van uw functie
beheerst. Er zijn 3 mogelijkheden:
1. U hebt 0 tot 7 uren geregistreerd, maar hebt toch voldoende tijd gemaakt: U toont met behulp
van een competentie-toets aan dat u de noodzakelijke kerncompetenties en –vaardigheden
beheerst. Meer informatie hierover bij de Rayon HBO vertegenwoordiger. De uitslag krijgt u
uiterlijk 6 weken na het maken van de toets per post thuisgestuurd. Deze competentie toets is
aan te vragen bij de Rayon HBO. Bent u niet voor de alle toets onderdelen geslaagd? Volg
dan de scholingen voor de onderdelen die u niet gehaald heeft.
2. U hebt 0 tot 7 uren geregistreerd, maar U bent eigenlijk uw kennis en vaardigheden kwijt: U
kiest direct voor het volgen van het scholingstraject. De rayon HBO vertegenwoordiger biedt
opleidingen aan volgens de geldende kwalificatiestructuur.
3. U hebt 8 tot en met 14 uren geregistreerd en meent toch voldoende ervaring in huis te
hebben: U loopt voor het tekort aan uren mee met een praktijksituatie van een collega met de
juiste registratie. Na het meelopen, levert U de bewijsmiddelen in bij uw rayon HBO
vertegenwoordiger. De uitslag krijgt u uiterlijk 6 weken na het maken van de toets per post
thuisgestuurd.
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5 Aanvragen herregistratie licentie;
Ter onderbouwing van de licentieaanvraag kan volstaan worden met een getekende eigen verklaring.
De eigen verklaring zal bestaan uit een (digitaal) standaardformulier opgesteld door Reddingsbrigade
Nederland met een aantal relevante vragen over het werkverleden binnen het desbetreffende gebied
van de functies uitoefening. Voor het geval van een instructeurs - en praktijkbegeleiderslicentie dient
deze namens een vertegenwoordiger van de vereniging, aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland,
mede ondertekend te worden. In het geval van een official licentie dient deze mede te worden
ondertekend door de Commissie Official Zaken (COZ). Er hoeft bij de aanvraag verder geen
bewijsstukken te zijn bijgevoegd. Voor de leercoachlicentie dient deze mede te worden ondertekend
door de HBO vertegenwoordiger van het Rayon, of de Landelijk Coördinator HBO.
Reddingsbrigade Nederland zal steekproefsgewijs de aanvragen controleren, waarbij de steekproef
zowel willekeurig als op basis van de informatie uit de ingediende aanvraag kan plaatsvinden.

1. Willekeurige steekproef:
Een bepaald percentage van de indieners moet op verzoek van Reddingsbrigade Nederland
hun aanvraag alsnog tezamen met de bewijsstukken opsturen. Reddingsbrigade Nederland
moet vervolgens beoordelen of deze bewijsstukken de aanvraag voldoende ondersteunen.
De controles moeten zodanig groot in aantal zijn dat er voldoende druk bij de functieuitoefenaren wordt gevoeld, om de eigen verklaring naar waarheid in te vullen. Hierdoor zal er
een zelfregulerend effect optreden en dit zal mensen weerhouden de eigen verklaring niet
naar waarheid in te vullen. De omvang van de steekproef kan jaarlijks ook echter variëren.
Ten eerste zal controle alleen relevant zijn bij aanvragen op grond van opgedane
werkervaring en niet op grond van scholing. Ten tweede zal het merendeel van de aanvragen
ruim aan de norm voor werkervaring voldoen. De noodzaak op controle van deze aanvragen
is minder groot, waardoor de steekproef beperkt kan blijven.
2. Controle n.a.v. de ingediende aanvraag:
 Indien de gegevens uit de aanvraag/eigen verklaring aanleiding geven tot nader
onderzoek (indien bijvoorbeeld een functie uitoefenaar zich rond de grens van 15 uur
werkervaring in 5 jaar bevindt), kan Reddingsbrigade Nederland besluiten deze
aanvraag met nadere bewijsstukken door de functie uitoefenaar te laten
onderbouwen.
 Als de werkervaring buiten de EU is opgedaan, zal direct bij de aanvraag door de
functie uitoefenaar meer informatie moeten worden gegeven over de omvang, duur en
aard van de verrichte werkzaamheden. Hij zal hiertoe direct de benodigde
bewijsstukken moeten bijvoegen. Dit is dus niet afhankelijk van de kans dat hij binnen
de steekproef valt en in zoverre een uitzondering op de hoofdregel dat een eigen
verklaring volstaat.
Het voordeel van dit getrapte systeem is dat de omvang van de steekproef klein gehouden zal
kunnen worden, terwijl toch het beoogde doel kan worden bereikt. Het grootste deel van de
functie uitoefenaren die werkzaam is binnen hun licentie zal immers gemakkelijk aan de
gestelde eisen voldoen: hun werkervaring is zodanig ruim dat er geen twijfel bestaat over de
vraag of zij voldoende gewerkt hebben binnen hun deskundigheidsgebied. Zij hoeven dus ook
niet allemaal gecontroleerd te worden. Bij de functie uitoefenaren waarvan uit de aanvraag
blijkt dat er mogelijke twijfel bestaat over het aantal gewerkte uren, zal Reddingsbrigade
Nederland bewijsstukken kunnen opvragen.
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6 Bewijsstukken
Het thans gekozen systeem van volstaan met een eigen verklaring en desgevraagd de aanvraag
nader onderbouwen met bewijsstukken ontslaat de functie uitoefenaar niet van het verzamelen van de
benodigde bewijsstukken: indien hij binnen de steekproef dan wel de controlegroep valt zal hij toch
desgevraagd (tijdig) de juiste stukken moeten kunnen overleggen.

7 Herintreden
Met herintreden wordt bedoeld: een kandidaat, in het bezit van een diploma Hogere Bondsopleidingen
zonder geldige licentie. Deze regeling geldt niet voor de L official bevoegdheden.
Bijvoorbeeld, een kandidaat heeft in het verleden zijn diploma Instructeur behaald, vanwege
stopzetting van zijn lidmaatschap bij een plaatselijke Reddingsbrigade is de licentie te komen
vervallen. Na enkele jaren wil de kandidaat zijn “oude” hobby weer oppakken.
Een herintreder moet zijn behaalde diploma kunnen aantonen.
Hierna zijn er 2 mogelijkheden.
1. U toont met behulp van een competentie-toets aan dat u de noodzakelijke kerncompetenties
en –vaardigheden beheerst. Meer informatie hierover bij de Rayon HBO vertegenwoordiger.
De uitslag krijgt u uiterlijk 6 weken na het maken van de toets per post thuisgestuurd.
Bent u niet voor de alle toets onderdelen geslaagd? Volg dan de scholingen voor de onderdelen die u
niet gehaald heeft.
2. U kiest direct voor het volgen van het scholingstraject. De rayon HBO vertegenwoordiger biedt
opleidingen aan volgens de geldende kwalificatiestructuur.
3. U meent toch voldoende ervaring in huis te hebben: U loopt voor 3 uren mee met een
praktijksituatie van een collega met de juiste registratie. Na het meelopen, levert U de
bewijsmiddelen in bij uw rayon HBO vertegenwoordiger. De uitslag krijgt u uiterlijk 6 weken
na het maken van de toets per post thuisgestuurd.
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Bijlage 1
Item

Diploma

Urennorm

Herregistratie door:

Domino effect op: (indien
in bezit)

1

Instructeur Niveau 2

50

Commissie Official Zaken

-

2

Instructeur Niveau 3

50***

Commissie Official Zaken

1

3

Praktijk begeleider

50**

Commissie Official Zaken

1, 2

4

Leercoach Niveau 4

25**

Commissie Official Zaken

1, 2, 3

Item

Specialisatie

Urennorm

Herregistratie door:

11

Official L1

15 *

Commissie Official Zaken

-

12

Official L2

15***

Commissie Official Zaken

11

13

Official L3

6*

Commissie Official Zaken

11, 12,15

14

Official L4

4*

Commissie Official Zaken

11, 12, 13, 15

15

Official Lv

10 *

Commissie Official Zaken

11, 12

* Boven de werkervaringseis voor basisdiploma’s(1-4). Geldt per specifieke functie, met de genoemde
domino werking. Daarnaast is tevens het bijwonen van een aanvullende scholingen eens per 5 jaar
verplicht, mits gehouden.
**Naast de al geldende eis van uren is het bijwonen van twee aanvullende scholingen eens per 5 jaar
verplicht, mits gehouden. De werkervaring bestaat uit de reële telling van gebezigde uren zoals voor
Email, bezoek, PD beoordeling.
*** Naast de al geldende eis van uren is het bijwonen van een aanvullende scholing eens per 5 jaar
verplicht, mits gehouden. Deze scholing omhelst minimaal het houden van een reflectie interview en
de standaard bijscholing. Dit met uitzondering van Niveau 3 elementair instructeur, welke niet aan de
eis betreffende de scholing voor het houden van een reflectie interview behoeft te voldoen.
Opmerkingen:
 L1 en L2 per examen 1 uur kan worden geteld, of de aantoonbaar werkelijke tijd indien deze
sterk afwijkt. Een getekende verklaring door de examenvoorzitter is dan benodigd.
 L3 en L4 per PvB 2 uur kan worden geteld.
 Gemaakte reistijd geldt niet voor de urennorm.
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