Manschap A

De start van je brandweercarriere
Welkom bij de brandweer! Een spannende en afwisselende omgeving waarin teamwerk, kameraadschap, naastenhulp en dienstbaarheid aan de samenleving hand in hand gaan. Vóór je
aan de slag kunt, word je grondig opgeleid, getraind en geoefend. In de leergang (opleiding)
‘Manschap A’ leer je de basisvaardigheden van het veelzijdige brandweervak. In deze brochure
vertellen we hoe de leergang in elkaar steekt en wat er van jou wordt gevraagd.

Voor wie is de leergang bestemd?
De leergang Manschap A staat open voor nieuw instromende aspirant-brandweerlieden,
die zijn geselecteerd bij een brandweerkorps. Dit is de start van je brandweercarrière. Je
bent minimaal 18 jaar, hebt minimaal een diploma VMBO niveau, een goede conditie, kunt
een VOG (verklaring omtrend gedrag) overleggen en je hebt de medische en psychologische keuring met goed gevolg doorlopen. Je bent stressbestendig, nauwkeurig en kunt
goed met anderen samenwerken. Brandweerwerk is immers teamwerk. De leden van een
brandweerploeg moeten tijdens een hulpverleningsactie onvoorwaardelijk op elkaar kunnen vertrouwen.

Wat leer je tijdens de leergang?
Tijdens de leergang maak je kennis met alle beginselen van
de basisbrandweerzorg, die vier incidenttypen kent: brandbestrijding, technische hulpverlening, incident bestrijding
gevaarlijke stoffen en waterongevallenbestrijding. Via theorie- en praktijklessen leer je hoe je in teamverband een
klus op professionele en verantwoorde wijze kunt klaren.
Bijvoorbeeld: hoe gaat een uitruk in zijn werk? Wie bepaalt
wat er moet gebeuren en op welke manier? Je oefent met
de materialen en gereedschappen op de tankautospuit (de
brandweerauto) bij uiteenlopende incidenten. Ook leer je
hoe je ruimten vol rook systematisch doorzoekt naar mogelijke slachtoffers en hoe beknelde personen kunnen worden
bevrijd. Tot slot komt aan bod wat je taken zijn bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en te water geraakte personen.

Hoe is de leergang opgebouwd?
Je krijgt voor deze leergang geen boeken maar gaat aan de slag in een elektronische
leeromgeving (ELO). Hierin vind je e-modules, ELO opdrachten en leerwerkplekopdrachten.
De e-modules zijn korte online lessen die worden ondersteund door animaties en video.
Je bestudeert de module en maakt opdrachten voorafgaand aan de cursusavond, zodat je
tijdens de cursusavond aan de slag kunt gaan met wat je thuis al hebt geleerd. Er is dan
ruimte voor het stellen van vragen, bestuderen van cases, het delen van ervaringen en
het oefenen van je praktische vaardigheden. Naast de cursusavonden zijn er ook zeven
praktijkdagen op oefencentra waar je in een meer realistische setting aan de slag gaat.

Leren op de werkplek
Verspreid over de leergang worden er leerwerkplekopdrachten uitgevoerd op de eigen
werkplek. Dit doe je onder begeleiding van je eigen leerwerkplekbegeleider. Dit is iemand
van het korps waar je bent aangenomen. Je leerwerkplekbegeleider geeft feedback op deze
opdrachten. Deze feedback is input voor de toelatingsgesprekken met de begeleider van
het opleidingsinstituut en zijn onderdeel van de proeve van bekwaamheid.

Hoe word je begeleid?
Je eerste contactpersoon tijdens de leergang is een cursusleider, die verantwoordelijk is
voor de inhoud en de kwaliteit van het lesprogramma. De cursusleider is je vaste aanspreekpunt en kan je helpen met problemen die je tijdens de lessen ondervindt. Daarnaast
heb je contact met een vaste trajectbegeleider, die de voortgang van het leerproces in
het oog houdt. Hij is de schakel tussen jou en het opleidingsinstituut. De leerwerkplekbegeleider is een persoonlijke coach, die je inwerkt in het korps en je begeleidt bij je
leeropdrachten op de werkplek. Het korps waar je je hebt aangemeld zorgt dat er een
leerwerkplekbegeleider voor je beschikbaar is.

Wat verwachten we van je?
De leergang is pittig en vraagt behoorlijk wat tijd. Reken op wekelijks één cursusavond
van drie uur, gedurende twee jaar. Daarnaast verwachten we van je dat je een aantal volle
dagen beschikbaar bent voor praktijklessen en examens. Uiteraard woon je ook de wekelijkse oefenavond van je korps bij. Na de twee jaar durende leergang, heb je ongeveer 190
uur onderwijs achter de rug en 60 uur praktijk op de leerwerkplek bij je post. Voeg daar
nog ongeveer 90 uur aan zelfstudie bij en 30 uur voor toetsing en examens en de 370
leergangsuren voor de leergang tot Manschap A zijn gevuld.
Een flinke studielast, maar niet zonder reden. Brandweerwerk is specialistisch werk, dat
veel kennis, inzicht en vaardigheid vraagt. De samenleving verwacht dat brandweerlieden
de aan hen opgedragen taken kundig, professioneel en veilig uitvoeren. Tegelijk wordt
de samenleving steeds complexer, veranderen de risico’s continu en worden incidenten
ingewikkelder. Van de kennis en kunde van brandweerlieden als veelzijdige hulpverleners
hangt dus heel wat af. We verwachten dan ook van je dat je als enthousiast aankomend
hulpverlener alle aangeboden programmaonderdelen van de leergang actief volgt. Ook
zorg je ervoor dat je vóór de cursusavonden en praktijkdagen de benodigde lesstof via
zelfstudie tot je hebt genomen.

Wat wij bieden is een professionele leergang, die is samengesteld door
ervaren vakmensen uit de brandweerpraktijk en het onderwijs. Een leergang die je op een aantrekkelijke en interactieve manier klaarstoomt
voor je toekomstige taken. We zorgen voor ervaren en deskundige
instructeurs en docenten en voor een goede begeleiding van de cursisten gedurende het leergangstraject.

Leergang manschap A in vogelvlucht
Duale leergang: mix van leren en werken
Leerwerkplek voor het opdoen van praktijkervaring: bij het korps
van aanmelding
Leergangsduur avondopleiding: 2 jaar
Leergangsduur dagopleiding: waarschijnlijk ruim 1 jaar.
De dagopleiding wordt op het moment van drukken van de folder
ontwikkeld. In maart 2018 zal de eerste dagopleiding starten. Pas
na het afronden van deze eerste dagopleiding is met zekerheid te
zeggen hoe lang deze opleiding duurt.
Studiebelastingcursusavonden:
190 uur
Leerwerkplek:
60 uur
Zelfstudie:
90 uur
Toetsing en examen
30 uur
Totaal:
370 uur
Praktijktraining op oefencentrum
9 dagen
en examens in totaal		
(over 2 jaar)
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Wat bieden wij?

