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Het Dagelijks Bestuur heeft op 4 maart 2010 ingestemd met:
1. Onderliggend plan om het beheer en de organisatie van de basiscursus
onder te brengen bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing;
2. De opzet van de basiscursus nieuwe stijl, inclusief de inzet van
vertegenwoordigers van de multidisciplinaire partners en de inzet van
MOV’ers;
3. De wijze van financiering, alsmede de prijs nu vast te stellen op € 75,- voor
de volledige basiscursus en € 25,- voor de opfrisvariant. Daar waar nodig zal
in de toekomst de prijs geïndexeerd worden.
Het onderdeel toetsing is als aandachtspunt door het DB meegegeven. Dit wordt
meegenomen in het certificeringtraject dat in 2010 gestart zal worden.
Toelichting
In 2007 is, op initiatief van het cluster Midden-Holland, door de Regionale Brandweer
Hollands Midden (RBHM) gestart met het ontwikkelen van een module voor de
basiscursus rampenbestrijding en crisisbeheersing op basis van e-learning. Dit
traject is gestart om de basiscursus efficiënter en goedkoper aan te bieden. Het
ontwikkeltraject is ingegaan in samenwerking met de hulpverleningsregio Twente en
de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Samen zijn deze drie regio’s een
offertetraject ingegaan waarbij STOAS als beste leverancier uit de bus is gekomen.
Samen met STOAS is vervolgens gewerkt aan de ontwikkeling van een module voor
de basiscursus door middel van e-learning. Eind 2009 is het ontwikkeltraject
afgerond en kan de module geïmplementeerd worden, onder gelijktijdige overdracht
van het modulebeheer naar het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).
Tijdens het ontwikkeltraject van de e-learning module is vanuit de MOV’ers de wens
naar voren gebracht om naast de e-learning module een klassikaal gedeelte te
organiseren van ongeveer een dagdeel. Dit heeft geresulteerd in de basiscursus
nieuwe stijl. De basiscursus nieuwe stijl bestaat uit twee delen: de e-learning module
en het klassikale gedeelte. Onderliggend plan gaat in op de implementatie van deze
basiscursus nieuwe stijl. Wat verder nieuw is, is de opfrisvariant van de basiscursus
dat enkel bestaat uit het doorlopen van de e-learning module.
Het plan geeft een beschrijving van de wijze waarop de e-learning module zowel
interregionaal als binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt geborgd.
Interregionaal door middel van een interregionale werkgroep en regionaal onder de
regie van het BGC. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het klassikale
gedeelte van de basiscursus en de opfrisvariant van de basiscursus. De basiscursus
wordt volledig in eigen beheer gegeven met medewerking van vertegenwoordigers
van de operationele diensten en MOV’ers als docenten. Als laatste wordt een
financieringsvoorstel beschreven om de kosten van de basiscursus per deelnemer
door te berekenen.
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