18.

1. Samenvatting voorstel
Op 29 juni jongstleden heeft het Regionaal Opleidingsinstituut Brandweer sector Brandweerzorg
afdeling vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio Hollands Midden een positief oordeel ontvangen in
het kader van de audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB)
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3. Toelichting
Om kwalitatief brandweeronderwijs aan te mogen bieden tot het niveau van brandweerofficier moet je
gecertificeerd zijn. Het meetinstrument dat hierbij wordt gebruikt is de audit Kwaliteit Aanbieders
Brandweer uitgevoerd door bureau TEC.
Na de 0-meting in 2015 is de VRHM in 2018 op grond van een positief resultaat uit de 1-meting voor
het eerst gecertificeerd. Op 29 juni jl. was er de 2-meting daar behaalde het opleidingsinstituut van de
VRHM het hoogst haalbare oordeel, ‘goed’ en mogen we ons voor de komende 4 jaren weer
gecertificeerd opleider noemen.
Na de 1-meting is de focus gelegd op de daadwerkelijke borging van de kwaliteit van het onderwijs in
onze werkprocessen. Daarbij hebben we de werkprocessen binnen brandweerzorg bij elkaar
gebracht en de Onderwijskwaliteitsgroep opgericht. Verder is de samenwerking binnen West-4 (de
vier veiligheidsregio’s in Zuid-Holland) verstevigd door het oprichten van diverse expertgroepen. In
deze expertgroepen wordt op verschillende niveaus met elkaar samengewerkt, van elkaar geleerd,
kennis gedeeld en trekken we gezamenlijk op bij landelijke vraagstukken. Ook is er samenwerking
het gebied van het opleiden van onderwijsgevend personeel en het uitwisselen van middelen en
locaties.
De focus ligt op blijvende en aantoonbare vakbekwaamheid van onze brandweermensen. Dit doen
we door in te spelen op de wensen en behoeften van onze brandweermensen en door hun (arbeids-)
veiligheid te vergroten.
In dezelfde lijn die we ingezet hebben met het brandweeronderwijs binnen VRHM gaan we het
‘vakbekwaam blijven’ van onze mensen verder vormgeven. Het uiteindelijke doel is om iedereen
verantwoordelijk te laten zijn van zijn/haar eigen vakbekwaamheid.

4. Implementatie en communicatie
Op Plein 16 en in het blad ROOD is en wordt hier aandacht aan besteed.

5. Bijlagen
Auditrapport Brandweeropleidingen

