
  
B & W d.d.:  
  
Besloten wordt: 

 

 
  

  

Nota voor burgemeester en wethouders 
Onderwerp 

Eenheid/Cluster/Team
BW_IB

Oefenbeleidsplan Brandweer

  
  

1- Notagegevens   
Notanummer 449872
Datum  9-11-2010
Programma:   

 02. Openbare orde en Veiligheid
Portefeuillehouder  Burgemeester
  

  

2- Bestuursorgaan   

 B & W gfedcb  23-11-2010

 Raad gfedc  

 OR gfedc  
College van B & W   
- Burgemeester - Weth. Ahne 
- Weth. Swart - Weth. De Jager 
- Weth. Pierey

Besluitenlijst     d.d.   d.d.
 Agenda gfedc   Akkoordstukken gfedcb  23-11-201 Vertrouwelijk gfedc  

  

Routing d.d. 
Commandant  
Burgemeester  

 

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj
    

(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 
Oefenbeleidsplan 2011 - 2015

23-11-2010

1 Het Oefenbeleidsplan brandweer 2011 - 2015 vast te stellen;
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in de Leidraad oefenen voorgesteld wordt. Voor het duiken wordt wel een cyclus van 12 
maanden aangehouden;
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het Oefenbeleidsplan betrekking heeft op de interne bedrijfsvoering.

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Het oefenen is voor de brandweer een kernactiviteit. Het is namelijk de manier om kennis en 
vaardigheden op peil te houden en te verbeteren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft een Leidraad oefenen opgesteld. Deze beschrijft de landelijke oefenfilosofie en 
werkt deze uit in een oefensystematiek. De Leidraad geeft aan dat er idealiter een door het 
gemeentebestuur vastgesteld oefenbeleidsplan ten grondslag ligt aan het oefenen. Het onderliggende 
oefenbeleidsplan voorziet in deze wens. Vanuit de brandweermedewerkers kwam deze wens ook naar 
voren tijdens de uitvoering van de risico-inventarisatie en –evaluatie van het repressieve werk (de 
zogenaamde Warme RI&E). Een oefenbeleidsplan als basisdocument voor het oefenen werd duidelijk 
gemist. Het opstellen van een oefenbeleidsplan is vervolgens als speerpunt opgenomen in het 
Brandweerbeleidsplan 2009–2012. 
  
In het Oefenbeleidsplan wordt op basis van de scenario's die zich in Deventer kunnen voordoen geschetst 
tot welke brandweertaken dit leidt en vervolgens tot welke functies dit leidt. Aan de hand van de Leidraad 
Oefenen en de Leidraad Waterongevallen voor de duiktaak is vervolgens aangegeven hoe het oefenen 
van de verschillende functies vervolgens gestalte krijgt.  
  
Eén aspect blijkt nadrukkelijk om een bestuurlijk besluit te vragen. Dat is de verlenging van de in de 
Leidraad Oefenen voorgeschreven oefencyclus van 1 jaar naar 1,5 jaar. In de Leidraad staat dat de 
oefencyclus bij bestuurlijk besluit een langere of kortere periode kan omvatten. Gezien het grote aantal 
specialismen in Deventer is het niet mogelijk om de oefencyclus in één jaar te doorlopen. De 
oefenbelasting zou dan te groot worden. Een periode van 1,5 jaar is hiervoor nodig. De kwaliteit van het 
repressief personeel is, ondanks de verlenging van de cyclus, minimaal gelijkwaardig aan het niveau van 
de Leidraad, omdat wordt ingezet op kwalitatief hoogwaardige oefeningen. De oefencyclus voor het 
duiken kan wel in één jaar doorlopen worden. 
  
Beoogd resultaat 
Het beoogd resultaat is een vastgesteld Oefenbeleidsplan 2011-2015, waarin de oefenfilosofie voor 
brandweer Deventer uitgewerkt is.
  
Kader 
Brandweerwet. 
Leidraad Oefenen en Leidraad Waterongevallen van het ministerie van BZK. 
Brandweerbeleidsplan 2009 -2012 
  
Argumenten voor en tegen 
Het verlengen van de oefencyclus is noodzakelijk omdat het aantal oefeningen dat moet worden 
doorlopen niet past in de periode van één jaar, door het grote aantal specialismen binnen brandweer 
Deventer. Bovendien is de oefenbelasting van de vrijwilligers bij een cyclus van 1 jaar niet acceptabel.
  
Draagvlak 
De oefencoördinator heeft meegewerkt aan de tot stand koming van het Oefenbeleidsplan. Het plan is 
voor advies voorgelegd aan de Onderdeelcommissie Brandweer (OC) van de Ondernemingsraad. De OC 
heeft ingestemd met dit plan.
  
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties.  
De beschikbare personele en financiële middelen blijken in 2010 en 2011 in ieder geval toereikend zijn. 
  
Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling wordt de uitvoering van het plan ter hand genomen. Het Oefenbeleidsplan wordt jaarlijks 
uitgewerkt in een Oefenjaarplan. De volgende actiepunten worden tevens uitgewerkt: 
1. Opstellen notitie verdeling specialismen onder ploegleden 
2. Registratie bewerkstelligen op kwalitatief en persoonlijk niveau 
3. Opleidingsbeleidsplan afstemmen op Oefenbeleidsplan 



4. Vertaling landelijk opgesteld veiligheidsplan naar de Deventer situatie. 
  
De teammanager Incidentbestrijding ziet toe op de uitvoering van deze actiepunten. De actiepunten 
worden opgenomen in het Jaarplan 2011. 
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1 Inleiding 
 
Het oefenen is voor de brandweer een kernactiviteit. Het is namelijk de manier om kennis en 
vaardigheden op peil te houden en te verbeteren. Tijdens oefeningen leren brandweermedewerkers om 
de tijdens hun opleiding verworven kennis in teamverband toe te passen in uiteenlopende en complexe 
situaties, eventueel samen met andere eenheden en/ of disciplines. Bovendien kunnen door middel van 
oefeningen nieuwe werkmethoden uitgeprobeerd worden. 
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Leidraad oefenen opgesteld. 
Deze beschrijft de landelijke oefenfilosofie en werkt deze uit in een oefensystematiek. De 
oefensystematiek is gebaseerd op een jaarlijkse oefencyclus. Het geheel wordt ondersteund met 
oefenkaarten, waarop de verschillende oefeningen praktisch uitgewerkt zijn.  
 
De Leidraad geeft aan dat er idealiter een door het bestuur vastgesteld oefenbeleidsplan ten grondslag 
ligt aan het oefenen. Het onderliggende oefenbeleidsplan voorziet in deze wens. Vanuit de organisatie 
zelf kwam deze wens ook naar voren tijdens de uitvoering van de risico-inventarisatie en –evaluatie van 
het repressieve werk (de zogenaamde Warme RI&E). Een oefenbeleidsplan als basisdocument voor 
het oefenen werd duidelijk gemist. Het opstellen van een oefenbeleidsplan is vervolgens als speerpunt 
opgenomen in het Brandweerbeleidsplan 2009–2012. 
 
Dit oefenbeleidsplan kent de volgende opbouw. In eerste instantie wordt beschreven welke risico’s in 
het verzorgingsgebied van brandweer Deventer aan de orde zijn. Vervolgens is aangegeven tot welke 
taken dit leidt en bij welke ploeg of post deze taken neergelegd zijn. Vervolgens is aangegeven welke 
oefenkaarten deze ploegen en posten gebruiken om hun kennis op peil te houden. De verschillende 
oefenkaarten zijn voorzien van een frequentie en een tijdsduur. Tevens is aangegeven voor wie de 
verschillende oefeningen bedoeld zijn. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen manschappen, 
bevelvoerders en specialisten. Op die manier ontstaat een overzicht van de aangeboden oefeningen en 
het tijdsbeslag per taak. Dit overzicht is zo opgesteld dat het de inhoud van één oefencyclus weergeeft. 
Vervolgens gaat dit plan in op de organisatie, de registratie en de kosten van het oefenen. 
 
Aan de hand van dit plan kan de oefencoördinator het oefenbeleid vertalen naar uitvoeringsniveau in de 
vorm van een jaarplanning en de jaarplanning aan de hand van de oefenkaarten uit de Leidraad per 
oefening in een concreet draaiboek. Het proces eindigt met de uitvoering en evaluatie van het 
oefenbeleid, wat weer de basis vormt voor een aangepast of nieuw oefenbeleidsplan. 
 
Naast de reguliere oefeningen vinden er ook oefeningen plaats in het kader van het grootschalig 
optreden. Hiervoor is de Veiligheidsregio IJsselland verantwoordelijk. De regio heeft hiertoe een 
Beleidsplan Monodisciplinair Opleiden en Oefenen Brandweer 2008–2011 opgesteld en stelt jaarlijks 
een jaarplan, een activiteitenschema en een jaarverslag op. Het oefenen van de bevelvoerders en 
officieren is hier gedeeltelijk in meegenomen. Het gemeentelijk oefenbeleidsplan sluit aan op dit 
regionaal plan. 
 
De Leidraad Oefenen heeft geen wettelijke status, maar de Arbeidsinspectie zal in geval van een 
ongeluk de Leidraad gebruiken om te toetsen of de betrokkene voldoende is geoefend. Registratie 
speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. De werkgever mag van de Leidraad afwijken op voorwaarde 
dat hij aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van het repressief personeel minimaal gelijkwaardig is 
aan het niveau van de Leidraad en dat hij de reden van afwijking van de Leidraad goed kan 
beargumenteren. Zo mag er afgeweken worden van de periode van een jaar dat de oefencyclus 
idealiter doorlopen moet zijn, maar dit moet beargumenteerd met de consequenties worden vastgesteld 
door het bestuur. 
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2 Beschrijving verzorgingsgebied en mogelijke scenario’s   
 


2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het verzorgingsgebied van brandweer Deventer gebruikt wordt 
en welke risico’s er als gevolg daarvan aan de orde zijn. In algemene zin wordt Deventer gebruikt voor 
bebouwing (historische binnenstad, woningbouw en industrie) en voor de afwikkeling van 
vervoerstromen (over de weg, het water en het spoor). De gemeente Deventer bestaat uit de stad 
Deventer en verschillende dorpen, waaronder Diepenveen, Bathmen, Lettele en Okkenbroek. Hieronder 
volgt een opsomming van de verschillende gebruiken van het grondgebied van de gemeente Deventer 
en de daaraan gekoppelde scenario’s. 
 


2.2 Bebouwing: woningbouw 
 
Alle soorten van woningbouw zijn te vinden in de gemeente. Er zijn monumentale panden die gebruikt 
worden voor woningbouw, appartementen boven winkels, eengezinswoningen, (portiek)flats en 
woonboerderijen. De risico’s zijn voornamelijk in de oudbouw te vinden, vanwege het ontbreken van 
goede preventieve voorzieningen. Ook de gebruikte bouwmaterialen in de oudere objecten dragen bij 
aan een snelle branduitbreiding, met alle risico’s voor het brandweerpersoneel. De slechte 
bereikbaarheid voor blusvoertuigen en redvoertuigen is een risico in sommige delen van het 
verzorgingsgebied.  
 
Denkbare scenario’s   
 
1. Brand in woning oude binnenstad 
2. Brand in (nieuwbouw)woning / rijtjeshuis   
3. Brand in flatwoning/ galerijflat/ portiekflat/ overige hoogbouw   
4. Brand in studentenhuisvesting  (kamerverhuur)   
5. Brand in boerderij / rieten dak  
6. Instorting woongebouw   
7. Liftopsluiting   
8. Hoogte assistentie ambulancedienst   
9. Schoorsteenbrand   
10. Brand in parkeergarage  
11. Gaslekkage/ explosie 
12. Brand in weedplantage/ XTC-laboratorium 
  


2.3 Bebouwing: woongebouwen / zorggebouwen   
 
In de gemeente zijn een groot aantal bijzondere woongebouwen en zorggebouwen te vinden. In deze 
objecten verblijven voornamelijk verminderd tot niet zelfredzame personen. De gebouwen zijn allemaal 
voorzien van automatische branddetectie, maar bij een brand verdienen deze objecten bijzondere 
aandacht, vanwege de aanwezige bewoners die niet zelfstandig kunnen ontvluchten. Aandachtspunten 
zijn de complexiteit van sommige objecten en de mogelijke aanwezigheid van grote hoeveelheden 
(medicinale) zuurstof. Tevens is er binnen de gemeente een opvang voor asielzoekers (AZC-
Schalkhaar). Deze mensen zijn weliswaar zelfredzaam, maar de risico’s zitten in het grote aantal 
personen per woon/ slaapgebouw en de slechte beheersing van de Nederlandse taal van de meeste 
bewoners. 
 
Denkbare scenario’s 
 
11. Brand in verzorgingshuis / bejaardenhuis / verpleeghuis   
12. Brand in (psychosociale) hulpverleningsinstelling   
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13. Brand in ziekenhuis   
14. Brand in hotel / pension / kamerverhuur / asielopvang  
 


2.4 Winkels / theaters / bioscopen / horeca/ scholen   
 
Deventer heeft recent geïnvesteerd in een nieuw winkelgebied in het hart van de monumentale 
binnenstad. Het winkelgebied bestaat uit een nieuwbouwgedeelte en een monumentaal gedeelte waar 
diverse horecapanden te vinden zijn en een grote variëteit aan winkels is. Een risico bij brand in deze 
categorie is de grote hoeveelheid mensen die tracht te ontvluchten aan het vuur en de rook. Ook de 
beperkte ruimte in de binnenstad bemoeilijkt een snelle en eenvoudige brandbestrijding. Het gebruik 
van oude bouwmaterialen in combinatie met de woningen boven de winkels maakt het geheel complex 
bij incidentenbestrijding.  
Tevens kent iedere woonkern een of meerdere winkelcentra. 
 
Denkbare scenario’s 
 
15. Brand in winkel 
16. Brand in winkel met bovengelegen woningen (oudbouw)   
17. Brand in winkel met een beveiligingsinstallatie (brandmeldinstallatie of sprinklerinstallatie)   
18. Brand in bioscoop of theater   
19. Brand in café/  restaurant  
20. Brand in school of kinderdagverblijf 
 


2.5 Bijzondere objecten (molens, kerken, musea, e.d) 


 
Molens 
 
De gemeente heeft in totaal twee molens binnen haar grenzen staan. Alle molens zijn uniek en hebben 
bij een brand specifieke gevaarsaspecten voor de brandweer. De bereikbaarheid van de molens 
verschilt per molen. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om met behulp van de hoogwerker te blussen. 
De risico’s voor het brandweerpersoneel bestaan met name uit de ruimte in en rondom de molen, de 
gebruikte bouwmaterialen en de gevaren van wieken, molenstenen en zagen.  
 
Denkbare scenario’s 
 
21. Brand in molen (blussen via binnenaanval)  
22. Brand in molen (geen binnenaanval meer mogelijk) 
 
 
Kerken 
 
In de gemeente kennen we een aantal kerken. De grootste zijn de Lebuïnuskerk en de Bergkerk. Deze 
hebben een bijna onschatbare culturele waarde voor de gemeente vanwege hun bouwjaar, 
geschiedenis, vele onvervangbare muurschilderingen en kunstschatten. Kerken hebben ten opzichte 
van andere gebouwen een specifieke  constructie die bij brand dan ook specifieke gevaren met zich 
mee brengt. Men moet rekening houden met een verhoogde kans op instorting na het bezwijken van de 
constructie en met de aanwezigheid van trekstangen (bij een spitslengte van 30 meter moet 
bijvoorbeeld het hele gebied binnen een straal van 90 meter ontruimd worden). De bereikbaarheid van 
de kerken verschilt per kerk: de ene kerk ligt in de oude binnenstad en de andere in een woonwijk. 
Tevens dient men rekening te houden met een zeer snelle branduitbreiding door  de open verbindingen 
tussen de bouwdelen en brandbare materialen en inventaris (droge zolders). Kerken worden steeds 
vaker anders gebruikt dan alleen voor kerkdiensten. Er worden bijvoorbeeld beurzen en 
tentoonstellingen gehouden. De Bergkerk is alleen nog maar in gebruik als tentoonstellingsruimte. 
 
Denkbare scenario’s 
 
23. Brand in kerk (algemeen) 
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24. Brand op zolder / in toren/ in schip 
25. Brand in hogere gebouwdelen onbereikbaar voor torenstralen 
26. Instorting van bouwdelen 
27. Smelten van klokken, orgelpijpen,lood- en koperdaken 
 
 
Musea 
 
De musea in Deventer zijn gevestigd in grote, monumentale gebouwen en zijn als zodanig 
brandtechnisch gezien bijzondere objecten. Daarnaast speelt bij een museum dat de inhoud waardevol 
en dikwijls uniek is. Met het veilig stellen hiervan (de salvage) krijgt de brandweer te maken bij een 
brand in een museum. Deze taak is niet opgenomen in het landelijk oefenprogramma. 
 
Denkbare scenario’s 
 
28. Brand in museum: binnenaanval/ bereddering wel mogelijk 
29. Brand in museum: binnenaanval/ bereddering niet mogelijk 
 


2.6 Industrie en kantoorgebouwen   


 
Een aanzienlijk deel van het bebouwde oppervlak in Deventer bestaat uit industriële bouw. De risico’s in 
dit segment zijn heel divers. Een bijzonder risico wordt gevormd door bedrijven waar gevaarlijke stoffen 
worden verwerkt, opgeslagen en overgeslagen. Maatgevende scenario’s bij deze bedrijven zijn de 
lekkages van gevaarlijke stoffen of brand waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Daarnaast heeft de 
brandweer onvoldoende informatie over een aantal bedrijfsgebouwen waar, in de vorm van 
werkplaatsen en opslag van verschillende goederen, diverse gevaarsaspecten aan de orde zijn. De 
complexiteit van diverse objecten maakt binnenbrandbestrijding risicovol voor het brandweerpersoneel. 
In het buitengebied zijn een groot aantal agrarische bedrijven gevestigd. Een aspect waar bij 
brandbestrijding in het buitengebied rekening gehouden moet worden, is de minder makkelijke 
waterwinning. 
Deventer kent tevens een aantal hogere kantoorgebouwen. 
 
Denkbare scenario’s 
 
30. Brand in een bedrijfspand (geen objectkaart, aanvalsplan of rampbestrijdingsplan)  
31. Brand in een bedrijfspand (wel een objectkaart, aanvalsplan of rampbestrijdingsplan) 
32. Brand waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn   
33. Lekkage van brandbare vaste en vloeibare producten en gassen 
34. Brand van vloeibaar product   
 
35. Ongeval met gevaarlijke stoffen, inzet chemiepak / tankautospuit 
36. Ongeval met gevaarlijke stoffen, inzet gaspak / OGS   
37. Ongeval met LPG op tankstation 
38. Ongeval met hoge druk aardgasleiding of overige transportleidingen 
39. Ongeval met particuliere brandstoftank 
 
40. Beknelling / beklemming persoon  
 
41. Brand in agrarisch bedrijf/ bedrijf waar dieren zijn 
42. Dieren in nood in een agrarisch bedrijf  
43. Brand in hogere kantoren 
44. Silobrand 
45. Stofexplosie 
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2.7 Vervoerstromen: autosnelweg A1, provinciale wegen N348 en N344 
   
De A1 en de provinciale wegen zijn belangrijke verkeersaders. Maatgevende scenario’s op dit stuk van 
het verzorgingsgebied zijn met name autobranden, verkeersongevallen met beknelling en auto’s te 
water. Een bijzonder risico bij het brandweeroptreden wordt gevormd door de snelheid van het verkeer 
ten opzichte van de statische locatie van een ongeval of brand. 
 
Denkbare scenario’s 
 
46. Voertuigbrand (personenvervoer)   
47. Voertuigbrand (goederenvervoer)  
48. Ongeval met beknelling (één voertuig)  
49. Ongeval met beknelling (meerdere voertuigen)  
50. Voertuig te water  
51. Lekkage van vloeibare producten   
52. Ongeval met voertuig dat gevaarlijke stoffen vervoert: inzet chemiepak / tankautospuit 
53. Ongeval met voertuig dat gevaarlijke stoffen vervoert: inzet gaspak     
 
 


2.8 Spoorlijnen van Deventer richting Apeldoorn/ Enschede/ Zutphen/ Zwolle  
 
De spoorlijnen lopen door het centrum van Deventer en door Colmschate. Over deze spoorlijnen rijden 
per uur meerdere personentreinen. Zowel overdag als in de avond en nacht vindt op het spoor tevens 
goederenvervoer plaats. Er vindt ook vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over deze spoorlijnen. 
Risico’s bij dit soort vervoer zijn de elektrische spanning waarmee de elektromotoren van de trein 
gevoed worden en de rijsnelheid van de treinen over het spoor en spoorwegovergangen.   
  
Denkbare scenario’s   
 
54. Ontsporen van treinen   
55. Zijdelings of frontaal botsen van treinen 
56. Aanrijding door een trein van een voertuig, persoon of dier op spoorovergang (of elders op het 


spoor) 
57. Brand in goederentrein of personentrein op spoor niet zijnde station  
58. Brand in goederentrein of personentrein op station 
59. Brand in goederentrein op het rangeerterrein 
60. Een ongeval met een goederentrein die gevaarlijke stoffen vervoert (OGS) 
 
 


2.9 Waterwegen en watergangen   
 
Door de gemeente loopt de rivier de IJssel die druk bevaren wordt door zowel beroepsvaart als 
pleziervaart. Tevens liggen er in de gemeente een drietal havens waarvan één voor de beroepsvaart en 
twee voor de pleziervaart. Tussen de IJssel en de haven voor de beroepsvaart bevindt zich een sluis, 
met een nabij gelegen gemaal. Daarnaast loopt het Overijssels Kanaal door Deventer en kent Deventer 
een groot aantal singels, kolken en sloten. Langs de diverse waterwegen vindt beperkt recreatie plaats 
(o.a. hengelsport). Een bijzonder risico dat bij waterwegen en schepen hoort, betreft het te water raken 
van personen en dieren. 
 
Denkbare scenario’s   
 
61. Aanvaring tussen twee schepen 
62. Brand aan boord van een plezierjacht 
63. Brand aan boord van een beroepsschip 
64. Brand op een cruiseschip, waarop mogelijk niet zelfredzame personen aanwezig zijn (b.v. de Henri 


Dunant), het schip kan zich op het water bevinden of aangemeerd zijn 
65. Vloeistof uitstroom naar het oppervlaktewater 
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66. Ongeval met gevaarlijke stoffen op het water 
67. Ongeval in de sluis 
68. Ongeval bij het gemaal 
69. Drenkelingen 
70. Voertuig te water 
71. Overstromingen 
72. Dieren te water, in sloten en rivier langs de weg  
 
 


2.10 Vliegtuigen 
 
Op tien kilometer afstand van Deventer bevindt zich vliegveld Teuge. Hier maken met name kleine 
vliegtuigen gebruik van. Branden en ongevallen bij het opstijgen en landen van vliegtuigen zullen zich 
binnen de gemeente Deventer niet voordoen. Wel is het mogelijk dat een vliegtuig tijdens de vlucht in 
het verzorgingsgebied van de gemeente Deventer neerstort. Er kan dan sprake zijn van beknelde 
personen of brand. Een specifiek risico vormen militaire vliegtuigen, vanwege de mogelijke 
aanwezigheid van munitie en een hydrazinetank. 
Uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie van het repressieve werk bleek dat men de kans op een 
neergestort vliegtuig klein acht. In het geval dat een dergelijk ongeval zich voordoet, kan men terug 
vallen op de basisvaardigheden inzake brand- en ongevalbestrijding.  
Wij kiezen ervoor om wel rekening te houden met de crash van een klein vliegtuig of een militair 
vliegtuig, maar geen aandacht te schenken aan een ongeval met een groot vliegtuig.  
 
Denkbare scenario’s 
 
73. Brand in neergestort klein vliegtuig 
74. Beknelling van personen in neergestort klein vliegtuig 
75. Brand in neergestort militair vliegtuig 
76. Beknelling van personen in neergestort militair vliegtuig 
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3 Taken en functies Brandweer Deventer 
 


3.1 Taken 
 
In de Leidraad oefenen wordt onderscheid gemaakt tussen basisbrandweerzorg en specialismen. 
Basisbrandweerzorg is de zorg die elk korps moet kunnen bieden. Alle medewerkers moeten de 
voor hun functie omschreven taken kunnen verrichten. Basisbrandweerzorg omvat: 
• brandbestrijding 
• beperkte technische hulpverlening 
• beperkte ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen 
• ondersteuning bij een waterongeval 
 
Specialismen betreffen de extra taken die korpsen kunnen hebben. Welke taken dit zijn, hangt samen 
met de analyse van de risico's in het verzorgingsgebied en met afspraken over de verdeling van 
specialistische taken binnen een regio. Een bepaald risico kan ook leiden tot de aanschaf van een 
bepaald voertuig. Vervolgens moeten er mensen zijn die het desbetreffende voertuig kunnen bedienen. 
Het takenpakket van het korps is bepalend voor het oefenpakket. 
 
Op grond van de analyse van de risico’s in het vorige hoofdstuk heeft brandweer Deventer de volgende 
specialistische taken: 
1. Brandbestrijding en technische hulpverlening op hoogte -> bediening hoogwerker 
2. Verzorging grootschalig water transport 
3. Uitgebreide ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen -> het hebben van een steunpunt met 


gaspakdragers 
4. Meetploeg gevaarlijke stoffen -> de Waarschuwings- en Verkenningsdienst 
5. Het redden van mensen en dieren te water -> beschikbaarheid duikteam 
6. Assistentie bij waterongevallen d.m.v. een snelle boot (werkboot) 
7. Het redden van dieren uit een put/ kelder -> bediening veetakel 
 
De bediening van de hoogwerker, de uitgebreide ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen, het grootschalig 
watertransport, de duiktaak en het besturen van de snelle boot zijn neergelegd bij de 24-uursdienst. Het 
grootschalig watertransport wordt ook door de dagdienst en de post Colmschate uitgevoerd. De 
Waarschuwings- en Verkenningsdienst is neergelegd bij het korps Bathmen. De taak ‘bediening 
veetakel’ gebeurt door de korpsen met een groot buitengebied, zijnde Diepenveen en Bathmen. 
 
De specialismen zijn over het algemeen intergemeentelijk of regionaal georganiseerd.  
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3.2 Functies 
 
Het takenpakket van brandweer Deventer leidt tot de functies  zoals weergegeven in onderstaande 
tabel.  
 
 
Tabel 1: Overzicht functies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tabel 2 is weergegeven waar de verschillende taken neergelegd zijn. 
 
Tabel 2 : Verdeling functies/ ploegen 
 


Post 
Functie  


24-
uursdienst 


Dagdienst Colmschate Diepenveen Bathmen


Manschap basis X X X X X 


WVD     X 


WTS X X X   


Duiken X     


Gaspak X     


Veetakel    X X 


Bevelvoerders 
basis X X X X X 


Bevelvoerders 
specialisme X     


Chauffeur basis X X X X X 


Chauffeur 
specialisme X     


Schipper werkboot X     
 
Daarnaast zijn er een aantal officiersfuncties: Officier van Dienst, Hoofd Officier van Dienst en 


Manschap basis Manschap Specialisme Bevelvoerder
basis


Bevelvoerder 
specialisme 


Chauffeur / 
pompbediener 


Verkenner gevaarlijke 
stoffen 
Gaspakdrager 
 
Brandweerduiker 
Snelle zwemmer 
Duikploegleider 
Schipper 
 
Veetakel 
 
Hoogwerker 
Haakarmvoertuig 
Grootwatertransport 
(WTS) 
Motorspuitaanhanger 
(MSA) 


 . Inzetleider OGS 
(Lima) 


. Bevelvoerder 
logistieke 
ondersteuning OGS 
(Logo) 


. Bevelvoerder 
waterongevallen 
(WO) 
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Regionaal Commandant van Dienst. Zij hebben een leidinggevende functie bij de opschaling van een 
incident. De functies Hoofd Officier van Dienst en Regionaal Commandant van Dienst maken onderdeel 
uit van de Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL). De oefeningen voor deze functies worden 
door de veiligheidsregio IJsselland georganiseerd. In dit oefenbeleidsplan wordt hier verder niet op in 
gegaan. De oefeningen voor de Officieren van Dienst worden voor een deel door de regio en voor een 
deel door de lokale brandweer georganiseerd. Het lokale deel betreft de elementaire oefenkaarten en 
de eindoefeningen. Deze begrippen worden later in dit plan uitgelegd. 
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4 Oefenprogramma 
 
De verantwoordelijke ploegen en posten dienen regelmatig te oefenen met de scenario’s die zich in 
Deventer kunnen voordoen. Op die manier blijft de kennis van de brandweerlieden op peil en weten ze 
bij een daadwerkelijke inzet hoe ze moeten handelen. Op landelijk niveau zijn voor de meeste 
scenario’s oefenkaarten ontwikkeld. Deze zijn gebundeld in de Leidraad oefenen. In de bijlage wordt 
een compleet overzicht gegeven van de beschikbare oefenkaarten in de Leidraad oefenen. Op basis 
van bovenstaand schema is aangegeven welke oefenkaarten door welke ploeg / post beoefend moeten 
worden. Tevens is aangegeven welke oefenkaarten niet beoefend hoeven te worden, omdat het 
desbetreffende scenario in Deventer niet aan de orde is. In dat geval staat achter deze oefening “niet 
van toepassing”. Dit zijn de oefenkaarten met betrekking tot tramongeval en natuurbrandbestrijding.  
 
De scenario’s zijn gedetailleerder beschreven dan de beschikbare oefenkaarten. Het is de bedoeling 
dat, bij de voorbereiding van de desbetreffende oefening, een scenario gekozen wordt dat in Deventer 
aan de orde is.  
 
In een aantal gevallen hebben we zelf een oefenkaart ontwikkeld. Dit betreft met name de oefeningen 
die voortgekomen zijn uit de Risico Inventarisatie en –Evaluatie van het repressieve werk (‘Warme 
RI&E). 
 
In de bijlage  is tevens aangegeven wat de frequentie is van de oefeningen die brandweer Deventer in 
het programma opgenomen heeft. De oefenfrequentie is afhankelijk van de risico's binnen het 
verzorgingsgebied en de repressieve kwaliteit van de deelnemers. Elke oefenkaart geeft een indicatie 
aan van de frequentie waarmee een oefening kan worden uitgevoerd. In de meeste gevallen is van 
deze frequentie uitgegaan, maar in een aantal gevallen is hiervan afgeweken. Dit is bijvoorbeeld aan de 
orde als de kans heel klein is dat een bepaald scenario zich voordoet in Deventer. 
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5 Relatie met regionale oefeningen 
 
Op grond van de Wet veiligheidsregio’s is de veiligheidsregio IJsselland verantwoordelijk voor de 
organisatie van de rampenbestrijding. In dat kader zijn een aantal taken bovengemeentelijk/ regionaal 
georganiseerd. Het gaat om specialismen als het paraat hebben van gaspakkenteams en de 
Waarschuwing- en Verkenningsdienst. Maar ook het zorg dragen voor de operationele leiding boven 
het OVD-niveau. De veiligheidsregio is als zodanig ook verantwoordelijk voor de geoefendheid van de 
gaspakkenteams, de Waarschuwings- en Verkenningsdienst en de leidinggevende functies HOvD en 
RCvD binnen het grootschalig optreden. In het kader van dit oefenbeleidsplan wordt hier niet verder op 
ingegaan. Verwezen wordt naar het oefenbeleidsplan van de Veiligheidsregio IJsselland. 
 
Hoewel niet tot haar formele taak behorend, vindt de veiligheidsregio het tevens wenselijk oefeningen te 
organiseren voor bevelvoerders en officieren van dienst. Dit vanuit het oogpunt van efficiency en 
kostenbesparing: niet ieder korps hoeft dezelfde oefeningen te ontwikkelen en uit te voeren. Zij 
bevorderen hiermee de naadloze aansluiting van gemeentelijke basisbrandweerzorg naar het optreden 
in grootschalig verband. Middels thema-avonden, VRO-oefeningen (VRO = veilig repressief optreden), 
oefeningen met een middelbrand en middelongevallen en de jaarlijkse trainingsweek voor 
bevelvoerders doen zij een investering op dit vlak. Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de 
gemeentelijke korpsen om te voldoen aan de Leidraad Oefenen. 
 
Vanwege gewenste opkomsttijden van de gaspakkenteams binnen Deventer is bij de overgang van 
Deventer van de VNOG naar de veiligheidsregio IJsselland afgesproken dat er een nauwe 
samenwerking blijft bestaan tussen beide regio’s op het gebied van de inzet van gaspakkenteams voor 
het grensgebied in en rond Deventer. Naar verwachting zal dit resulteren in het organiseren van een 
jaarlijkse samenwerkingsoefening in dit gebied.  
 
De regio zorgt ervoor dat er één duikoefening met een middel waterongeval per jaar georganiseerd 
wordt. 
 
Brandweer Deventer speelt ook een rol bij grootschalige incidenten. Het korps treedt dan op in pelotons 
en compagniesverband. Voor interne bijstand binnen de regio IJsselland is Deventer opgenomen in de 
structuren. Wanneer een omliggende regio vraagt om een peloton of compagnie dan stuurt de 
veiligheidsregio eenheden die daar voor in de compagniesstructuur zijn opgenomen. Deventer maakt 
nog geen deel uit van de compagniesstructuur van de omliggende regio’s. De wens is om dit op korte 
termijn te regelen. Om in grootschalig verband op te treden moet er ook geoefend worden. Deze 
oefeningen worden georganiseerd door de Veiligheidsregio IJsselland.  
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6 Benodigde en beschikbare tijd 
 


6.1 Benodigde tijd en beschikbare tijd op grond van de Leidraad oefenen  
 
 
Benodigde tijd 
 
In de Leidraad staan richtlijnen voor het aantal oefeningen dat de verschillende functionarissen binnen 
de jaarlijkse oefencyclus zouden moeten doen. Er is vanuit gegaan dat een oefening over het algemeen 
circa twee uur in beslag neemt. De Leidraad gaat van het volgende uit:   
• Manschappen (algemene taken): 40 oefenmomenten x 2 uur = 80 uur 
• Bevelvoerders:   30 oefenmomenten x 2 uur = 60 uur  
• Officieren:     20 oefenmomenten x 2 uur = 40 uur 
• Specialismen:    aantal uur afhankelijk van het takenpakket.  
 
Bij Brandweer Deventer kunnen de bevelvoerders tevens als manschap optreden. Dit betekent dat zij 
zowel de oefeningen voor manschappen als voor bevelvoerders moeten doen. Er zijn echter vrij veel 
oefenkaarten, die zowel door manschappen als door bevelvoerders behandeld moeten worden. 
Dergelijke oefenkaarten hoeven door bevelvoerders dus slechts eenmaal geoefend te worden. Dit is 
uitgewerkt in bijlage 3. 
 
Naast de oefeningen uit de Leidraad oefenen zijn er ook onderwerpen gekomen uit de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), die beoefend moeten worden en kent de brandweer Deventer  
verschillende specialismen. In onderstaand overzicht is op hoofdlijnen weergegeven wat de totale 
tijdsbelasting is per functie .  
 
 
Tabel 3: Tijdsbelasting oefenen 


Functie Tijdsbelasting (uren per cyclus) 
Manschap 92 
Bevelvoerder (incl. manschap kaarten) 100 
Bijzondere voertuigen 34 
Gaspak en verkenner gevaarlijke stoffen 8 
Bijzondere oefenkaarten komend uit RI&E 14 
  
Duikploegleider 26 
Duiker 26 
Snelle zwemmer 17 
Bevelvoerder WO 16 
Assistent Duikploeg 7 


 
 
De cyclus van het oefenen is een 1,5 jaarcyclus. Uitzondering hierop is het duikteam. De oefencyclus 
hiervan in 1 jaar. Hierop wordt later ingegaan. 
 
 
Beschikbare tijd 
 
De vrijwilligersposten Diepenveen en Bathmen oefenen in de zomerperiode één avond per twee weken, 
aangezien er veel agrariërs verbonden zijn aan deze post. In de winterperiode oefenen zij elke week. 
Dit komt neer op het volgende aantal beschikbare uren: 
- In de zomer (26 weken) 1 avond (2 uur) per 2 weken = 13 weken x 2 uur = 26 uur 
- In de winter (26 weken) 1 avond (2 uur) per week = 26 weken x 2 uur =  52 uur  
          --------- + 
          78 uur 
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Het oefenprogramma beslaat een cyclus van 1,5 jaar. De beschikbare tijd komt dus gemiddeld neer op 
1,5 x 78 = 117 uren.  
Er wordt vanuit gegaan dat vrijwilligers op minimaal 80% van de avonden aanwezig moeten zijn1. Het 
beschikbaar aantal uren per persoon komt dan neer op 80% x 117 uren = 94 uren.  
 
De vrijwilligerspost Colmschate oefenen het hele jaar (behalve op feestdagen, en dergelijke) een avond 
per week. Dit komt neer op 50 oefenmomenten x 2 uur = 100 uur. Ook deze post oefent volgens een 
1,5 jaarcyclus. De beschikbare tijd is dan ook 150 uren. Gerekend met 80% aanwezigheid is het 
beschikbaar aantal uren per persoon dan 120 uren. De extra uren in vergelijking met de andere twee 
vrijwilligersposten wordt ingevuld met maatwerk, aangezien zij iets minder praktijkervaring hebben.  
 
De drie ploegen in de 24-uursdienst oefenen ieder gemiddeld één dagdeel per week (de 
duikoefeningen niet meegerekend). Iedere oefening neemt circa 2,5 uur in beslag. Gerekend met vijftig 
weken komt dit uit op circa 125 oefenuren per jaar. Dit omgerekend naar een 1,5 jaarcyclus betekent dit 
dat er 188 uren per cyclus beschikbaar is. Per persoon is de berekening als volgt: ieder draait 120 
diensten per 1,5 jaar, de kans dat iemand dienst heeft op een dag dat geoefend wordt is 3/7 en een 
oefening duurt 2,5 uur. Dit komt neer op 120 x 3/7 x 2,5 = 129 uren.  
 
De dagdienst oefent iedere donderdagmiddag (behalve op feestdagen, en dergelijke) twee uur. Een 
aantal oefeningen vallen uit vanwege andere verplichtingen. Uiteindelijk wordt circa 60 weken geoefend 
in 1,5 jaar. Het aantal oefenuren komt dan uit op circa 120 uren per jaar.  
 
 
Tabel 4: Overzicht beschikbare tijd posten 
 


Post Beschikbare tijd 80% opkomstpercentage
Bathmen 117 94 
Diepenveen 117 94 
Colmschate 150 120 
Hoofdpost (24 uursdienst) 180 n.v.t.
Hoofdpost (dagdienst) 120 n.v.t. 


 
 


6.2 Benodigde tijd en beschikbare tijd op grond van oefenblokken  
 
Het oefenen bestaat uit een aantal opeenvolgende fasen. Eerst worden de elementaire vaardigheden 
geoefend, die nodig zijn voor een brandweerfunctie. Deze elementaire vaardigheden worden 
vervolgens toegepast in een realistische of praktische basisoefening met de eigen ploeg en daarna, in 
een groter verband (meerdere eenheden, met een Officier Van Dienst) in een eindoefening onder 
tijdsdruk.  
 
De oefeningen worden per blok van zes weken aangeboden. Een blok bestaat uit achtereenvolgend: 
- Blauwe oefeningen: reguliere (elementaire) oefeningen (100/ 200-serie): 6 uur benodigd 
- Rode oefeningen: ploeg/ basisoefeningen (500-serie), wordt zo nodig afgesloten met een 


eindoefening: 2 uur benodigd 
- Groene oefeningen: specifieke oefeningen voor de ploeg of post: 4 uur benodigd 
 
Een blok bestaat dus uit in totaal 12 uur oefenen. Het is het meest praktisch als de beroepsploegen en 
de vrijwilligersposten zoveel mogelijk opeenvolgend hetzelfde blok doorlopen. De vrijwilligerskorpsen 
Diepenveen en Bathmen hebben, zoals in de vorige paragraaf weergegeven is, 117 uren per cyclus 
beschikbaar voor het oefenen. Dit betekent dat zij 6,5 blokken per jaar (117:18) kunnen doorlopen. Het 
vrijwilligerskorps Colmschate doorloopt de blokken in hetzelfde ritme. 
 
Het is belangrijk om voldoende ruimte in te plannen voor herhaling van (delen van) oefeningen die 
niet goed verliepen, extra instructie, verkenning van het verzorgingsgebied, incidentbespreking (ook 
regionaal) en andere korpsgerichte zaken. De ervaring leert dat het goed werkt als die vrije ruimte 


                                                     
1 Organisatiemodel vrijwillige posten 
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binnen een oefenblok is ingepland, zodat snel kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen en zo 
nodig snel kan worden gecorrigeerd. 
 
 


6.3 Mogelijkheden om tijd te besparen 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de druk op het oefenprogramma groot is. Om die reden wordt gezocht 
naar mogelijkheden om ruimte te creëren in het oefenprogramma. Zo worden oefeningen indien de 
Leidraad oefenen deze mogelijkheid biedt, met elkaar gecombineerd. Dit maakt de oefeningen in veel 
gevallen ook leuker. Indien mogelijk worden ook oefeningen voor manschappen en voor bevelvoerders 
gecombineerd. 
 
Ook wordt gekeken of een oefening kan worden overgeslagen als de vaardigheid of kennis al op een 
andere wijze aan de orde geweest is. Zo kunnen de oefenkaarten die tijdens het realistisch oefenen 
aan bod geweest zijn, overgeslagen worden. 
 
Daarnaast is binnen Veiligheidsregio IJsselland afgesproken dat een oefenleider de uren die hij 
besteedt aan begeleiding van oefeningen voor 50% mag meetellen voor zijn eigen geoefendheid op dat 
gebied.  
 
Zodra de persoonlijke registratie een feit is en het qua automatisering makkelijk realiseerbaar is, is het 
ook de bedoeling om uitrukken en de inspanningen tijdens brandweerwedstrijden als oefening te 
registreren. Voorwaarde voor dit laatste is wel dat de wedstrijden onder gecontroleerde 
omstandigheden plaatsvinden en dat van tevoren duidelijk is welke oefenkaarten (in de meeste 
gevallen van basisoefeningen) worden afgewerkt. 
 
Ook is duidelijk dat de druk op met name de bevelvoerders hoog is. De beschikbare tijd voor de 
vrijwillige posten is zo goed als gelijk met de tijd die vereist is vanuit de leidraad. Om deze druk te 
verlichten wordt gebruik gemaakt van trainingsweken in bijvoorbeeld de bevelvoerdersweek in 
Groningen en Zweden.  
 


6.4 Conclusie 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de 24-uurs-medewerkers in een periode van 1,5 jaar de oefencyclus 
kunnen doorlopen. Voor de vrijwilligers is het weliswaar mogelijk om binnen de beschikbare tijd de 
oefeningen voor het brandweerpersoneel met algemene taken te doorlopen. Het is echter ook 
noodzakelijk om binnen deze tijd de extra benodigde uren voor bevelvoerders en de oefeningen voor de 
specialismen te doorlopen. Dan blijkt het niet meer mogelijk te zijn deze allemaal in één jaar te 
doorlopen. 
 


6.5 Het duiken 
 
Een brandweerduiker moet op grond van de Leidraad bestrijding waterongevallen2 600 
onderwaterminuten maken per twee jaar. Op elk moment moet kunnen worden aangetoond dat de 
afgelopen twee jaar 600 onderwaterminuten gemaakt zijn. Onderdeel van de 600 minuten per twee jaar 
kunnen 120 minuten (60 minuten per jaar) aan oefeningen in binnenwater zijn. Per jaar moeten 
minimaal tien duiken gemaakt zijn. Deze duikactiviteiten moeten regelmatig over het jaar worden 
verdeeld.  Een onderbreking mag  maximaal 3 maanden beslaan. Bij het overschrijden van deze termijn 
moet de duiker een herintredetraject doen volgens een  procedure van de certificerende instelling Nbbe 
(Nederlands bureau brandweer examens). 
 
Voor het duiken is de volgende tijd beschikbaar: op maandagavond oefenen de 24-uursmedewerkers 
twee uur en op woensdagochtend drie uur (behalve op feestdagen). Dit zijn twee oefenmomenten per 
week x 50 weken = 100 oefenmomenten. Als een oefenmoment niet door kan gaan door bijvoorbeeld 


                                                     
2 www.brandweerkennisnet.nl 
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onvoorziene omstandigheden wordt het moment op een andere dag ingehaald. Tijdens de duikoefening 
op maandag zijn er twee en op woensdag zijn er vier duikers (gemiddeld drie) die 30 minuten duiken. In 
totaal worden er dus circa 300 duiken (100 oefenmomenten x 3 duikers) gemaakt. Er zijn circa 25 
duikers. Dus in principe is het goed mogelijk dat iedere duiker minimaal 10 duiken maakt (300:25=12). 
Zij maken dan minimaal 10 x 30 minuten = 300 onderwaterminuten per jaar. Daarnaast wordt eenmaal 
per jaar realistisch geoefend in een duiktoren. Hier wordt onder andere de noodprocedure beoefend. 
Daarnaast worden hier ook de vaardigheden van de duiker geoefend, een voorbeeld hiervan is de 
basistrim. Per persoon worden daar 60 onderwaterminuten gemaakt. Tevens wordt er per jaar minimaal 
60 minuten geoefend in het zwembad tijdens de wekelijkse zwemlessen. Tijdens deze oefeningen 
worden in een periode van twee jaar bepaalde bijzondere verrichtingen beoefend. De uren in de 
duiktoren en in het zwembad tellen mee voor de 60 minuten die in binnenwater gemaakt mogen 
worden. 
 
Een duikploegleider moet die rol ook minimaal tienmaal per jaar beoefenen (bovenop de tien duiken als 
duiker). Dit wordt gerealiseerd door een roulatiesysteem, waarbij de duikers die tevens duikploegleiders 
zijn na elke oefening als duiker doorstromen naar de rol van duikploegleider. Op die manier wordt 
maximaal rendement uit de oefening gehaald. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat het goed mogelijk is om aan de vereisten van de Leidraad 
Waterongevallen te voldoen. De oefencyclus voor het duiken kan in één jaar doorlopen worden, er is 
zelfs sprake van een buffer om het aantal duikminuten te halen. Dit is prettig, want uit de praktijk blijkt 
wel dat het met name in de koude periode niet altijd haalbaar is om 30 minuten te duiken. Een 
aandachtspunt betreft dan ook het beschikken over een optimaal aantal duikers per ploeg, zodat er 
voldoende oefenmomenten voor alle duikers kunnen zijn zonder dat de paraatheid onder druk komt te 
staan. 
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7 Oefencyclus 
 
In de Leidraad Oefenen is voorgeschreven dat de oefencyclus één jaar omvat. Bij bestuurlijk besluit kan 
men de oefencyclus een langere of kortere periode laten omvatten. In de Leidraad oefenen wordt 
namelijk aangegeven dat er redenen kunnen zijn om de oefencyclus te verlengen tot zestien of achttien 
maanden, bijvoorbeeld omdat het korps een of meer specialismen in huis heeft. Als een korps de 
oefencyclus wil verlengen, moet dit beargumenteerd, met de consequenties, ter vaststelling worden 
voorgelegd aan het bestuur. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat het niet mogelijk is om de oefencyclus van brandweer Deventer in één 
jaar te doorlopen, omdat de oefenbelasting dan te groot wordt. Om die reden wordt in het kader van dit 
plan voorgesteld om de oefencyclus in 18 maanden te doorlopen.  
 
 


 
Bestuurlijk besluit: de oefencyclus beslaat een periode van 18 maanden in plaats van de
12 maanden die in de Leidraad oefenen voorgesteld wordt. Voor het duiken wordt wel 
een cyclus van 12 maanden aangehouden. 
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8 Realistisch oefenen 
 
Het repressief personeel van brandweer Deventer neemt tweemaal per jaar deel aan een oefening 
onder realistische omstandigheden. Een oefening onder realistische omstandigheden is een oefening, 
die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Een realistische brandoefening moet vrijwel altijd 
worden uitgevoerd op een oefencentrum, waar de deelnemers kunnen worden blootgesteld aan echte 
rook, vuur en warmte. Alle problemen die zich bij een werkelijke inzet kunnen voordoen, worden in 
realistische brandoefeningen ingebouwd, maar zodanig dat het vuur en de rook, en daarmee de 
temperatuur, kunnen worden gecontroleerd. 
 
Bevelvoerders nemen gemiddeld driemaal per jaar deel aan een oefening onder realistische 
omstandigheden. Naast de hierboven beschreven oefeningen worden zij in de gelegenheid gesteld om 
eens per vier jaar een meerdaagse training te volgen op de in binnen- en buitenland beschikbare 
oefencentra. Met deze werkwijze is afgelopen jaren een pilot uitgevoerd, die in algemene zin goed 
bevallen is. Voor een aantal vrijwillige bevelvoerders levert dit praktische problemen op. Aan hen wordt 
een alternatief programma aangeboden. 
 
Realistische oefeningen op het gebied van hulpverlening en gevaarlijke stoffen, zonder brand, hoeven 
niet op een oefencentrum te worden uitgevoerd. Aspecten die het oefenen van deze incidentsoorten 
realistisch maken zijn een realistische enscenering van het incident, een voor het verzorgingsgebied 
representatieve setting en realistisch tegenspel. 
 
Een inzetoefening waarbij sprake is van een combinatie van incidenten (bijvoorbeeld brand met 
gevaarlijke stoffen), of waarin bijzondere en specialistische aspecten naar voren komen, zijn vaak 
alleen te realiseren op een oefencentrum. Realistische oefeningen worden vaak in een opbouw 
voorafgegaan door voorbereidende oefeningen en zijn soms de afsluiting van een oefenperiode. 
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9 Oefenorganisatie  
 


9.1 Werkwijze 
 
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de organisatie van het oefenen ligt bij de oefencoördinator. De 
oefencoördinator stelt oefenbeleid op, stelt het daaruit afgeleide oefenprogramma op, zorgt voor de 
randvoorwaarden (oefenfaciliteiten, oefenleiders, veiligheidsfunctionarissen) waaronder dit programma 
uitgevoerd kan worden. Daarnaast zorgt hij voor afstemming met de regionale brandweer, bewaakt hij 
de kwaliteit van de oefeningen en zorgt voor registratie en evaluatie. Bij brandweer Deventer zijn twee 
oefencoördinatoren: één voor het reguliere programma en één voor het duiken. De eerste persoon 
verzorgt voor het duiken wel de planning en de logistiek. 
 
Afhankelijk van het thema, de omvang en de risico’s van een oefening, zet de oefencoördinator één of 
meer oefenleiders in. De oefenleiders voeren deze taak vrijwel altijd uit naast hun eigen functie. De 
oefenleider is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en evaluatie van de oefening. Hij stelt een 
draaiboek op van de oefening. Afhankelijk van de omvang van de oefening, besluit de oefenleiding om 
een veiligheidsfunctionaris aan te stellen. Daarnaast kan hij zich laten bijstaan door andere personen, 
zoals een instructeur of hulpinstructeur. Dit team vormt samen met de oefenleider de oefenstaf. 
 
De werkwijze van de gemeente Deventer staat verder uitgewerkt in de bijlage. 
 
Tijdens het oefenen blijft de paraatheid van de ploeg gewaarborgd. Als de paraatheid vanwege het 
soort oefening of de locatie in gevaar komt, worden de vrijwilligers van een post in twee groepen 
gesplitst, waarbij één groep de paraatheid levert terwijl de andere groep oefent. Bij de 
beroepsbrandweerlieden doet dit probleem zich niet voor. Als de 24-uursdienst gaat oefenen, neemt de 
dagdienst de paraatheid voor het eerste brandweervoertuig over en de post Diepenveen voor het 
tweede brandweervoertuig. Als de dagdienst gaat oefenen, neemt de post Diepenveen de paraatheid 
voor het tweede brandweervoertuig over.  
 


9.2 Herintredetraject na periode van inactiviteit 
 
Na een periode van inactiviteit van een brandweerman volgt deze een herintredetraject om weer deel te 
mogen nemen aan repressieve activiteiten. De inhoud en duur van dit herintredetraject zijn ter 
beoordeling door de ploegchef of postcommandant in overleg met de teammanager Incidentbestrijding. 
Indien er sprake is van langdurige fysieke ongeschiktheid volgt een medische keuring alvorens met 
gebruik van ademlucht mag worden geoefend en worden deelgenomen aan de  repressieve activiteiten. 
 


9.3 Duiken 
 
Binnen dezelfde structuur is het duiken opgenomen. Het inzetten van een duikinstructeur is verplicht 
voor complexe duiken, zoals een ijsduik, een avondduik of een stroomduik. Er is een nieuwe structuur 
voor het duiken ontwikkeld, waarbij elk kwartaal een drietal oefenkaarten op de planning staat. In één 
kwartaal moeten alle duikers de bijbehorende oefenkaarten volledig doorlopen. Oefenkaarten die om 
welke reden dan ook niet doorlopen zijn, moeten ingehaald worden in de zomerperiode. Met de indeling 
van de blokken is gekeken naar het soort oefeningen. Oefeningen met raakvlakken zijn in één blok 
gezet om zo efficiency te behalen. De structuur is weergegeven in tabel 5. 
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Tabel 5: Overzicht oefenprogramma duiken 


Risicovolle locaties Duiken op objecten Dweilkwartaal Bijzondere duiken
jan - feb - mrt apr - mei - jun jul - aug - sep okt - nov - dec 
(631) stroomduiken 
(636) duiken vaartuig 
gr. water 
(638) ijsduik 


(630) slachtoffer te water ger. 
auto 
(634) voertuig bergen 
(635) objecten politie + justitie


(637) 
oppervlakteredding 


(632) duiken boot >9m 
(633) slachtoffer redden +
behandelen 
(639) drenkeling duister


 De tussen haakjes vermelde nummers verwijzen naar de nummers van de oefenkaarten. 
 
 
De basis van bovenstaande tabel is de Leidraad oefenen. In deze leidraad zijn een tiental oefeningen 
(600-serie) beschreven die eenmaal per oefencyclus gedaan moeten worden. Om een aantrekkelijk 
oefenprogramma te bewerkstelligen, zullen de draaiboeken elk jaar aangepast worden. Ze blijven 
echter in essentie hetzelfde. Deze nieuwe structuur wordt ten tijde van het schrijven van dit plan in de 
praktijk uitgeprobeerd. Het is mogelijk dat op onderdelen nog bijstelling plaats vindt. 
 
De ploegchef is verantwoordelijk voor de geoefendheid van zijn ploeg. Hij behoort dan ook de 
duikminuten te monitoren.  
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10 Oefenlocaties 
 
De oefeningen vinden plaats in of bij de kazerne, maar ook op diverse locaties in de stad. Regelmatig 
worden slooppanden gebruikt voor de oefeningen. Zo nu en dan vinden oefeningen bij (grote) bedrijven 
plaats. In algemene zin is het belangrijk om zo veel mogelijk een realistische situatie na te bootsen. 
 
De duikoefeningen vinden afwisselend plaats in open water, stromend water, stilstaand water en diep 
water binnen de gemeente Deventer zelf en daarbuiten, aangezien de duiktaak ook voor omliggende 
gemeenten wordt uitgevoerd. Zo vinden er duikoefeningen plaats in de IJssel, de havens, in kolken en 
op Bussloo. Zo nu en dan wordt geoefend bij speciale objecten als de sluis of het gemaal. In het 
zwembad worden specifieke vaardigheden beoefend. 
 
 


11 Veiligheid 
 
Brandweer Deventer maakt gebruik van een landelijk opgesteld veiligheidsplan. Deze moet in het kader 
van dit plan vertaald worden naar de Deventer situatie. Hierin moet de noodprocedure en de 
taakrisicoanalyse (TRA) beschreven worden. Dit is voor het duiken ook actueel. In het draaiboek en in 
de briefing moet ingegaan worden op de noodprocedure en de TRA. 
 
 


12 Beoordeling 
 
Tijdens en na de oefening beoordeelt de oefenleiding de deelnemers. Het is de wens om aan de hand 
van beoordelingscriteria te bepalen of de deelnemer de operationele doelen van een oefening heeft 
bereikt. Deelnemers die voldoende hebben gescoord voor een oefening, mogen dan doorgaan naar 
een volgend onderdeel. Kunnen zij niet aantonen dat zij een bepaalde taak goed kunnen uitvoeren, dan 
moeten zij deze oefening (of aspecten daarvan) herhalen of andere activiteiten uitvoeren tot zij het 
gewenste niveau hebben bereikt.  
 
Het is de bedoeling om voor de kwaliteitsbeoordeling twee criteria te hanteren: 'voldoende' en 
'aandachtspunt'. 
• 'Voldoende' geeft aan dat de persoon of groep heeft voldaan aan de criteria en deze taak dus 


zelfstandig in de brandweerpraktijk kan uitvoeren. 
• 'Aandachtspunt' geeft aan dat de persoon of groep niet volledig heeft voldaan aan dit criterium. 
 
In het laatste geval wordt bekeken of er actie moet worden ondernomen om wel tot een voldoende te 
komen. Soms kan het voldoende zijn om in de nabespreking nog eens te wijzen op bepaalde zaken die 
van belang zijn bij de uitvoering van de taak, maar het kan ook nodig zijn om deelnemers nogmaals 
instructie te geven of een oefening op korte termijn (deels) te herhalen. Dat hangt natuurlijk ook samen 
met het gewicht van de criteria waarop geen voldoende is gescoord. Soms zal bijscholing noodzakelijk 
zijn. Bij taken die direct letsel bij de persoon zelf of bij derden kunnen veroorzaken, zoals het toepassen 
van ademlucht, het werken met bepaalde gereedschappen of het werken in chemie- of gaspak, mag de 
desbetreffende brandweerman/ -vrouw deze in de praktijk niet uitvoeren totdat hij/ zij heeft aangetoond 
dat de taak weer beheerst wordt. De oefenleiding gaat bepalen of en welke acties er volgen op 
geconstateerde aandachtspunten. Het is de bedoeling dat de oefenleiding altijd een toelichting geeft als 
een persoon of ploeg een (deel van) een oefening moet herhalen. 
 
Als de registratie per persoon een feit is, wordt dit beleid verder uitgewerkt. 
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13 Registratie 
 
Tot slot is het een vereiste dat van de oefenprestaties een goede registratie wordt bijgehouden. Per 
individu en per groep (beroepsbrandweerpersoneel, beroepsbevelvoerders, officieren, vrijwillig 
brandweerpersoneel en vrijwillige bevelvoerders) moet worden vastgelegd of zij aan de vooraf gestelde 
eisen voldoen. Uit jurisprudentie blijkt dat deze eis ook op basis van de Arbo-wetgeving wordt gesteld. 
Het is van belang om aan te kunnen tonen dat voldoende is gedaan om die geoefendheid te 
waarborgen. Werknemers zijn er op hun beurt voor verantwoordelijk dat zij geoefend blijven. 
 
Binnen brandweer Deventer is geïnventariseerd welke monitoringsbehoefte er is. Voor een groot deel 
kan al aan die behoefte voldaan worden. Zo wordt ten tijde van het schrijven van dit plan al  per 
persoon, per groep (zie de paragraaf hierboven) en per ploeg / post het aantal uur dat geoefend wordt, 
gemonitord. Daarbij is een onderverdeling gewenst naar basisbrandweerzorg, specialistische taken, 
realistisch oefenen en duiken (aantal oefenduiken, onderwatertijd in minuten, gedoken diepte, verrichte 
oefeningen volgens criteria Nbbe). De gegevens worden in de monitoringsrapportage vergeleken met 
de norm.  Tevens  wordt per persoon geregistreerd  welke oefeningen doorlopen zijn. Het is nog de 
wens dat aangegeven wordt welke rol men had bij de oefening (indien van toepassing) en welke 
beoordeling (positief/ aandachtspunt) gegeven is. Door middel van een dergelijke individuele 
oefenregistratie wordt inzicht verkregen in de geoefendheid van het brandweerpersoneel. Het is  zo ook 
mogelijk om medewerkers die niet aanwezig zijn bij een bepaalde oefening uit te nodigen bij dezelfde 
oefening in een andere ploeg of bij een andere post. Een dergelijke persoonlijke oefenregistratie wordt 
ook wel persoonlijk logboek genoemd. Hierin kunnen ook de individuele uitrukervaringen geregistreerd 
worden. 
 
 In 2010 en 2011 wordt ingezet op een verdere ontwikkeling/ uitbouw van registratie en monitoring van 
de oefeninspanning. Met name op het gebied van de kwalitatieve monitoring moet nog een slag 
gemaakt worden. Daarvoor zal een softwaresysteem aangeschaft worden om het geheel te kunnen 
automatiseren en professionaliseren. Totdat registratie en monitoring op bovenstaande wijze vorm 
gegeven is, wordt geëist dat ieder korpslid minimaal 80% van de oefenmomenten3 bijwoont. 
 
Het is de bedoeling om, nadat de oefencyclus helemaal doorlopen is, de geregistreerde gegevens te 
analyseren. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of de in het oefenbeleidsplan gestelde doelen 
zijn bereikt, binnen de grenzen van de besteedbare hoeveelheid tijd en geld. Er wordt geanalyseerd of 
het korps als geheel zijn takenpakket veilig en effectief kan uitvoeren en of de individuele korpsleden 
voldoende competent zijn voor het uitvoeren van hun taken. 
 
Bij een goede registratie kunnen ook de inspanningen tijdens uitrukken, brandweerwedstrijden en 
dergelijke meegenomen worden. 
 
 


                                                     
3 Organisatiemodel vrijwillige posten 
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14 Kosten 
14.1 Uren 


 
In het hoofdstuk ‘Benodigde en beschikbare tijd’ is reeds aangegeven wat de tijdsinspanning voor het 
oefenen is. Daarbij komt de tijdsinspanning voor het bedenken, voorbereiden, opzetten, begeleiden en 
opruimen van oefeningen.  Op basis van een handreiking uit de Leidraad oefenen is de voorbereidings- 
en begeleidingstijd bepaald. Deze is weergegeven in onderstaande tabellen. 
 
 
Inzet lokale oefencoördinator Basisbrandweerzorg
    


Activiteit Tijd per activiteit Totaal
Vast 


Totaal 
variabel 


Bijdrage aan oefenbeleid 
Input aanleveren voor het oefenbeleid 60 uur per jaar 60   
Oefenjaarplan schrijven  160 uur per jaar 160   
Oefenmiddelen aanschaffen en onderhouden 24 uur per jaar 24   


Regionaal overleg voeren met 
oefencoördinatoren 5 x per jaar 4 uur 20   


Kring-, cluster- en districtoverleg 
oefencoördinatoren  6 x per jaar 4 uur 24   


288 


Oefendraaiboeken 
Draaiboeken eindoefeningen maken  4 x 3 uur 12   
Draaiboeken basisoefeningen maken  7 x 3 uur 21   


Elementaire oefeningen voorbereiden 
21 x 3 uur manschap 63   
13 x 3 uur BV/OvD 39   


Oefeningen 'vrije ruimte' voorbereiden 
(veegavonden, 
extra activiteiten e.a.) 


8 x 1,5 uur manschap 12   


7 x 1,5 uur BV/OvD 10,5   


157,5 


Voorbereiding van oefeningen 
Uitnodigen deelnemers, object bekijken en 
contact onderhouden met beheerder object, 
voorbereiding en enscenering 


circa 3 uur per  
oefening (excl. vrije 
ruimte) 


120   


Registratie van oefenprestatie 


Invoeren beoordelingen in registratiesysteem
circa 10 min. per 
oefening per  
deelnemer 


  10 uur per 
manschap (94) 


  
7.5 uur per 
bevelvoerder 
(32) 


565,5 1180 


Totaal: 1745,5 uur 
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De oefencoördinator heeft circa 1350 uur tot zijn beschikking. De overige 400 uur worden ingevuld door 
vier oefenleiders per ploeg uit de 24-uursdienst, dus in totaal bij 12 oefenleiders. Zij zorgen in ieder 
geval voor het opstellen van de draaiboeken. 
 
 
Inzet oefenleiding Basisbrandweerzorg      
  
Activiteit Tijd per activiteit Totaal variabel 


Oefenleider 
Begeleiden oefening 3 uur per groep van 6 a 8 


deelnemers per oefening 
40 x 3 uur per 
groep = 120 uur 


Evaluatieverslag van basis- en 
eindoefeningen opstellen 


1.5 uur per oefening 10 x 1.5 uur per 
groep = 15 uur 


Enscenering 1 uur per oefening 10 x 1 uur per 
groep = 10 uur 


      
Beoordelaars     
Oefeningen waarnemen en beoordelen 2.5 uur per groep van 6 a 8 


deelnemers per oefening 
40 x 2.5 uur per 
groep = 100 uur 


   
Veiligheidsfunctionarissen     
Vooraf RIE van de oefening maken, in 
samenspraak met oefenleider 


Afhankelijk van de soort oefening situatie 
afhankelijk 


Waarnemen op veiligheid Afhankelijk van de soort oefening situatie 
afhankelijk 


  
Totale inzet oefenleiders brandweer Deventer per jaar: 2.695 uur
Aantal groepen per week 11    
 
Brandweer Deventer kent een verdeling van vier oefenleiders per beroepsploeg en drie oefenleiders per 
vrijwillige post. Dit brengt het totaal op 21 oefenleiders. In de praktijk zijn de oefenleiders van de 
beroepsploegen voor een groot deel ook de oefenleiders van de vrijwillige posten. Daarnaast is met 
bovenstaande uren berekening per onderdeel aangegeven wat de uurbelasting is. Het beoordelen van 
de groepen wordt nu door dezelfde mensen gedaan wat een efficiency winst met zich mee brengt. 
Anderzijds is het ook zo oefeningen vanuit de regio extra belasting met zich meebrengen. Deze uren 
zijn niet inzichtelijk gemaakt.  
 


14.2 Kosten 
 
De kosten  voor het oefenen worden betaald uit meerdere budgetten. Er is een budget voor realistisch 
oefenen en de materiaalkosten worden betaald uit het budget Opleiding & training (verbruiksgoederen) 
en uit het budget Vervanging materieel/ materiaal (investeringen). Daarnaast worden er kosten gemaakt 
aan uurlonen en vergoedingen. In  onderstaand overzicht staan de kosten voor het oefenen, exclusief 
de kosten aan uurlonen en vergoedingen.  
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Tabel 6: Kostenoverzicht (realistisch) oefenen 


 
Uit bovenstaande overzichten blijkt dat in 2010 en 2011 de beschikbare personele en financiële 
middelen toereikend zijn. 
 


Totaalbudget (realistisch) oefenen 
(peildatum 2010) 


€ 109.201 Opmerkingen 


Manschappen €   50.000 2x op oefencentrum 
Bevelvoerders €   30.000 Zweden 
Officieren van Dienst (OVD) €   11.000 2 OVD’s per jaar 
Duiktoren €     4.000 Kosten duiktoren 
Bevelvoerdersweek Groningen €     6.000 Via regio
VRO (veilig repressief optreden) €     2.000 Via regio 
Oefenmiddelen €     2.000  
Onvoorzien €     4.000  
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15 Toekomstvisie en actiepunten 
 
Het oefenen is een onderdeel binnen de brandweer waar steeds meer van verlangd wordt. Het is een 
feit dat het aantal (noemenswaardige) incidenten op jaarbasis afneemt. Dit heeft tot gevolg dat de 
vaardigheden steeds meer op pijl gehouden moeten worden door middel van oefenen. Ook vanuit de 
regelgeving worden meer eisen opgelegd. De belasting op onze medewerkers wordt dan ook steeds 
groter.  


15.1 Specialismen 


Bij de 24-uurbezetting zijn een groot aantal specialismen weggezet. Door de toenemende 
oefenbelasting en doordat gestreefd wordt naar meer kwaliteit komt het oefenprogramma steeds 
meer onder druk te staan. Een oplossing is mogelijk door de specialismen te verdelen onder de 
ploegleden. Op dit manier kan er kwalitatiever geoefend worden en kan in de toekomst beter voldaan 
worden aan de toenemende oefenbelasting die voortkomt vanuit leidraden en normen. Deze 
kwaliteitsslag heeft wel tot gevolg dat er meer knelpunten komen in het rooster. De specialismen 
moeten elke dag in huis zijn, dus personen met hetzelfde specialisme kunnen niet tegelijk verlof 
nemen. Dit punt zal in een aparte notitie uitgewerkt worden. 


15.2 Kwalitatieve registratie 


Ook de borging van de oefeningen krijgt steeds meer aandacht. Momenteel wordt er geregistreerd op 
aanwezigheid en wordt de oefening naderhand plenair besproken. In de (nabije) toekomst moet er veel 
meer gekeken worden naar persoonlijke voortgang. Er moet dus een kwalitatieve registratie plaats 
vinden van ontwikkelpunten. In een volgende oefening kan vervolgens hierop teruggegrepen worden. 
Op deze wijze kunnen individuen meer hun eigen ‘long life learning loop’ doorlopen. Hiervoor is wel een 
registratie op kwalitatief en persoonlijk niveau noodzakelijk. Dit heeft tot gevolg dat er meer energie 
gestoken moet worden in het systeem (registratie) en in de administratie. De aanschaf voor hardware 
en software hiervoor zal tot extra kosten leiden. In een apart project wordt dit punt uitgewerkt. 


15.3 Opleiding en bijscholing 


Oefenen staat in nauw verband met opleiden en bijscholen. Door het opstellen van dit oefenbeleidsplan 
is de oefenorganisatie beter ontwikkeld. Het Opleidingsbeleidsplan dat in 2011 opgesteld wordt, moet 
goed afgestemd worden met de inhoud van dit plan.   


15.4 Veiligheidsplan 


Brandweer Deventer maakt gebruik van een landelijk opgesteld veiligheidsplan. Deze moet in het kader 
van dit plan vertaald worden naar de Deventer situatie. Hierin moet de noodprocedure en de 
taakrisicoanalyse (TRA) beschreven worden. Dit is voor het duiken ook actueel. In het draaiboek en in 
de briefing moet ingegaan worden op de noodprocedure en de TRA. 


15.5 Schrijven Oefenjaarplan 


Dit Oefenbeleidsplan moet ieder jaar vertaald worden in een Oefenjaarplan. Dit gebeurt in juni of 
december (afhankelijk van de 1,5-jaarscyclus) door de oefencoördinator. De teammanager 
Incidentbestrijding stelt het Oefenjaarplan vast.  
 
Het bovenstaande leidt tot de volgende actiepunten: 
1. Opstellen notitie verdeling specialismen onder ploegleden 
2. Registratie bewerkstelligen op kwalitatief en persoonlijk niveau 
3. Opleidingsbeleidsplan afstemmen op Oefenbeleidsplan 
4. Vertaling landelijk opgesteld veiligheidsplan naar de Deventer situatie. 
5. Vertaling Oefenbeleidsplan in jaarlijks op te stellen Oefenjaarplan 
 
De teammanager Incidentbestrijding ziet toe op de uitvoering van deze actiepunten. De actiepunten 
worden opgenomen in het Jaarplan 2011. 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT OEFENKAARTEN 
 
 
 
Brand: 
Elementaire aspecten (100)    Frequentie ten minste  
   
Veiligheidsbewustzijn bij brand (101) basis brandweerzorg BBZ.   


 
101A risico’s bij brand signaleren   > 1 x per jaar      
101B actuele ontwikkelingen    situationeel  
101C flashover en backdraft     1 x per jaar 
 


Verkennen en redden bij brand (102) basis brandweerzorg BBZ.    
 
102A toegang forceren bij brand    1 x per jaar 
102B verkennen met adembescherming  3 x per jaar  
102C levensreddend handelen 1   1 x per jaar 
102D levensreddend handelen 2    1 x per jaar 
 


Bestrijden van brand (103) basis brandweerzorg BBZ.    
 
103A watertransportsystemen opbouwen  >1 x per jaar 
103B aflegsystemen opbouwen en inzet  1 x per jaar 
103C repressief ventileren (na brandmeester) 1 x per jaar   
103D diverse gereedschappen toepassen  >1 x per jaar 
 


 
Soort inzetoefening (500)  
  
Brandbestrijding (500) basis brandweerzorg BBZ.     


 
501 brand in woning    1 x per jaar   
502 brandbestrijding voertuig / vaartuig   1 x per jaar   
503 brand in bedrijfspand    1 x per jaar   
504 brand in agrarische gebouwen  1 x per jaar   
505 brand in overige gebouwen    1 x per jaar  
 
  


Soort inzetoefening (600) 
 
Brandbestrijding (600) specialistische brandweerzorg SBZ.     


 
602 natuurbrandbestrijding  nvt 
602 vloeistofbrandbestrijding     1 x per 4 jaar 
603 scheepsbrandbestrijding     1 x per 4 jaar 
604 vliegtuigbrandbestrijding    lage frequentie 
605 treinbrandbestrijding    1 x per 4 jaar 
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Hulpverlening: 
Elementaire aspecten (110)    Frequentie ten minste  
 
Veiligheidsbewustzijn bij THV (111) basis brandweerzorg BBZ.      


 
111A risico’s bij THV signaleren  1 x per jaar   
111B actuele ontwikkelingen  situationeel 


 
Verkennen en redden bij een verkeersongeval (112) basis brandweerzorg BBZ.   
             
             112A slachtoffers bevrijden bij ongeval   >1 x per jaar 


112B inzet hydraulisch gereedschap    >1 x per jaar 
 
Verkennen en optreden bij overige incidenten (113) basis brandweerzorg BBZ.    
 
           113A kettingzaag & slijpschijf    1 x per jaar 
           113B personen bevrijden uit liften 1 x per jaar   
           113C veilig werken op hoogte   1 x per jaar 
 
 
Soort inzetoefening (510)  
 
THV (510) basis brandweerzorg BBZ.  
    


511 THV bij verkeersongeval     1 x per jaar 
512 THV bij overige incidenten   1 x per jaar 
 


 
 Soort inzetoefening (610) 
 
Complexe THV (610) specialistische brandweerzorg SBZ.       
 


611 THV vrachtwagen / bus op zijkant 1x per 2 jaar   
612 THV auto op kop (+BBZ)    1 x per jaar 
613 THV bij tramongeval nvt.   
614 THV spoorwegongeval   1 x per 2 jaar  
615 THV beknelling / beklemming 1 x per jaar   
616 THV bij instorting      1 x per 2 jaar 
 


 
 


Ongeval gevaarlijke stoffen:  
 


Elementaire aspecten (120)    Frequentie ten minste 
 
Veiligheidsbewustzijn bij OGS (121) basis brandweerzorg BBZ.    
  


121A risico’s bij OGS signaleren 1 x per jaar   







 
31 


121B actuele ontwikkelingen   situationeel 
 
 
 


Verkennen en redden bij OGS (122) basis brandweerzorg BBZ.     
 


122A verkennen en redden Chemiepak 1 x per jaar 
 
     


Bestrijden bij OGS (123) basis brandweerzorg BBZ.      
 


123A bron bestrijden / kleine ontsmetting 1 x per jaar 
 
    


Soort inzetoefening (520)  
 
Beperkt OGS (520) basis brandweerzorg BBZ.   
 


521 verkeersongeval met GS betrokken 1 x per jaar 
522 OGS stationaire voorziening    1 x per jaar  
 
 


Elementaire aspecten (420) 
 
Optreden als gaspakkenteam (421) specialistische brandweerzorg SBZ.   
 
 Optreden als gaspakkenteam (421)      
  


421A verkennen en redden gaspak   1 x per jaar 
421B bron bestrijden / kleine ontsmetting 1 x per jaar  
 


Optreden als ontsmettingsteam (422) 
 


422A ontsmettingsveld opbouw en uitvoer  1 x per jaar 
 
Leiding geven inzet OGS peloton (423) 
 


423A beeld- oordeels- besluitvorming voor inzetleider en ontsmettingleider      1 x per jaar 
 
 


Elementaire aspecten (430) 
 
Verkenner gevaarlijke stoffen (430) specialistische brandweerzorg SBZ.   
 
Verkenner gevaarlijke stoffen (430) 
              431A Orienteren en meten   1x per jaar (regio + korps deventer ivm meters) 
 
 
Soort inzetoefening (620) specialistische brandweerzorg SBZ.   
 
OGS - GSE (620)  
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621 inzet GSE peloton    1 x per jaar ? 
 


 
 
Duiken:  
 
Elementaire aspecten (130)    Frequentie ten minste 
  
Veiligheidsbewustzijn bij WO (131) basis brandweerzorg BBZ.       
 


131A risico’s bij WO signaleren  1 x per jaar   
131B actuele ontwikkelingen   situationeel 


 


Soort inzetoefening (530)  
 
Ondersteuning inzet WO (530) basis brandweerzorg BBZ.     
 


531 ondersteuning TS bij inzet WO 1 x per jaar 
 
   


Elementaire aspecten (410) 
 
Optreden als duikteam (411) specialistische brandweerzorg SBZ.   
 


411A optreden assistent duikploeg  1 x per jaar   
411B actuele vakkennis duiker    1 x per jaar   
411C actuele vakkennis duikploegleider 1 x per jaar   
411D actuele vakkennis duikploeg   1 x per jaar   
411E handelen in noodsituaties   1 x per jaar   
411F zwemvaardigheid en conditie    >1 x per jaar   
 
 


Soort inzetoefening (630) specialistische brandweerzorg SBZ.   
 
Inzet WO (630) 
 


630 slachtoffer redden auto te water   
631 stroomduik   
632 duiken vanaf boot   
633 slachtoffer redden en behandelen   
634 voertuig bergen   
635 objecten zoeken / bergen voor politie   
636 duiken vanaf boot groot water   
637 oppervlakteredding   
638 ijsduik   
639 oppervlakteredding in duister  
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Chauffeur: 
 


Elementaire aspecten (400)    Frequentie ten minste 
 
Veiligheidsbewust optreden als chauffeur- pompbediener (401) 
401A risico’s signaleren bij het met rijden 
Met brandweervoertuig    1 x per jaar 
 
 
Rijden met zware terreinvaardige en/of voertuigen brandweervoertuigen (402)  
 
402A rijden met zware voertuigen     ? 
 
Apparatuur of gereedschap bedienen (403) 


 
403A pomp bedienen   
403B redvoertuig bedienen   
403C vaste apparatuur HV bedienen   
403D bijzonder blusmaterieel bedienen    
403E haakarmvoertuig + DPU bedienen  
 


Bedienen hoogwerker als SBZ 
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BIJLAGE 3: OVERZICHT UREN 


Oefenkaart cy
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.
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.
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.


101A Risico's bij brand signaleren (101A+B / 201A / 301A) 2,00
101B Gevaar van flashover en backdraft signaleren 2,00
101C Actuele ontwikkelingen brandbestrijding (101C / 202B / 302B) ivm combinatie overige 0,50
102A Toegang forceren tot een pand 2,00
102B Verkennen met adembescherming  (102B/ 202C / 302C) 6,00
102C Levensreddend handelen 1 (ABCDE)  (102C / 202D / 302D) 2,00
102D Levensreddend handelen 2 (Reanimatie)  (102D / 202E / 302E) 2,00
103A Watertransportsystemen opbouwen (WTS 200)  (meerdere keren) 4,00
103B Aflegsystemen opbouwen en inzetten 2,00
103C Repressief ventileren (meerdere keren) 4,00
103D Diverse gereedschappen toepassen 2,00


2,00
111A Risico's bij THV signaleren  (111A / 211A / 311A) 2,00
111B Actuele ontwikkelingen THV  (111B / 212B / 312B)ivm combinatie overige 2,00
112A Slachtoffers bevrijden bij een verkeersongeval 2,00
112B Slachtoffers bevrijden met hydraulisch gereedschap 2,00
113A Boom omzagen en metaal doorslijpen 2,00
113B Personen bevrijden uit geblokkeerde lift 2,00
113C Op hoogte werken 2,00


2,00
121A  Risico's bij OGS signaleren (121A / 221A / 321A) 2,00
121B Actuele ontwikkelingen OGS (121B / 222B / 322B) ivm combinatie overige 2,00
122A Verkennen en redden in chemiepak 4,00
123A Bron bestrijden in chemiepak en een eenvoudige ontsmetting 2,00
431A Oriënteren en meten 2,00


2,00
131A Risico's bij WO signaleren (131A / 231A / 331A) 2,00
131B Actuele ontwikkelingen WO (131B / 232B / 332B) ivm combinatie overige 2,00


2,00
501 Woningbrandbestrijding (freq. min 2 van de 5) 1,00
502 Brand in voertuigen, vaartuig, vliegtuig (freq. min 2 van de 5) oefcentrum 1,00
503 Brand in een bedrijfsgebouw (freq. min 2 van de 5) 1,00
504 Brand in een agrarisch gebouw (freq. min 2 van de 5) 1,00
505 Brand in overige gebouwen (zorginstellingen  etc.)(freq. min 2 van de 5) 1,00
511 Technische hulpverlening bij een verkeersongeval 2,00
512 Technische hulpverlening bij overige incidenten (boom) 615 2,00
521 Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen 2,00
522 Ongeval met gevaarlijke stoffen bij stationaire installaties 2,00
531 Inzet waterongeval vanaf de wal 2,00
601 Natuurbrandbestrijding (freq. afh korpstaken) 0,00
602 Vloeistofbrandbestrijding  (freq. afh korpstaken) 0,00
603 Scheepsbrandbestrijding  (freq. afh korpstaken) 0,00
604 Vliegtuigbrandbestrijding  (freq. afh korpstaken) 0,00
605 Treinbrandbestrijding  (freq. afh korpstaken) 0,00
611 THV bij vrachtwagen of bus 2,00
612 THV bij auto op de kop 2,00
613 bij tramongeval 0,00
614 THV bij spoorwegongeval 2,00
615 THV bij beknelling / beklemming (512) 2,00
616 THV bij instorting 2,00
700 inzet met accent op brandbestrijding 2,00
710 inzet met accent op THV 2,00
720 Inzet met accent op OGS 2,00
730 inzet met accent op bestrijding WO (middel) 2,00


24,00 67,50 8,00


Totaal  manschap 92
Totaal  manschap + bevelvoerder 100


MAN BEV + MAN BEV
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400 Chauffeur pompbediende
401A Risico 's signaleren b ij het rijden met 
brandweervoertu igen 2,00     
402A Rijden met zware voertuigen (VVC R) (1  x per  3 jaar ) 4,00     
403A Pomp bedienen 6,00     
403B Redvoertu igen bed ienen 2,00     
403C Vaste  apparatuur  van H V bed ienen (Hiab) 2,00     
403D Bijzonder blusmater iaa l bedienen (msa) 2,00     
403E Haakarmvoer tu ig  en D PU bedienen 2,00     
403F W erkboot varen/bedienen (schipper) 6,00   
403G Schuimconta iner 2,00   
403H H V container 2,00   
403I Veetake l(aanhanger ) 2,00   
403J Mi lieuconta iner 2,00   


Totaal chauffeur  pom pbediende 34,00   


O
G


S
 


420 OGS Gaspakken + verkenner gevaarlijke stof fen
421A Verkennen en redden in gaspak 2,00   
421B Bronbestrijd ing in  gaspak en provisor ische 
ontsmetting 2,00     
422A Ontsmettings traat opbouwen en ontsmetten 2,00     
423A Beeld- , oordeel, en beslu itvorming inzet- en 
ontsmettingleider  2,00   


Totaal OGS gaspakken + verkenner 
gevaarli jke sto ffen 8,00     


    
  


    
   


Bijzondere  oefenkaarten  komend  uit RI&E


AA
N


V
U


LL
IG


N
 


D
EV


EN
TE


R
 


141 Tillen 0,67    
142 Onderkoeling / H itte stuwing  0,67    
143 Bekendheid  met risico objecten, statenkenn is 
(citygis)  6 ,00    
144 p reventie voor repress ie  2 ,00    
145 Gebru ik C2000 porto en mob, schakelen 
resetten etc  2 ,00    


146 Procedures  algemeen taken  etc.  2 ,00    
0,00 13,33  0,0  
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411C Actuele vakkennis duikploegleider 1,00
411D Actuele vakkennis duikploeg 1,00
411E Handelen in noodsituaties 2,00
411F Zwemvaardigheid en conditie 2,00
630 Slachtoffer redden uit te water geraakte auto 2,00
631 Stroomduik 2,00
632 Duiken vanaf een boot 2,00
633 Slachtoffers redden en behandelen 2,00
634 Voertuig bergen 2,00
635 Objecten bergen op verzoek van Politie / justitie 2,00
636 Duikwerkzaamheden vanaf vaartuig op groot water 2,00
637 Oppervlakteredding 2,00
638 IJsduik 2,00
639 Oppervlakteredding in het duister 2,00


Totaal duikploegleider 26,00


411B Actuele vakkennis duiker 1,00
411D Actuele vakkennis duikploeg 1,00
411E Handelen in noodsituaties 2,00
411F Zwemvaardigheid en conditie 2,00
630 Slachtoffer redden uit te water geraakte auto 2,00
631 Stroomduik 2,00
632 Duiken vanaf een boot 2,00
633 Slachtoffers redden en behandelen 2,00
634 Voertuig bergen 2,00
635 Objecten bergen op verzoek van Politie / justitie 2,00
636 Duikwerkzaamheden vanaf vaartuig op groot water 2,00
637 Oppervlakteredding 2,00
638 IJsduik 2,00
639 Oppervlakteredding in het duister 2,00


Totaal brandweerduiker 26,00


411A Optreden als assistent duikploeg 2,00
411D Actuele vakkennis duikploeg 1,00
411E Handelen in noodsituaties 2,00
411F Zwemvaardigheid en conditie 2,00
5 keer een draaiboek (630 - 639) 10,00


Totaal assistent duikploeg / snelle zwemmer / WO BEV 17,00


411B Actuele vakkennis duiker 1,00
411D Actuele vakkennis duikploeg 1,00
411E Handelen in noodsituaties 2,00
411F Zwemvaardigheid en conditie 2,00
5 keer een draaiboek (630 - 639) 10,00


Totaal assistent duikploeg / snelle zwemmer / WO BEV 16,00


411A Optreden als assistent duikploeg 2,00
411D Actuele vakkennis duikploeg 1,00
411E Handelen in noodsituaties 2,00
411F Zwemvaardigheid en conditie 2,00


Totaal assistent duikploeg / snelle zwemmer / WO BEV 7,00


410 Duikploegleider


410 Brandweerduiker


410 Snelle Zwemmer


410 Bevelvoerder waterongevallenwagen


410 Assistent duikploeg


MAN BEV + MAN BEV
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BIJLAGE 4: OEFENORGANISATIE GEMEENTE DEVENTER 
 
 
Binnen Brandweer Deventer kennen we de volgende functionarissen met de bijbehorende taken: 
 
 
 Taken (Opleidings)eisen 
Nevenfunctie oefenleider onder aansturing O&O 
Oefenleider 
algemeen + 
specialisatie 


- kennisvermeerdering 
- kennis overdragen aan collega oefenleiders  
- schrijven van draaiboeken op zijn vakgebied 
- oefening voorbereiden en uitvoeren (het leiden van 
een oefening) op zijn vakgebied 
- optreden als kerninstructeur 
- optreden als oefenleider algemeen 
 


- instructeur  
- instructeur specialisatie 
- oefenleider 
- specifieke vakkennis 


Oefenleider 
algemeen  
 
 


- schrijven van draaiboeken 
- oefening voorbereiden en uitvoeren (het leiden van 
een oefening)  


- instructeur  
- oefenleider 


Aanvulling op oefenstaf onder aansturing oefenleider 
Instructeur 
 


- (deel)oefening uitvoeren onder leiding van een 
oefenleider 
- inwerken/opleiden nieuwe collega’s 


- instructeur 


Hulpinstructeur 
 
 


- (deel)oefening uitvoeren onder leiding van een 
oefenleider 
- o.a inwerken nieuwe collega’s 


-specifieke (vak)kennis 


 
Binnen elke ploeg zijn er personen belast met bovenstaande taken. De werving van oefenleiders is een 
samenspel van de coördinator oefenen en de ploegchefs en postcommandanten aan de hand van de 
competenties, waaraan een oefenleider moet voldoen (leiderschap, communicatie, observeren en 
overtuigen). Zij dragen iemand voor aan de teammanager die hierover een besluit neemt. 
 
Van de oefenleiders wordt verwacht dat zij bereid zijn om de aanvullende opleidingen en bijscholingen 
te volgen. Tevens zijn zij bereid om buiten de reguliere uren om instructies aan andere ploegen te 
geven en bijvoorbeeld op te treden in de oefenstaf bij realistisch oefenen. Voor beroeps in de 24-
uursdienst geldt dat zij de maatwerkregeling moeten hebben ondertekend. Een deel van de 
werkzaamheden zal in overwerk moeten worden gedaan buiten het reguliere rooster om. Voor 
vrijwilligers geldt dat zij in voldoende mate beschikbaar moeten zijn om de kennis uit te dragen in het 
gehele korps. 
 
Voor oefenleiders specialisatie kunnen de volgende (modulaire) opleidingen een rol spelen:  
• 001 Instructeur algemeen (huidig € 1.425,-) 
• 009 Specialisatie Brandweerduiker (ca € 2.700,-) 
• 010 Specialisatie Persoonlijke bescherming (ca € 2.700,-) 
• 011 Specialisatie Gaspakdrager (ca. € 3.300,-) 
• 012 Specialisatie Technische hulpverlening(ca € 2.700,-) 
• XXX Specialisme Brand (expertmeetings, o.a. RSTV) 
• XXX Specialisme OGS (voorlopig bij gaspakdrager) 
 
Specialisten gaan naar de betreffende specialistische opleidingen en volgen landelijke seminars en 
workshops om bij te blijven op hun vakgebied. Alle oefenleiders volgen de korpsbijscholingen door de 
specialisten (als kerninstructeurs). Van de betrokkenen wordt verwacht dat zij de voor hen bedoelde 
opleidingen en bijscholingen volgen. 
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Aansturing reguliere oefeningen 
De oefencoördinator levert een oefenplanning aan voor alle onderscheiden groepen (beroeps 24u, 
dagdienst en vrijwilligers). Voor de uitvoering van deze oefenplanning moeten draaiboeken beschikbaar 
zijn. Deze draaiboeken worden opgesteld door de oefenleiders. Een draaiboek wordt slechts eenmaal 
opgesteld. Het draaiboek wordt vervolgens uitgezet in de andere ploegen. De oefencoördinator zoekt 
per ploeg of groep, eventueel in overleg met de leidinggevende, een voor die oefening geschikte 
oefenleider. De oefenleiders in de ploegen (en posten) voeren een oefening uit volgens het draaiboek. 
Bij de vrijwillige posten kan worden teruggevallen op oefenleiders van de beroepsploegen. 
 


 
 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Nieuwe ontwikkelingen worden door de oefenleiders specialisatie voorbereid. Zij stellen een draaiboek 
op en leiden zo nodig een beperkt aantal collega’s oefenleider op (korpsbijscholing). Vervolgens wordt 
de nieuwe ontwikkeling door deze specialist (en/of de collega’s) in alle groepen gebracht.  
 
Onderscheid tussen de rode blauwe en groene oefeningen 
In de oefenplanning wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten oefeningen: 
Blauw: dit zijn reguliere (elementaire) oefeningen die door de oefencoördinator worden gepland en door 
de oefenleiders worden uitgevoerd 
Groen: Dit zijn de oefeningen die per post worden ingevuld. De oefenleiders van de betreffende post 
zorgen voor de planning en voorbereiding. De invulling is postspecifiek en o.a. afhankelijk van het 
verzorgingsgebied.  
Rood: deze oefeningen zijn ploegoefeningen die door de oefencoördinator worden voorbereid waarbij 
hij zo nodig oefenleiders inschakelt 
 
 


oefencoördinator 


Oefenleiders ploeg A Oefenleiders ploeg B Oefenleiders ploeg C Oefenleider 
dagdienst 


Oefenleiders vrijwillige 
posten 
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