
Klasse -10 2 6 8

Bevelvoerder

Ploeg: Brandweer ABWC

Optreden brandbestrijding, THV, incident bestrijding gevaarlijke stoffen.

Beoordelingscriteria

Algemene werkzaamheden

De bevelvoerder ...

1. zorgt voor duidelijke en relevante communicatie met de meldkamer.

2. heeft aandacht voor de veiligheid van (andere) hulpverleners en omgeving.

3. geeft leiding; controleert en coördineert.

4. voert het commando over de eigen eenheid.

5. is het aanspreekpunt voor de diverse andere disciplines.

6. vervult naast de rol als 1e bevelvoerder indien nodig andere rollen.

Uitrukwerkzaamheden

7. verzamelt relevante informatie.

8. realiseert een concrete en relevante beeldvorming.

9. raadpleegt beschikbare naslagwerken, digitale bronnen, enz.

10. informeert de ploeg op over verkregen informatie.

11. past scenariodenken toe en denkt vooruit .( +15 en + 30 min.)

12. maakt gebruik van vakinhoudelijke kennis en ervaring van de ploegleden.

13. stelt prioriteiten en maakt een afweging.

14. formuleert een voorlopig inzetplan en zorgt dat iedereen een taak heeft.

15. formuleert op basis van het voorlopig inzetplan een verkenningsplan.

16. heeft aandacht voor risico's op basis van 1e beeldvorming

17. zorgt voor een juiste taakverdeling.

18. bepaalt en controleert de juiste persoonlijke bescherming.

Verkenningswerkzaamheden

19. maakt een inschatting van de aard, omvang en dynamiek van het incident.

20. laat voertuig(en) op verantwoorde plaats opstellen, houdt rekening andere voertuig(en).

21. weegt risico's (inclusief eigen personeel) af tegen het te verwachten resultaat.

22. houdt rekening met sporenonderzoek.

23. maakt gebruik van eigenaren en/of bedrijfs/(proces)deskundige.

24. is in staat om een inschatting te maken van brandvermogen en het koelend vermogen.

25. maakt gebruik van kenmerkenschema als ondersteuning voor het definitief inzetplan.

26. stelt zijn voorlopig plan (al dan niet) bij.

27. verdeelt het incident in logische vakken.

28. stelt prioriteiten op basis van verkregen informatie.

28. schaalt; indien nodig; monodisciplinair en multidisciplinair op.

29. houdt betrokkenen op de hoogte en verzorgt regelmatig een SITRAP.

Inzetwerkzaamheden

30. zet in op de 1ste prioriteit.

31. kiest de juiste tactiek die past bij het incident, de prioriteiten en de risico's.

32. controleert effect, anticipeert op ontwikkelingen en stelt zonodig bij.

33. interperteert opdrachten van de OvD op de juiste wijze.

34. houdt rekening met de mentale en fysieke belasting van de ploeg.
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Nazorgwerkzaamheden

35. bouwt op verantwoorde af (ventilatie, opruimen),rekening houdend met mens en object.

36. coördineert de personele nazorg.

37. coördineert de materiële nazorg (inzetgereed maken).

Keuze en dilemma's

38. maakt efficiënt gebruik van middelen.

39. past de juiste schadebeperkende maatregelen toe.

40. heeft aandacht voor milieu en omgeving.

41. kan zaken innovatief en creatief oplossen.

42. kan snel schakelen tussen scenario's.

43. houdt rekening met tegengestelde belangen.

44. kan inschatten waar het incident voor de brandweer ophoudt.

Professionele beroepshouding

45. straalt vertrouwen en zekerheid uit naar de manschappen.

46. geeft duidelijk en uitvoerbare opdrachten in de juiste terminologie. 

37. overziet consequenties van het optreden,neemt besluit en,indien nodig,deze te herzien.

48. is in staat om de situatie zowel tactisch als technisch te analyseren.

49. kan beslissen onder tijdsdruk.

50 kan omgaan met agressief gedrag van omstanders.

Veiligheid

51. Verantwoorde keuze mbt. eigen veiligheid

Specifieke aandachtspunten m.b.t. het scenario

52.

53.

Tops

54. Top 1

55. Top 2

Tips

56. Tip 1

57. Tip 2

58. >>> INCIDENT MEESTER JA / NEE


