
Klasse -10 2 6 8

Waterploeg

Ploeg: Brandweer ABWC

ALGEMEEN

Beoordelingscriteria

Communicatie

De manschap...

1. kan opdrachten van de bevelvoerder correct interpreteren.

2. past op correcte wijze communicatiemiddelen toe.

Persoonlijke bescherming(smiddelen)

3. kan alle persoonlijke beschermingsmiddelen juist hanteren.

Materialen

4. maakt op correcte wijze gebruik van materialen.

Veiligheid

5. heeft aandacht voor veiligheid van hulpverleners en omgeving.

Samenwerken

6. is in staat samen te werken met zijn ploegleden.

Professionel beroepshouding

7. blijft kalm, objectief en effectief functioneren.

Keuzes en dilemma's

8. weegt de veiligheid af ten opzichte van de opdracht.

9. maakt een duidelijke keuze op het gebied van eigen veiligheid.

10. weegt het risico van zijn inzet af t.o.v. het verwachte resultaat.

11. kiest de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Uitruk/verkenning

12. voert op juiste wijze verkenningstechnieken uit en koppelt terug.

13. kan een snelle inschatting maken van brandvermogen.

Inzet

14. is in staat op het incident effectief en efficiënt te stabiliseren.

15. redt slachtoffers en/of stelt deze veilig.

16. past levensreddende handelingen toe.

17. is zich voortdurend bewust van de risico's van het optreden.

18. houdt rekening met schedebeperking.

Nazorg

19. maakt, samen met andere ploegleden het voertuig inzetgereed.

Kerntaak 1: Brandbestrijding

Beoordelingscriteria

Gevaar-/risicoherkenning

20. kan de (in)directe gevaren herkennen.

Inzet brandbestrijding

21. assisteert bij het verzorgen van de waterwinning.

22. past het aflegsysteem op juiste wijze toe.

23. heeft kennis van brandverloop / RSTV.

24. voert (na)blussingswerkzaamheden uit.
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Kerntaak 2: Technische hulpverlening

Beoordelingscriteria

Gevaar-/risicoherkenning

25. kan de (in)directe gevaren herkennen.

Samenwerking met andere hulpverleners betrokkenen

26. begrijpt rol- en taakverdeling van de andere hulpverleners.

27. is in staat gegeven opdrachten snel en flexibel uit te voeren.

Keuzes en dilemma's

28. past het juist gekozen gereedschap correct toe.

Inzet Technische hulpverlening

29. zorgt dat er veilig gewerkt kan worden.

30. stabiliseert op correcte wijze het object.

31. zet het hulpverleningsmateriaal op een correcte wijze in.

Kerntaak 3: Optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen

Beoordelingscriteria

Communicatie

32. kan volgens de voorgeschreven procedure communiceren.

Gevaar-/risicoherkenning

33. kan de (in)directe gevaren herkennen.

34. kan een veilige grijpredding uitvoeren.

Ontsmetting

35. kan een ontsmettingveld inrichten.

Lekkage

36. maakt een juiste inschatting van de groote van de lekkage.

Keuzes en dilemma's

37. maakt de keuze om grijpredding uit te voeren.

38. communiceert de relevante gegevens.

inzet Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen.

38. maakt het benodigde materiaal voor inzet gereed.

39. neemt beperkende maatregelen m.b.t. gevaar/verspreiding.

40. kan omgaan met meetapparatuur.

41. verzamelt gegevens om de stof(fen) te identificeren.

42. verricht een grijpredding in vuilwerkpak.

43. assisteert bij het ontsmetten.

44. voert registratie-onderdelen uit.

45. ruimt het ontsmettingsveld c.q. -straat op.

Specifieke aandachtspunten m.b.t. het scenario
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Tops

48. Top 1

49. Top 2

Tips

50. Tip 1

51. Tip 2


