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Werkwijze beoordelingen klasse Brandbestrijding 

Algemeen. 
Voor de nieuwe klasse Brandbestrijding zijn een groot aantal aanpassingen gedaan op de traditionele wijze van 
beoordelen en registreren.  
Voor de duidelijkheid, deze aanpassingen gelden alleen voor de nieuwe klasse Brandbestrijding. 
In 2024 gaat deze ook toegepast worden in de klasse 112 en de Hoofdklasse. 
Voor deze klasse Brandbestrijding zijn de uitgangspunten van werken en beoordelen gebaseerd op Situationele 
Commandovoering, De Human Factors en de Basisprincipe van Brandbestrijding. 
Dit conform de les- en leerstof van het NIPV en de vastgestelde werkwijze van Brandweer Nederland. 
 

De beoordelingslijsten. 
De beoordelingslijsten zijn volledig vernieuwd. Deze zijn opgebouwd uit de hierboven genoemde 
uitgangspunten. Daarnaast geven de beoordelingen veel ruimte om activiteiten en werkwijze toe te passen die 
bij de situatie past.  Hieronder wordt per beoordelingslijst de essentiële zaken toegelicht. 
 

Beoordelingslijst “Aanrijdfase” (Nieuw) 
• Tijdens het aanrijden zal de meerijdend waarnemer van de Bevelvoerder niet alleen kijken naar de 

verrichtingen van de bevelvoerder, maar ook kijken naar enkele essentiële handelingen van de 
Manschappen en de Voertuigbediener. 

• Deze beoordelingen worden ter plaatse bij het incident overgezet naar de reguliere beoordelingslijsten 
van Bevelvoerder, de manschappen en de Voertuigbediener. 

• Drie beoordelingen voor de Bevelvoerder en Voertuigbediener. 

• Vier beoordelingen voor de vier Manschappen. 
 

Beoordelingslijst “Bevelvoerder”. 
• In de opbouw van de beoordelingen wordt gewerkt volgens Feiten Analyse Besluitvorming Communicatie 

en Monitoring. Afgekort FABCM. 

• Inzet moet geschieden op basis van het kwadrantenmodel en de daarbij behorende werkwijze van de 
Basisprincipe voor Brandbestrijding. 

• Verschillende aflegmethodes en de daarbij behorende materialen kunnen gebruikt worden. Er zijn hier in 
principe geen beperkingen. 

• Hier zal ook gelet worden op het toepassen van de Situationele Commandovoering en de Human Factors. 

 

Beoordelingslijsten “Manschappen”. 
• Er zijn twee beoordelingslijsten. Eén voor de Aanvalsploeg en één voor de Waterploeg, met daarin een 

onderverdeling per ploeglid. Deze wijze kenden we al uit de vorige jaren. 

• Manschappen dienen te worden ingezet volgens de uitgangspunten van het kwadrantenmodel. We 
gebruiken hiervan, de Offensieve Buiteninzet, de Offensieve Binneninzet en de Defensieve Binneninzet. De 
Defensieve Buiteninzet zal dit jaar niet worden gebruikt. 

• Verschillende aflegmethodes en de daarbij behorende materialen kunnen gebruikt worden. Er zijn hier in 
principe geen beperkingen.  

• Op de lijsten  van de Manschappen staan per lijst drie beoordelingsblokken over de werkzaamheden bij 
inzet kwadranten. (Offensief Buiten, Offensief Binnen en Defensief Binnen)  

• Per ploeg worden er max. 2 van de 3 blokken werkzaamheden over de kwadrant(en) worden ingevuld. Bij 
elkaar opgeteld krijgen de manschappen ( Aanvalsploeg en Waterploeg) het zelfde aantal boordelingen. 

• Daardoor is het niet mogelijk een vergelijking te maken tussen de scores van de aanvalsploegen en 
waterploegen van verschillende deelnemende ploegen. Een dergelijke vergelijking kan alleen plaatsvinden 
over de totale beoordeling van alle manschappen. B.v. geen beste Aanvalsploeg of Waterploeg. Wel 
opgeteld, de beste manschappen. 



Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité 

    Werkwijze beoordelingen klasse Brandbestrijding   versie 1.2.  2022 
 

 
 

Beoordelingslijsten “Voertuigbediener” 
• Beoordelingen zijn gebaseerd op het vrij bewegen en uitvoeren van werkzaamheden rondom het voertuig.  

• Het ondersteunen van Manschappen bij aanleveren en het aan aanvoeren van materialen. 

• Beoordelingen met betrekking tot gebruik voertuig en pompen geschiedt conform de voorschriften en 
werkwijze leverancier en veiligheidsregio. 

 
Toelichting op score. 
Alleen voor de klasse Brandbestrijding zijn de scores behoorlijk aangepast. Vooraf worden er geen scores meer 
weggehaald. (geen zwarte vlakken) 
De scores voor alle beoordelingslijsten behorende bij deze klasse zijn gebaseerd op een 4-punten schaal. 
 

De verdeling hiervan is: 
Score 10 = GOED ( veilig en perfect/foutloos) 
Score 7 = VOLDOENDE ( voldoende, maar met schoonheidsfoutjes) 
Score 4 = ONVOLDOENDE ( veilig maar fout) 
Score – 15 = K.O. / ruim onvoldoende (onveilig en fout, brengt veiligheid in gevaar, herkent de 
gevaren niet )  
 

Regisseur. 
Dit jaar wordt op iedere baan in de klasse een regisseur toegevoegd. Deze bewaakt het scenario volgens het 
draaiboek en het storyboard.  
Een incident begint na de aanrijdfase altijd met een verkenningsfase. Dit zal leiden tot een Offensieve 
Buiteninzet. Dit kan door zowel de Aanvalsploeg als de Waterploeg gedaan worden. 
Daar zal in het verloop van het incident een binneninzet gedaan moeten worden. Dit kan zijn een Offensieve 
Binneninzet en/of een Defensieve Binneninzet. Ook dit kan afhankelijk van het inzetplan Bevelvoerder door de 
Aanvalsploeg en/of de Waterploeg worden gedaan.  
In de beoordelingen zijn dus nu meer variatie mogelijk en diversiteit mogelijk. 
 

Bonificatiepunten. 
Conform de andere vaardigheidstoetsen is het mogelijk om bonificatiepunten te verkrijgen Dit is voor het 
komend seizoen nog gelijk aan de andere klasse. 
Een ploeg verdient bonificatiepunten voor de redtijd van Slachtoffer(s).  
Daarnaast blijft de toekenning van bonuspunten voor het Technisch Totaal. 


