Leergang Algemeen Commandant Bevolkingszorg (driedaagse)
Inschrijven

Doelgroep:

Eindtermen:

De Algemeen Commandanten Bevolkingszorg.

Na de opleiding/leergang kan de deelnemer:

Leerdoelen:

1. Leiding ontvangen van en verantwoording
afleggen aan de Operationeel Leider
2. Leiding geven aan de Stafsectie Bevolkingszorg
3. De samenwerking van de bevolkingszorg
afstemmen met de andere diensten
4. Aanspreekpunt zijn voor de Operationeel Leider
en de overige ROT-leden voor de bevolkingszorg
5. Zorg dragen voor de overdracht naar de
reguliere gemeentelijke organisatie(s)

Na het volgen van de opleiding/leergang beheerst de
deelnemer de kerntaken en -competenties en kan
deze uitvoeren.
Kerntaken:
1. Deelnemen aan het Regionaal Operationeel
Team (ROT)
2. Zorg dragen voor overdracht naar de reguliere
gemeentelijke organisatie(s)
3. Zorg dragen voor de organisatie en uitvoering
van de bevolkingszorg (inclusief leiding geven
aan de Stafsectie Bevolkingszorg)
Vooropleiding:
Basisopleiding Rampenbestrijding en
crisisbeheersing/Bevolkingszorg.

Daarom behandelen we de lesstof met:
•
•
•
•
•

Korte theorieblokken
Praktijkcases
Een uitgebreide (casus) opdracht
Een korte handelingsgerichte casus
Presentaties

Vormen voor beoordelen van competenties:

Studielast:

We verwerken een simulatietoets in het programma:

De opleiding duurt zes dagdelen/drie
aaneengesloten uren per module.

1. Tijdens de simulatie brengt de kandidaat de
aanwezige en vereiste competenties in de
praktijk. De kandidaat demonstreert dat
bepaalde beroepscompetenties correct en
adequaat uitgevoerd kunnen worden
2. We gebruiken een zogenaamde hand-on toets,
waarbij de kandidaat taken uitvoert in een
gesimuleerde praktijksituatie
3. Hierbij gebruikt de kandidaat bij voorkeur echte
hulpmiddelen en apparatuur (bijvoorbeeld
hardware en software)
4. Ook de simulatie baseren wij op authentieke
gegevens. Het betreft een reëel praktijkgeval in
een specifieke situatie

Voorbereiding:
Maximaal twee uren zelfstudie (online-learning).
Methodiek/werkvormen:
De opleiding is competentie gericht.
De onderwerpen worden behandeld in de vorm van
een mix van theoretische en praktische
werkvormen.
Trainers:
Seniortrainers van de Academie voor
Bevolkingszorg®. Ze hebben ervaring met het
werken in een ROT, het werken met gemeentelijke
processen en hebben oog voor individuele en
teamcompetenties.

Deelnemers:
Maximaal acht personen.
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Programma:
Voor de driedaagse basisopleiding/leergang werken
wij met modulen.
1e dag
Module 1:
•
•
•

Opzet en werkzaamheden Regionaal
Operationeel Team (ROT)
Competentieprofiel Algemeen Commandant
Bevolkingszorg
Functionele kennis en vaardigheden van de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Module 2:
•

Samenwerkingsgebied gerelateerde, regionale
en/of landelijke aspecten van organisatie en
functie

2e dag
Module 3:
•

De praktijk

Module 4:
•

Scenariodenken in het ROT

3e dag
Module 5:
•

Werken onder druk of werkdruk?

Module 6:
•

De kern van deze module is een tabletopoefening met een Operationeel Leider. Waarbij
de nadruk ligt op de functie Algemeen
Commandant Bevolkingszorg en zijn of haar
adviezen aan de Operationeel Leider.
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