Leergang Communicatieadviseur CoPI (meerdaagse)
Inschrijven
Doelgroep:
De Voorlichters/Communicatieadviseurs CoPI.
Leerdoelen:
Na het volgen van de opleiding/leergang beheerst de
deelnemer de kerntaken en -competenties en kan
deze uitvoeren.
Kerntaken:
1. Adviseren en informeren van het CoPI over de
(operationele) aspecten van de
communicatieaanpak
2. Verzorgen van de woordvoering op de plaats
incident over feiten en omstandigheden, te
voorziene ontwikkelingen en
handelingsperspectieven
3. Geven van voortgangs- of afwijkingsinformatie
aan de communicatieadviseur regionaal
operationeel team of het hoofd taakorganisatie
(afhankelijk van het GRIP-niveau) en informeren
over wat leeft en speelt op de plaats incident
Vooropleiding:
Basisopleiding Rampenbestrijding en
crisisbeheersing/Bevolkingszorg.
Studielast:
De opleiding duurt vier dagdelen/drie
aaneengesloten uren per module
(exclusief examen).
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 CoPI en/of
als Communicatieadviseur en hebben oog voor
individuele en teamcompetenties.

Deelnemers:
Maximaal acht personen.
Wat leert u/programma:
Wij hebben uitgebreid stilgestaan bij de juiste
vormen om competenties te beoordelen. We hebben
hierbij gekeken of de uit te voeren handelingen wel
representatief zijn en methodiek/werkvormen de
juiste opdrachten bevatten.
Daarom behandelen de trainers de lesstof met:
 Korte theorieblokken
 Praktijkcasussen
 Een uitgebreide (casus) opdracht
 Mediacontacten
Voor de leergang werken wij met modulen.
Module 1:
 Adviseren en informeren van het CoPI over de
(operationele) aspecten van de
communicatieaanpak
 Verzorgen van de woordvoering op de plaats
incident over feiten en omstandigheden en
handelingsperspectieven
 Geven van voortgangs- of afwijkings-informatie
aan de communicatieadviseur regionaal
operationeel team of het hoofd taakorganisatie
en informeren over wat leeft en speelt op de
plaats incident
Module 2:
 Competentieprofiel Communicatieadviseur CoPI
Module 3:
 De praktijk
Module 4:
 Crisiscommunicatie en mediacontacten in het
CoPI
Module 5:
 De kern van deze module is een tabletopoefening, waarbij de nadruk ligt op de
Communicatieadviseur CoPI
 Voorbereiding op het examen
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