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Dé kracht van vakbekwaamheid!

Hoe zorg jij dat je vakbekwaam bent én blijft?
Het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd
Comité) bevordert de vakbekwaamheid van
de Nederlandse brandweerkorpsen door het
organiseren van de vaardigheidstoetsen.
Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk
als vakbekwaam worden.

“Geen ‘spelletjes’ meer
maar realistische scenario’s
en goede feedback.”
Bart Richter, teamleider Paraatheid
Veiligheidsregio Utrecht

Elk jaar organiseert het ABWC door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Oppervlakteredding. Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch
mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie,
ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Dit
maakt de vaardigheidstoetsen een uitdaging om aan deel te
nemen!

Kennis, kunde en kwaliteit
Tijdens de vaardigheidstoetsen worden kennis, kunde en de
kwaliteit van de deelnemers beoordeeld. Hierbij zijn factoren
als stress en tijdsdruk een uniek element. Klaas-Jan Hulsebos,
wedstrijdleider uit Groningen: “De kracht van de vaardigheidstoetsen is inzicht te krijgen in je competenties als individu en
als ploeg. Het wedstrijdelement is een extra stimulans en een
leuke bijkomstigheid.” Ieder jaar worden de vaardigheidstoetsen
georganiseerd door steeds verschillende posten. Een wedstrijdleider van het ABWC ondersteunt de posten hierbij. Samen kiezen
zij zorgvuldig de locatie van de vaardigheidstoets en voeren de
enscenering ter plaatse zo realistisch mogelijk uit. Hierdoor leven
de deelnemers zich beter in en worden zij getoetst op scenario’s
waar ze in de praktijk ook voor kunnen komen te staan.

“Het AWBC is een springlevende innovatieorganisatie
met mensen die zich belangeloos inzetten voor de
vakbekwaamheid van brandweermensen.”
Paul Joosten, programmaleider Vakbekwaamheid en Kennis
Brandweer Nederland

5.700 deelnemers
Deelname is geheel vrijwillig. Per
jaar toetst het ABWC meer dan
5.700 mensen. Vakbekwame
juryleden verzorgen de beoordelingen. Casper Dollekamp,
algemeen wedstrijdleider ABWC:
“De vaardigheidstoetsen zijn een
unieke kans voor brandweerlieden
om nog vakbekwamer te worden.
En je mag fouten maken! Want
het belangrijkste element is dat je
leert van je eigen handelen en van
elkaar. Meedoen aan vaardigheidstoetsen is samen beleven, samen
ervaren en samen leren.” Dit zorgt
ervoor dat deze toetsen niet alleen
de vakbekwaamheid verhogen,
maar ook zorgen voor beter gemotiveerde mensen in het korps.

“Het valt mij op hoeveel passie, toewijding
en enthousiasme de deelnemers aan
de ABWC-vaardigheidstoetsen hebben
voor het brandweervak. Het brengt kennis,
kunde, kwaliteit, gezonde spanning
en teambuilding samen.”
Jan van Amerongen, voorzitter ABWC

Leren staat centraal
Vakbekwame juryleden beoordelen deelnemers en teams objectief op
meerdere elementen. Hun bevindingen worden gerapporteerd op vastgestelde jurylijsten. Ieder team krijgt een puntenscore en een rapportage
van hun inzet. Hierin staat wat de sterke en minder sterke punten van het
team waren tijdens de toets. Ook staan de verrichte oefenkaarten vermeld
en tellen deze officieel mee voor het vakbekwaam blijven. Zo vervult het
ABWC een actieve rol in de ‘Life Long Learning Loop’ en vormen vaardigheidstoetsen als profcheck een nog grotere meerwaarde voor Brandweer
Nederland.
Kijk voor meer Informatie: www.abwc.nl

ABWC PER JAAR
– Er worden jaarlijks
978 vaardigheidstoetsen
georganiseerd.

“Met de vaardigheidstoetsen van het ABWC is
meer te winnen dan alleen een kampioenschap.
Het draagt bij aan je vakbekwaamheid!”
Annemarie Breur,
projectleider Versterking Brandweeronderwijs

– Dat zijn 9.145 betrokkenen.
– Waarvan 5.700 deelnemers.
– In 629 deelnemende ploegen.
– Het ABWC bestaat sinds 1946.
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