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1 Expert Coördinator Verkenningseenheden
1 Expert Verkenner
1 Expert Gaspakdrager
Ook combinaties zijn gewenst
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van
de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en
delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk
materieel en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.
De Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, heeft als taak brandweermedewerkers vakbekwaam
te maken en te houden. Wij werken onder andere aan een goede integratie van relevant
(brand)onderzoek en onderwijs, vernieuwing van het brandweeronderwijs en het bijbehorende
examenstelsel.
De Brandweeracademie ontwikkelt het onderwijsprogramma voor de nieuwe functie Coördinator
verkenningseenheden (CVE) en herziet het onderwijsprogramma voor de functies Verkenner en
Gaspakdrager. Opleidingsproducten voor gebruik in een elektronische leeromgeving maken hiervan
deel uit.
Wij zijn op zoek naar inhoudelijke versterking voor ons ontwikkelteam voor de opleidingen CVE,
Verkenner en Gaspakdrager. Wij zoeken een expert voor:
- de opleiding CVE (voor twee dagen per week);
- de opleiding Verkenner (voor één dag per week);
- de opleiding Gaspakdrager (voor één dag per week).
Combinaties zijn mogelijk. Geef in je sollicitatiebrief aan in welke functies je expertise hebt. Wij zoeken
op basis van de sollicitanten naar een goede combinatie op basis van expertise en persoonlijkheid.
We vragen de experts om samen te werken door de inhoud van de opleidingen op elkaar af te
stemmen en elkaars werk te reviewen. De startdatum is 4 januari 2021. Experts zijn werkzaam op de
locatie van de Brandweeracademie, op de opnamelocatie en/of vanuit huis.

De functie Expert
Als expert werk je mee aan het ontwikkelen van onderwijs- en examenproducten. Je bent in staat om
met een kritische blik naar de vorm en de inhoud van deze producten te kijken. Je geeft suggesties
voor verbeteringen en je schakelt eventueel je netwerk in om geschikte casuïstiek en beeldmateriaal
aan te dragen. Je draagt bij aan mediaontwikkeling en bent inhoudelijk aanspreekpunt tijdens
opnamedagen. Je voert deze werkzaamheden uit in samenwerking met een team van
onderwijskundigen en collega’s uit het brandweerveld. Je verricht je werkzaamheden binnen de door
het IFV gestelde kaders.

Functie-eisen
‒ Je beschikt over werkervaring en actuele inhoudelijke vakkennis op het niveau van CVE,
Verkenner dan wel Gaspakdrager.

‒ Je functioneert op mbo-4 werk- en denkniveau.
‒ Je hebt affiniteit met het opleiden en het ontwikkelen van opleidingen, je hebt bijvoorbeeld ervaring
als instructeur of docent.
‒ Je bent in staat om te schakelen tussen de oriëntatie in je eigen post of regio en een landelijke
oriëntatie.
‒ Je bent in staat om je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken.
‒ Je bent in staat om advies te geven over de diepgang van het onderwijsprogramma.
‒ Je bent minimaal 1 dag per week beschikbaar voor werkzaamheden bij de Brandweeracademie.
‒ Je bent in staat om in samenwerking concrete resultaten op te leveren.
‒ Je beschikt over een open houding.

Wat bieden wij?
Een afwisselende en veelzijdige neventaak, waarbinnen de kwaliteit en doelmatigheid van het
onderwijs centraal staat. Je werkt samen met enthousiaste collega’s van de Brandweeracademie.
Daarnaast leg je veel contacten met collega’s uit de veiligheidsregio’s. Deze functie is een uitgelezen
kans om mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept, waarbij je zorgt voor
een landelijke vertegenwoordiging van het brandweervak.
De functie wordt ingevuld op basis van collegiale detachering vanuit de eigen werkgever. De
detachering loopt van 4 januari 2021 tot 1 juni 2021. Verlenging behoort tot de mogelijkheden.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Molenaar (decaan incidentbestrijding, 06 513
413 90 ) of Kitty Veldscholten (onderwijskundige & projectleider Ontwikkeling CVE, 06 40922542 of
Joannet van Breemen (onderwijskundige & projectleider Ontwikkeling Verkenner en Gaspakdrager, 06
484 487 33).
Heb je belangstelling voor één of meer van de functies, medewerking van jouw werkgever en pas je
binnen het geschetste profiel? Stuur dan je brief met motivatie en cv uiterlijk 3 december 2020 naar
kitty.veldscholten@ifv.nl, onder vermelding van Expert CVE, Verkenner of Gaspakdrager en het
vacaturenummer 201122. Geef in je brief duidelijk aan voor welke functie of combinatie van functies je
in aanmerking wilt komen en op basis van welke expertise.
Procedure
De functie wordt ingevuld op basis van collegiale detachering vanuit de eigen werkgever.
Medewerking vanuit de werkgever is dus essentieel. Het IFV hecht belang aan een transparante
selectieprocedure. Op basis van een briefselectie, waarbij gekeken wordt naar ervaring en motivatie,
nodigen wij enkele sollicitanten uit. De gesprekken vinden plaats op 11 of 14 december 2020 bij het
IFV in Arnhem.

