
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 

Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 

2009. Het dossier is in juni 2009 aangeboden aan het ministerie van BZK. Procesverantwoording is te vinden in de 

verantwoordingsnotitie inzake het opstellen van kwalificatiedossiers voor de brandweer (Van der Lijcke, juni 2009). 
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Deel A Vast te stellen door de minister 
 

1.1 Algemene informatie 

 

Functienaam Chauffeur 

 

Beschrijving van de functie De chauffeur zorgt ervoor dat het brandweervoertuig op 

de plaats van een incident aankomt. Hij1 bestuurt het 

brandweervoertuig op een verantwoorde wijze en past 

daarbij de brancherichtlijn ‘Optische en geluidssignalen 

brandweer’ toe. De chauffeur werkt, indien van toepassing, 

samen met de leden van een brandweereenheid en andere 

multidisciplinaire eenheden. 

 

 

 

 

                                                      
1 Overal waar in dit document “hij” wordt aangeduid kan ook “zij” worden gelezen. 
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1.2 Vakbekwaamheid 

 

De vakbekwaamheid (uitgedrukt in kerntaken en competenties zoals beschreven in deel B) wordt 

geborgd door middel van opleiden, examineren, bijscholen en oefenen. Aanstelling in de functie 

van chauffeur kan geschieden wanneer de opleiding tot chauffeur is afgerond met een 

Rijksdiploma. De werkgever en de brandweerfunctionaris dienen aan te kunnen tonen dat de 

vakbekwaamheid is onderhouden. 
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Deel B Vast te stellen door de minister 

 

2.1 Kerntaken  

 

Kerntaak 1: Uitruk / verkenning.  

De chauffeur rijdt, na controle van het voertuig, veilig, effectief en efficiënt naar het incident. Hij 

plaatst het voertuig daar op de aangegeven opstelplaats en creëert een veilige situatie rondom het 

voertuig.  

 

Kerntaak 2: Nazorg. 

De chauffeur maakt het voertuig inzetgereed in samenspraak met de bevelvoerder. Na afloop van 

de inzet neemt hij met de ploegleden deel aan een evaluatiegesprek over de inzet, en na een 

traumatische ervaring aan een nazorggesprek. 
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2.2 Competentiematrix 

 

 

In de competentiematrix wordt het verband tussen competenties en kerntaken weergegeven. Er 

zijn drie typen competenties: 

• Strategische en organisatorische competenties (organisatie). 

• Sociale, maatschappelijke en communicatieve competenties (omgeving). 

• Vakmatige en kenniscompetenties (professie). 

 

Daarnaast zijn voor de repressieve brandweerfuncties drie kerncompetenties vastgesteld die voor 

iedere brandweerfunctionaris noodzakelijk worden geacht om succesvol te kunnen functioneren: 

• accuraat; 

• stressbestendig; 

• samenwerken. 

 

In de cellen van de matrix wordt voor elke competentie het niveau beschreven dat vereist is bij 

het uitvoeren van de kerntaken. In de bijlage wordt beschreven welke betekenis de niveaus uit de 

competentiematrix hebben. De competentiematrix voor de functie van chauffeur is te vinden op 

de volgende pagina. 
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Functie: chauffeur 
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 1  1  1 
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1 1 1  1  
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Niveau 
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Incidentbestrijding *   
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Deel C Vast te stellen door de stuurgroep 

 

3.1 Uitwerking kerntaken, keuzes en dilemma’s en 
 beoordelingscriteria  

 

 

Kerntaak 1: Uitruk / Verkenning 

Werkzaamheden  

• Controleert indien mogelijk het voertuig bij aanvang van de dienst op compleetheid en 

schades.  

• Rijdt op veilige, effectieve en efficiënte wijze naar de plaats van bestemming. 

• Beoordeelt de opstelplaats voor het voertuig, indien van toepassing in overleg met de 

bevelvoerder of de voertuigbediener.  

• Plaatst het voertuig op de aangegeven opstelplaats, indien van toepassing in overleg met de 

bevelvoerder of de voertuigbediener. 

• Creëert een veilige situatie rondom het voertuig, indien van toepassing samen met de 

bevelvoerder of de voertuigbediener.  

Vereiste competenties en niveaus van functioneren 

• Accuraat (1) 

• Samenwerken (1) 

• Stressbestendig (1) 

• Daadkracht (1) 

• Onafhankelijk (1) 

• Flexibel (1) 

 

 

Keuzes en dilemma’s 
• Moet rekening houden met en kunnen anticiperen op het verkeersgedrag (o.a. agressie) van      

andere weggebruikers. 

• Moet oog hebben voor zijn eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. 

• Moet onder extreme omstandigheden het voertuig onder controle houden. 

• Moet tijdens het rijden rekening houden met de (on)mogelijkheden van het voertuig. 

• Moet rekening houden met de veiligheid van de opstelplaats in (on)gunstige omstandigheden. 

 

 
Beoordelingscriteria 
• Heeft kennis van het toegewezen materiaal/materieel. 

• Heeft kennis van het verzorgingsgebied. 

• Heeft kennis van verkeerswet- en regelgeving. 

• Kan incidentmanagement toepassen. 

• Kan aan de hand van hulpmiddelen snel zijn route bepalen. 
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Kerntaak 1: Uitruk / Verkenning 

• Is op de hoogte van zijn bevoegdheden bij het rijden. 

• Heeft een goede voertuigbeheersing. 

• Kan rijden volgens de eisen in de brancherichtlijn optische en geluidssignalen. 

• Kan een inschatting maken van de veiligheid van de opstelplaats. 

• Kan anticiperen op onverwachte (verkeers)situaties. 

• Kan in gesloten verband rijden. 
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Kerntaak 2: Nazorg 

Werkzaamheden  

• Maakt, indien van toepassing samen met de voertuigbediener, het voertuig inzetgereed door 

de bepakkingmiddelen te vervangen en aan te vullen en melding te maken van schades en 

tekortkomingen. 

• Reinigt zonodig het voertuig en bepakking. 

• Neemt met de ploegleden deel aan een evaluatiegesprek over de inzet. 

• Neemt na een traumatische ervaring met de ploegleden deel aan een nazorggesprek. 

Vereiste competenties en niveaus van functioneren 

• Accuraat (1) 

• Samenwerken (1) 

• Stressbestendig (1) 

• Leren en reflecteren (1) 

• Daadkracht (1) 

• Inleven (1) 

• Mondelinge communicatie (1) 

 

Keuze en dilemma 

Omgaan met traumatische omstandigheden.  

 

Beoordelingscriteria 

• Heeft kennis van het toegewezen materiaal/materieel. 

• Kent de geldende procedure na schade of tekortkomingen en kan deze toepassen. 

• Neemt constructief deel aan een groepsproces in een nazorgfase (evaluatie- en/of 

zorggesprek). 
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3.2   Prestatie-indicatoren 

 

De chauffeur beheerst de vereiste competenties zodanig dat hij in staat is om zijn werkzaamheden adequaat 

uit te voeren. Hij kan omgaan met de keuzes en dilemma’s die hij in zijn werk tegenkomt.  
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3.3   Specificaties vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven 

 

Niveaubepaling (indicatie) 

Voor de functie is een VMBO werk- en denkniveau vereist. 

 

Studielast (indicatie) 

Nader te bepalen. 

 

Instroomeisen 

Om in te kunnen stromen in de opleiding tot chauffeur dient men minimaal over een VMBO werk- en 

denkniveau te beschikken. 

 

Rijksdiploma/certificeerbare eenheden 

Het rijksdiploma chauffeur wordt uitgereikt als de examinering van de eisen uit dit kwalificatiedossier met een 

voldoende resultaat is afgerond.  

 

Vakbekwaam blijven 

De werkgever heeft de mogelijkheid om voor de blijvende vakbekwaamheid gebruik te maken van: 

• De leidraad oefenen. 

• Oefenkaarten. 

• Een portfolio voor de vakbekwaamheidregistratie. 

• Een diagnostische toets voor de blijvende vakbekwaamheid. 

• Het werkboek Competentiegericht oefenen. 
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Deel D Verantwoording  

 

 

Proces- en inhoudsinformatie  

 

Ontwikkeld door: VNG, NVBR, Nifv, Nbbe en het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. 

 

Onder regie van: De projectgroep Project Kwaliteit Brandweer 

Personeel. 

 

In opdracht van: De stuurgroep Project Kwaliteit Brandweer 

Personeel. 

 

Gebruikte brondocumenten 

 

Nbbe en Nifv - Functie- en competentieprofielen brandweerfuncties op (v)mbo niveau, juni 2007. 

 

NVBR – Kwalificatieprofiel voor de chauffeur werkzaam bij de brandweer, maart 2009. 
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Bijlage: Uitwerking competenties en niveaus 

 

Kerncompetenties 

(De competenties die voor iedere brandweerfunctionaris op (v)mbo-niveau noodzakelijk worden 

geacht om succesvol te kunnen functioneren). 

Accuraat  

Zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkómen van fouten. Nauwkeurig uitvoeren van activiteiten.  

 

Niveau 1 

• Toetst eigen werk aan geldende procedures, regels en afspraken. 

• Levert correct en volledig werk af. 

• Werkt ook onder druk kwaliteitsgericht, nauwgezet, gedegen en let op details. 

 

Samenwerken  

Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen aan een gezamenlijk doel. Denken en 

handelen vanuit gemeenschappelijke belangen.  

 

Niveau 1 

• Draagt bij aan het gemeenschappelijk doel en komt afspraken na; informeert partners/experts 

over eigen activiteiten en houdt zich op de hoogte van activiteiten van partners/experts. 

• Toont belangstelling voor collega’s en helpt hen op verzoek. 

• Vraagt collega’s naar hun mening en geeft eigen mening. 

 

Stressbestendig  

Kalm, objectief en effectief blijven functioneren bij tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Om kunnen gaan 

met weerstanden.  

 

Niveau 1 

• Geeft bij (tijds)druk voorrang aan bepaalde zaken in het eigen werk en blijft doeltreffend 

handelen. 

• Bewaakt eigen grenzen van kennen en kunnen. 

• Accepteert tegenwerpingen als onvermijdelijk, ziet het betrekkelijke hiervan in. 

• Laat zich niet meeslepen in emotionele meningsverschillen. 
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Strategische en organisatorische competenties (organisatie) 

Dit betreft strategische en organisatorische competenties die met name betrekking hebben 

op het geven van richting aan organisatie(onderdeel) (visie, strategievorming) en de 

inrichting van het werk (de interne organisatie).  

Leren en reflecteren  

Terugkijken op het eigen functioneren en het gedrag daaraan aanpassen of ondernemen van ontwikkelacties om tot 

verbetering van eigen functioneren en vaardigheden te komen. Je kwetsbaar durven opstellen en fouten durven maken. 

Actief werken aan zelfontwikkeling.  

 

Niveau 1 

• Stelt zich vragend op en toont wil om te leren. 

• Vraagt feedback op eigen functioneren, luistert actief en vraagt door. 

• Zet met behulp van feedbackgever concrete feedback om in acties. 

•   Volgt (nieuwe) ontwikkelingen in eigen vakgebied. 
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Sociaal, maatschappelijke en communicatieve competenties 
(omgeving) 

Dit betreft sociale, maatschappelijke en communicatieve competenties die betrekking hebben 

op de interactie met de omgeving zowel extern als intern.  

Daadkracht  

Op adequate en krachtige wijze nemen van beslissingen op basis van een inzichtelijke afweging en eigen 

oordeel, ook als kennis en/of informatie beperkt is en tevens het uitvoeren en afronden van activiteiten. 

Handelen naar en ‘staan voor’ een genomen besluit (van zichzelf of een ander). 

 

Niveau 1 

• Handelt moedig in lastige situaties, neemt verantwoorde risico’s. 

• Neemt beslissingen op grond van relevante informatie en duidelijke feiten, waarbij de 

gevolgen van de besluiten voorspelbaar zijn. 

• Neemt en motiveert beslissingen binnen het eigen werkterrein. 

•   Blijft achter gemaakte keuzen (van zichzelf of van partners/experts) staan. 

 

Inleven 

Onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed 

van het eigen handelen.  

 

Niveau 1 

• Beïnvloedt het gesprek en de sfeer door gevoelens te benoemen, stuurt het gesprek in de 

juiste richting en houdt de relatie goed; beheerst de eigen emoties. 

• Toont belangstelling, luistert actief, vraagt door, houdt rekening met eigen emoties en die van 

anderen en reflecteert hierop. 

• Houdt rekening met omstandigheden en praktijkervaringen van partners/experts en toont 

begrip en waardering. 

• Communiceert open en durft eigen vragen, zorgen en leerpunten bespreekbaar te maken. 

 
Onafhankelijk 

Zelfstandig en zelfbewust werken. Om kunnen gaan met eisen, veranderingen en hindernissen. Eigen standpunten 

innemen en verdedigen, rekening houdend met de missie van de organisatie. 

 

Niveau 1 

• Vertrouwt op zichzelf, maakt zelfstandig keuzen binnen het eigen takenpakket en 

aandachtsgebied en laat zich daarbij niet weerhouden door belemmeringen. 

• Vraagt feedback en hulp op het juiste moment op basis van een inschatting van de eigen 

kennis en vaardigheden. 

• Werkt zelfstandig en vaart duidelijk een eigen koers binnen gestelde kaders. 

 

Mondeling communiceren 

Ideeën, meningen en informatie aan anderen overdragen in voor de ontvanger begrijpelijke taal, gebaren en 

non-verbale signalen. Tactvol en effectief reageren op behoeften en gevoelens van anderen, taal en terminologie 

aanpassen aan de doelgroep (incl. Engels). 
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Sociaal, maatschappelijke en communicatieve competenties 
(omgeving) 

Dit betreft sociale, maatschappelijke en communicatieve competenties die betrekking hebben 

op de interactie met de omgeving zowel extern als intern.  

Niveau 1 

• Drukt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit bij contacten van verschillend niveau, 

onderbouwt de boodschap met duidelijke argumenten. 

• Stelt zich open en onbevooroordeeld op in een gesprek, interpreteert verbale en non-verbale 

signalen en vraagt na of de boodschap goed begrepen is. 

• Formuleert tactvol, stemt taal, gebaren en houding af op de behoefte en belangen van de 

ander. 

• Stelt open vragen en vraagt door; geeft feedback wanneer daar om wordt gevraagd. 

• Redigeert interne documenten en schrijft documenten voor extern gebruik. 

 
Flexibel  

Aanpassen van de eigen stijl, benadering en gedrag aan wisselende eisen en omstandigheden. Openstaan voor nieuwe 

ideeën en actief zoeken naar alternatieven om het gestelde doel te bereiken. 

 

Niveau 1 

• Pakt nieuwe zaken snel op, ook bij aangrenzende werkzaamheden. 

• Interpreteert regels en richtlijnen en richt zich daarbij op de bedoeling van de vastgestelde 

regels. 

• Accepteert dat werkzaamheden door partners/experts en door omstandigheden bepaald 

worden en handelt daarnaar; staat open voor veranderingen en verbeteringen die 

partners/experts voorstellen. 

• Past gedrag aan bij veranderende omstandigheden/ schakelt snel tussen verschillende 

werkzaamheden. 
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Vakmatige competenties (professie) 

Dit betreft competenties op vakgebieden die specifiek voor de brandweer zijn.  

 

Incidentbestrijding  

Dit vakgebied omvat de repressieve taken van de rampenbestrijdingsorganisatie, zoals het operationeel leidinggeven 

dan wel adviseren bij incidenten van verschillende schaalgrootten (zowel mono- als multidisciplinair). Ook de aan 

het operationeel optreden gelieerde aandachtsgebieden zoals evaluaties, bedrijfsopvang, nazorg, procedures (w.o. 

alarmering- en opschalingprocedures), Arbo-wetgeving en andere wettelijke kaders vallen onder dit vakgebied.  

 

Basisniveau (1) 

Is in staat om informatie en gegevens te reproduceren en deze kennis toe te passen binnen het 

eigen expertgebied. 

 

 


