
  

 

Functieomschrijving en criteria “Regisseur Virtueel leren” 
Om op te kunnen treden als regisseur voor virtueel leren met computersimulaties, zijn onderstaande taken 

en criteria opgesteld.   

Taken:  

- Opstellen apparatuur op locatie;  

- Zorgen dat apparatuur en software functioneert;  

- Klaarleggen benodigdheden, zoals interventieplannen, BIG boek, extra informatie… 

- Briefen van de deelnemer;  

- Samenwerken met de Instructeur volgens de richtlijnen voor het desbetreffende scenario;  

- Realiseren van de door de kandidaat gegeven opdrachten en commando’s en acties beschreven in 

het scenario;  

- Begeleiden van de kandidaat bij de bediening van de joystick; 

-  Technische en software problemen oplossen tijdens de oefening.  

  

Criteria:  

De kandidaat Regisseur:  

• beschikt, bij voorkeur, over een brevet Sergeant en heeft ervaring en actuele kennis in de 

brandweerpraktijk;  

• is inhoudelijk op de hoogte van de betreffende functie- en competentiegerichte opleidingen;  

• is ICT – vaardig en/of is sterk geïnteresseerd in serious gaming. Hij/zij is technisch vaardig om het 

virtueel platform te bedienen en technische problemen op te lossen;  

• staat open voor innovatie;  

• is in staat om tegelijkertijd: tegenspel te bieden (beperkt tot stand van zaken 

opdrachten/commando’s) in samenwerking met de Instructeur, het verloop van het scenario te 

volgen en de opdrachten/commando’s van de kandidaat te visualiseren. Daarnaast moet hij een goed 

team vormen met de Instructeur;  

• wil meewerken aan de technische opmaak van virtuele scenario’s ten behoeve van de opleiding 

virtueel leren  

• wordt ingezet na het met goed gevolg afleggen van de train de trainer cursus.  

  



    
  

  

  

Functieomschrijving en criteria “Instructeur Virtueel leren” 

Om op te kunnen treden als instructeur voor virtueel leren met computersimulaties, zijn onderstaande 

taken en criteria opgesteld.   

Taken:  

- Voorbereiden van script en scenario voorafgaande aan de oefening;  

- Duidelijk aangeven welke leerdoelen met welke scenario’s behaald kunnen worden;  

- Is in staat om het scenario zo te leiden, dat gestelde leerdoelen ook behaald worden;  

- Is in staat om in de debriefing kort en duidelijk de leerpunten te benoemen;  

  

Criteria:  

- Is Officier of beschikt over een brevet Officier en heeft ervaring en actuele kennis in de 

brandweerpraktijk. 

- is inhoudelijk op de hoogte van de betreffende functie- en competentiegerichte opleidingen;  

- Is didactisch en pedagogisch onderlegd; beschikt over FOROP 1 of is gelijkgesteld of bereid deze 

opleiding te volgen. 

- Heeft goede communicatieve vaardigheden  

- Is in staat om cursisten aan te sturen; (rollenspel) 

- Moet een goed team vormen met de Regisseur 

- Kan zich inleven in de belevingswereld van de deelnemer en is in staat daar in de oefening 

adequaat op te reageren;  

- Kan flexibel opereren in reactie op besluiten en acties van de deelnemer.  

- wil meewerken aan de opmaak van virtuele scenario’s ten behoeve van de opleiding virtueel leren  
- wordt ingezet na het met goed gevolg afleggen van de train the trainer cursus. 


