
 

Certificeringsregeling 
Basic First Responder 3: BPIM 

 

1.  ALGEMEEN 

1.1 Inleiding 
Deze certificeringsregeling is van toepassing op de cursus Basic First Responder 3: Brand en 
Plaatselijk Incidentmanagement (“BFR3: BPIM”). Elke cursus, die onder CIBOT-certificering 
gegeven wordt, dient op deze regeling gebaseerd te zijn. 
 
De cursist wordt uitsluitend gecertificeerd op basis van deze certificeringsregeling. 
 
Afwijkingen van het curriculum zijn enkel mogelijk na goedkeuring van een Course Director. 
Deze kan zelfstandig de cursus goedkeuren.  Is dit niet het geval, kunnen reeds uitgegeven 1

cursistcertificaten met terugwerkende kracht ongeldig verklaard worden. 
 
Deze certificeringsregeling is kosteloos te gebruiken door CIBOT-gecertificeerde instructeurs 
en opleidingsinstituten, en mag zonder schriftelijke toestemming van CIBOT niet verspreid 
en/of aangepast worden. 
 

1.2 Algemene bepalingen 

1.2.1 College van Deskundigen 
Deze certificeringsregeling is opgesteld door een College van Deskundigen dat bestaat uit: 
 

- Dhr. Sander van ‘t Hof 
- Dhr. Ian Reijnders 
- Dhr. Drs. Max Wilting 

1.2.2 Geldigheidsduur 
Het certificaat BFR3: BPIM is geldig voor de duur van 1 jaar vanaf de dag dat het certificaat 
behaald is. 

   

1 De Course Director kan zelfstandig afwijkingen op het curriculum goedkeuren. Deze goedkeuring kan 
achteraf geaccrediteerd worden door de Raad van Course Directors. In geval van een schriftelijke 
goedkeuring van een Course Director is een geldig certificaat gegarandeerd. 
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1.2.3 Instructiebevoegdheid 
De cursus BFR3: BPIM mag alleen gedoceerd worden door een hiervoor door CIBOT 
gecertificeerd instructeur. 
 
Kandidaat-instructeurs dienen voor aanvang van de cursus schriftelijk toestemming te 
hebben gekregen van CIBOT. 

1.2.4 Ingangseisen 
Er zijn geen ingangseisen voor deze cursus. 

1.2.5 Tijdsduur 
De richttijd bedraagt 3,5 lesuren, zodat alle onderwerpen voldoende aan bod komen. Voor 
herhalingscursussen geldt een richtlijn van 2 uur. 

1.2.6 Groepsgrootte 
Om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden wordt een maximale groepsgrootte van 12 
aanbevolen. In door de instructeur te beoordelen gevallen is het mogelijk uit te wijken naar 
een maximum van 16 kandidaten. De instructeur dient echter altijd de kwaliteit van de 
opleiding te bewaken waardoor dit aantal niet aanbevolen wordt. 
 
Een tweede instructeur mag de groepsgrootte verhogen naar maximaal 24 kandidaten.  

1.2.7 Certificering 
De cursist wordt gecertificeerd mits deze de onderstaande onderdelen voldoende heeft 
afgerond. De instructeur tekent hiervoor op de ter beschikking gestelde toetsingslijst en 
dient deze bij CIBOT in. Na controle wordt het certificaat toegekend. 
 

1.3 Competenties en bevoegdheden 
Na het behalen van het certificaat BFR3: BPIM is de kandidaat in staat om doelgericht en 
effectief een beginnende brand te blussen, een ontruiming in goede banen te leiden en te 
communiceren met hulpdiensten . De kandidaat kan een goede inschatting van de situatie 
maken en de correcte maatregelen nemen die de situatie op dat moment vereist. 

1.4 Intrekken certificaat 
CIBOT behoudt zich het recht voor om het certificaat van de kandidaat in te trekken en 
ongeldig te verklaren. Dit kan het geval zijn bij misleidend gebruik van het certificaat. 
 
In het geval van een veroordeling wegens een strafbaar feit wordt het certificaat direct 
geschorst. Na beoordeling van het begane feit zal het certificaat definitief ingetrokken 
worden indien de overtreding te maken heeft met de functie of het beroep van de kandidaat, 
of wederom actief gemaakt worden indien de overtreding geen invloed heeft op de functie 
van de kandidaat. 
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2.  EINDTERMEN 

2.1 Algemeen 
De instructeur neemt de gestelde eindtermen in acht bij het voorbereiden en doceren van de 
cursus. De eindtermen zijn zowel zichtbaar in deze certificeringsregeling alsmede op de 
beschikbaar gestelde toetsingslijst. 

2.2 Eindtermen per onderwerp 

2.2.1 Theoretische kennisverwerving 
De theorie die ten grondslag ligt aan brandbestrijding wordt ofwel van tevoren in de 
e-learning, dan wel door de instructeur tijdens de cursus behandeld. In het geval dat er geen 
e-learning aan de cursus vooraf ging, wordt de beheersing van de theorie door de cursist 
getoetst gedurende het uitvoeren van de praktijkhandelingen. 
 

Nr.  Onderwerp  Kennisvorm  Toetsvorm 

1.1  De cursist is in staat om: 
● de branddriehoek te benoemen en verklaren; 
● de verschillende brandstadia te benoemen. 

Theorie  Continu 
assessment 

1.2  De cursist kent de verschillende brandklassen (A t/m F) en 
weet welke soorten brand onder elke brandklasse vallen. 

Theorie  Continu 
assessment 

1.3  De cursist kent de verschillende blusmiddelen en weet per 
brandklasse te benoemen welk blusmiddel voor de 
betreffende brand geschikt is: 

● CO2-blusser 
● Sproeischuimblusser 
● Poederblusser 
● Sprayblusser 
● Brandslanghaspel 

Theorie  Continu 
assessment 

1.4  De cursist kent verschillende mogelijkheden voor 
brandmelding en kent de beperkingen per middel: 

● Sensorisch (rookmelder, hittemelder, enz.); 
● Handmatig (handmelder). 

Theorie  Continu 
assessment 

1.5  De cursist is in staat om een brandmelding uit te voeren.  Toegepaste 
theorie 

Continu 
assessment 

1.6  De cursist is bekend met het systeem van P- en H- zinnen en 
een gevarensymbolen. 

Theorie  Continu 
assessment 

1.7  De cursist is bekend met de term 
bedrijfsnoodhulporganisatie en de inhoudelijke bepalingen. 

Theorie  Continu 
assessment 
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2.2.2 Praktische competenties 

Nr.  Onderwerp  Kennisvorm  Toetsvorm 

2.1  Deurprocedure: de deur dient op praktische en veilige wijze 
geopend te worden, bij voorkeur met de M-methode, maar 
ook een methode aangeleerd in de scheepshulpverlening of 
NIBHV wordt goedgekeurd. 

Praktijk- 
handeling 

Continu 
assessment 

2.2  De cursist dient juist met een brandblusser om te kunnen 
gaan. Hierbij gaat het voornamelijk om beheersing van de 
brand, waarbij de teststoot en nadering een onderdeel zijn. 
 
De oefening kan worden gedaan met een schuimblusser of 
een CO2-blusser. 

Praktijk- 
handeling 

Continu 
assessment 

2.3  De cursist dient een brand te kunnen blussen door middel 
van verstikking (blusdeken of -deksel). Nadering, 
windrichting en plaatsing van de handen in de blusdeken zijn 
hiervan van belang. 
 
In geval van een blusdeksel dient ook benoemd te worden 
dat de  warmtebron en afzuigkap uitgezet worden. 

Praktijk- 
handeling 

Continu 
assessment 

2.4  De cursist dient een slachtoffer buiten kennis op adequate 
wijze een ruimte uit te begeleiden. De Rautek-methode is 
hiermee het meest toepasbaar. De kandidaat dient een 
slachtoffer van minstens zijn eigen gewicht een ruimte uit te 
kunnen krijgen. Er zijn geen richtlijnen over het gewicht 
tijdens de examenproef; de instructeur beoordeelt dit. 

Praktijk- 
handeling 

Continu 
assessment 

2.5  De cursist dient een slachtoffer bij kennis op adequate wijze 
een ruimte uit te begeleiden. Ondersteunend vervoer is 
hierbij de voorkeursmethode. 

Praktijk- 
handeling 

Continu 
assessment 
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3. OVERIG 

3.1 Toelichting 
 
Om voor de basiskwalificatie ‘Bedrijfshulpverlening’ in aanmerking te komen dient de 
kandidaat op de hoogte te zijn van de verplichte onderdelen zoals beschreven in Arbowet 
artikel 15. 
 

● Brandbestrijding; 
● Ontruiming; 
● Eerstehulpverlening. 

 
BFR3: BPIM is de basis invulling van het onderdeel “Brandbestrijding”. Daarom is er gekozen 
om de kandidaat bekend te maken met de twee gangbare blusmethoden: 

● Blussen d.m.v. draagbare blusmiddelen; 
● Blussen d.m.v. verstikking. 

 
Het is zodoende verplicht één van de blusmethoden toe te passen, zijnde schuim, CO2 of 
poeder. Het is aan te raden beide te oefenen of de tweede methode te demonstreren. De 
poederblusmethode is niet in de regeling opgenomen in verband met de grote gevolgschade 
die op kan treden bij een oefening. Indien de poederblusmethode wel toegepast wordt, mag 
deze de schuimblusmethode of CO2-blusmethode vervangen. 
 
Blussing door middel van verstikking kan geoefend worden met de deksel- of de 
blusdekenmethode. Wederom is het aan te raden beide te oefenen. 
 

3.2 Aanvullingen 

3.2.1 Deurprocedure 
Met betrekking tot de deurprocedure dient het doel behaald te worden: Het veilig en 
pragmatisch controleren en openen van een deur. Het is de instructeur toegestaan een 
alternatieve methode te onderwijzen zolang deze binnen de organisatie toereikend is. 

3.2.2. Vervoer 
Er wordt geen gewicht voorgeschreven voor de Rautek- en/of de ondersteunend 
vervoersmethode. In geval van nood kan de kandidaat beslissen of de persoon in kwestie 
vervoerd kan worden. Tijdens de training dient de instructeur echter rekening te houden met 
eventuele rugklachten en tilcapaciteit. Aanbevolen wordt om een persoon van 70 kilogram te 
verplaatsen; doel is echter dat de methode onderwezen wordt: de kandidaat hoeft geen 
krachttraining uit te voeren. Een verzwaarde pop van 40 kilogram kan daarom ook gebruikt 
worden. 
 
Het is in verband met veiligheid niet verplicht de Rautekgreep door alle cursisten te laten 
oefenen. Een demonstratie door de instructeur volstaat. 
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