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duidelijk.” En hierbij gaat het om grote 
aantallen chauffeurs, zoveel is zeker. 
Volgens Brussaard moeten momenteel 
rond elf- tot twaalfduizend brandweer-
chauffeurs worden opgeleid, terwijl er 
slechts ongeveer 150 gecertificeerde 
OGS+-instructeurs zijn.

GROOT TEKORT
Brussaard: “Er is op dit moment, heel 
simpel, een groot tekort aan professionele 
OGS+-instructeurs en daarom moeten 
er zo snel mogelijk tientallen worden 
opgeleid. Tot voor kort werden veel 
brandweerchauffeurs opgeleid door een 
collega met uitrukervaring, maar dat is 
verboden omdat rijonderricht alleen door 
WRM-gecertificeerde rijinstructeurs mag 
worden gegeven die in het bezit zijn van 
de OGS+-pas. Mocht daar iets gebeuren tij-
dens de zogenaamde ‘collegiale coaching’, 
dan is de zaak onverzekerd indien er 
een ongeval gebeurt. Je moet dus, wil je 
rijonderricht geven, worden opgeleid tot 
OGS+-instructeur en dus over een WRM-
bevoegdheidspas beschikken. Dat maakt 
de vijver waaruit kan worden gevist wel 
heel beperkt. Vervolgens mag je dan 
slechts lesgeven in een voorrangsvoertuig 

De opleiding van BRUSECO tot OGS+-instructeur
Met een opleiding van BRUSECO behoort u tot een selecte groep van vakkundige rijinstruc-
teurs die gespecialiseerd is in de OGS-wetgeving en het geven van specialistische rijtrainin-
gen op de openbare weg. U geeft rijinstructie waarbij ook getraind wordt in het rijden met 
optische en geluidssignalen. U traint op de openbare weg in een voorrangsvoertuig met 
dubbele bediening. Er wordt gereden met optische en geluidssignalen. Dit vraagt om een 
speciale aanpak bij het trainen, waarbij de chauffeur leert het voertuig zo efficiënt en veilig 
mogelijk door het verkeer te bewegen. De didactische vaardigheden van de rijinstructeur 
moeten hiervoor bovengemiddeld zijn en de wijze van observatie vraagt om een procesma-
tige aanpak.

Opleiding Rijinstructeur-OGS
BRUSECO heeft, in samenwerking met diverse hulpdiensten, specifiek voor gemotiveerde en 
ervaren rijinstructeurs een vakopleiding Rijinstructeur OGS ontwikkeld. Deze vakopleiding 
met OGS+-certificaat bestaat uit de volgende onderdelen:

U kunt de vakopleiding Rijinstructeur OGS+ modulair volgen.

Om waardevolle werkervaring op te doen adviseren we u om na het volgen van de opleiding 
Rijinstructeur OGS minimaal 12 uur stage te lopen bij een ervaren OGS+-rijinstructeur. U kunt 
dit zelf regelen of u kunt BRUSECO vragen hierin te bemiddelen. Deze stage is niet verplicht 
en maakt geen deel uit van de examinering. Wel wordt hiervan een aantekening gemaakt op 
uw certificaat.

BRUSECO organiseert voorlichtingsavonden voor WRM-rijinstructeurs die interesse hebben 
in deze opleiding.
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