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Bent u klaar voor uw specialisatie als WRM Rijinstructeur?
Steeds meer veiligheidsregio’s en andere instanties zoals Prorail, Rijkswaterstaat en
Huisartsenposten (HAP) moeten een beroep doen op specialistische rijinstructeurs met een
OGS+ Bevoegdheidspas. OGS staat voor Optische & Geluidssignalen.
De vraag naar deze specialistische OGS+ rijinstructeurs is door de invoering van de
vernieuwde brancherichtlijn fors gestegen. Jaarlijks moeten circa 15.000 chauffeurs worden
bijgeschoold. Hierbij dient o.a. getraind te worden met optische & geluidssignalen. Dat maakt
deze specialisatie voor rijinstructeurs zo bijzonder. In Nederland zijn slechts 160 rijinstructeurs
gespecialiseerd in het lesgeven met optische & geluidssignalen.
"Het lesgeven aan chauffeurs van hulpdiensten is niet voor iedere WRM-rijinstructeur
weggelegd", voegt Paul Brussaard toe. "Waar de rijinstructeur zich voor de rijbewijstrainingen
vooral aan alle verkeersregels diende te houden, moet bij deze trainingen veel pro-actiever
worden gereden. Er zijn ook vrijstellingen van toepassing tijdens het rijonderricht, zoals door
rood licht rijden. Dat vraagt om een andere beroepshouding", aldus Paul Brussaard van
BRUSECO Hulpdiensten BV.
"Het is een ware uitdaging voor de rijinstructeur om op hoog niveau rijondericht te geven in een
voorrangsvoertuig. Daarom adviseren wij om eerst de Monitor OGS+ te doen. Hierbij brengen
wij uw competenties in kaart. Daarnaast raden we u aan om, nadat u uw OGS+
Bevoegdheidspas heeft behaald, de aanvullende masterclasses te volgen, zodat de
specialisatie omgezet kan worden in effectief rijonderricht", voegt Brussaard toe.
In deze nieuwsbrief geven we u graag meer informatie over de OGS+ Praktijkopleiding
en over de Monitor OGS+.

Reportage in het vakblad Rij-instructie
Door de publicatie van onze trainingen in het vakblad Rij-instructie is een aantal rijinstructeurs
zich gaan realiseren dat deze specialisatie heel goed past in een verdere persoonlijke
ontwikkeling. Het wordt als een kroon op het werk gezien. Ervaring speelt hierbij een cruciale
rol, waarbij verkeersinzichtelijk op hoog niveau wordt getraind.
Tweedaagse praktijktraining OGS+
Wilt u zich specialiseren? Dan kunt u zich bij BRUSECO aanmelden voor de
praktijkopleiding OGS+. Dit is een rijtraining van twee dagen, waarbij wordt gereden wordt in
een voorrangsvoertuig. U volgt de opleiding met één andere kandidaat. Onder leiding van een
ervaren instructeur uit de branche, traint u met én zonder optische & geluidssignalen.
Na deze tweedaagse praktijkopleiding bent u goed voorbereid op het praktijkexamen OGS+.
Dit examen wordt afgenomen door de IBKI in Nieuwegein.
Zodra u ook het theorie-examen met goed gevolg is afgelegd (dit is zelfstudie), beschikt u over
uw OGS+ Bevoegdheidspas, uitgegeven door het IBKI. Deze bevoegdheidspas is vijf jaar
geldig. U mag nu lesgeven in een voorrangsvoertuig met dubbele bediening.

Stapt u ook in?
Bent u WRM-rijinstructeur en heeft u ambities om op een hoger niveau rijonderricht te geven
aan onze hulpdiensten? Bent u toe aan een nieuwe uitdaging door u te specialiseren in het
rijden met Optische & Geluidssignalen? Dan is de praktijkopleiding OGS+ misschien uw
volgende stap!

Overzicht vrije opleidingsplaatsen
OGS+ Praktijktraining

Monitor OGS+

Maandag 6 & dinsdag 7 mei 2019:
Praktijktraining Optische &
Geluidssignalen

Donderdag 9 mei 2019
Monitor OGS+ (4 plaatsen beschikbaar)
Vrijdag 10 mei 2019
Monitor OGS+ (2 plaatsen beschikbaar)

Donderdag 16 mei 2019
IBKI Praktijkexamens Nieuwegein
Dinsdag 04 en Woensdag 5 juni 2019:
Praktijktraining Optische &
Geluidssignalen
Vrijdag 14 juni 2019
IBKI Praktijkexamens Nieuwegein

Donderdag 13 juni 2019
Monitor OGS+
U kunt ook op andere dagen een
afspraak maken voor de BRUSECO
Monitor OGS+. Neem voor alternatieve
data even contact op met Paul
Brussaard via 088-2787301.

Monitor OGS+, bezint eer gij begint...
Bent u geïnteresseerd in de OGS+ rijopleiding, maar vraagt u
zich af of u hiervoor geschikt bent? Voordat u een keuze maakt
voor een nieuwe specialisatie, is het verstandig om eerst een
rijstijlanalyse af te laten nemen door een OGS+ rijinstructeur.
Dit is niet verplicht.
Het voordeel van de Monitor is:
1. U weet zeker of de investering in de OGS+ rijopleiding
rendabel voor u is. Wij geven u graag inzicht in uw huidige
rijniveau, de investering, de verdiensten en uw competenties.
2. U maakt kennis met deze specialisatie optische &
geluidssignalen, zodat u samen met BRUSECO kunt ontdekken
of deze training bij u als trainer/coach past.
3. U ontdekt tijdens deze twee uur al direct belangrijke
verbeterpunten in uw eigen vaardigheden, zodat u goed voorbereid de tweedaagse rijopleiding
OGS+ begint. Dit vergroot direct uw slagingskans.
De Monitor OGS+ duurt twee uur. U gaat 1 op 1 met de OGS+ instructeur in een
voorrangsvoertuig een testrit rijden met en zonder optische & geluidssignalen. Na afloop
ontvangt u een persoonlijk advies en een uitgebreide rijstijlanalyse. Hierin staat omschreven of
u geschikt wordt bevonden om rijonderricht te gaan geven op voorrangsvoertuigen. U ontvangt
hierbij aanbevelingen en een persoonlijk advies.
Hier vindt u meer informatie over de Monitor OGS+.

Examen IBKI Bevoegdheidspas OGS+
Hier vindt u meer informatie over het examen bij het
IBKI: OGS+ Examen.
Heeft u vragen over dit specialisme? En wilt u een
persoonlijk gesprek hierover? Bel dan met Paul
brussaard van BRUSECO Hulpdiensten via 0882787301. U kunt uw vragen ook mailen
naar info@bruseco.nl.
BRUSECO Hulpdiensten BV
Bisonspoor 5000
3605 LT Maarssen
Telefoon: 088-2787300

Like onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van de
ontwikkelingen op het terrein van het vak van Chauffeur
Optische & Geluidssignalen.
Neemt u gerust contact op met ons team.
Wij adviseren u graag.

Vakkundige OGS+ Rijinstructeurs gevraagd
In verband met verdere uitbreiding van de opleidingsactiviteiten in Brabant en Noord Nederland
is BRUSECO op zoek naar een tiental specialistische OGS+ rijinstructeurs.
Bent u actief geweest als WRM instructeur voor defensie, politie, brandweer of ambulance?
Neem dan contact met ons op via 088-278 7300 of per mail: info@bruseco.nl.
Kijk hier voor meer informatie over onze opleidingen

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@bruseco.nl toe aan uw adresboek.

