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Oefenscenario’s bieden in de voorberei-

ding houvast om de crisis te doordenken 

en doorleven. Organisaties betrokken bij  

crisisbeheersing en rampenbestrijding 

werken daarom met maatgevende scena-

rio’s die gebaseerd zijn op het risicoprofi el. 

Zij hechten, vanuit de (oefen)historie, veel 

waarde aan mogelijke situaties die zich in 

de toekomst opnieuw af kunnen afspelen. 

Maar de oorzaak, de context en de omvang 

van de volgende crisis zijn vaak anders. 

Daar komt bij dat, voor de deelnemers, het 

bij herhaling hetzelfde doen in een ander 

oefenscenario snel leidt tot oefenmoeheid. 

Om in deze context voor zowel deelnemers 

als organisaties het leerrendement van oe-

feningen zo hoog mogelijk te laten zijn, is 

het van belang de oefeningen zorgvuldig 

voor te bereiden en uit te voeren. Oefen-

resultaten worden vervolgens gebruikt als 

input voor nieuwe oefeningen, trainingen 

en opleidingen. 

Tijdens de opleiding ‘Procesmanager Oefe-

nen’ (PMO) komt de hele oefencyclus aan 

bod. De PMO-er is in staat om de kwaliteit 

van het oefenproces te bewaken en verbe-

teringen binnen zijn organisatie voor te stel-

len. Door alle beschikbare hulpmiddelen op 

oefengebied effectief in te zetten brengt de 

PMO-er gestructureerd het oefenen binnen 

zijn organisatie of regio kwalitatief op een 

hoger peil. De opleiding PMO geeft inzicht 

in wat nodig is om te oefenen én om te le-

ren van oefenen. De PMO’er gaat aan de 

slag met de (meerjaren) OTO-planvorming, 

het opstellen van leerdoelen, het daadwer-

kelijk organiseren en uitvoeren van oefenin-

gen en het leren van evaluatiepunten. 

Voor wie?
De opleiding PMO is bedoeld voor functi-

onarissen die zich bezighouden met het 

multidisciplinaire oefenvakgebied en zich 

verder op dit gebeid willen ontwikkelen. 

Zodra zich in Nederland een crisis voordoet, staan professionele hulp-

verleners 24 uur per dag klaar om in actie te komen. Om vakbekwaam te 

worden en te blijven kiezen veel organisaties voor de werkvorm ‘oefenen’. 

Naast kennisoverdracht worden oefeningen ook gebruikt om individuele- 

en teamvaardigheden aan te leren. 
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PMO biedt meerwaarde als het gaat om 

het verdiepen en aanvullen van bestaande 

deskundigheid op het gebied van oefenen, 

met name op de terreinen planvorming en 

leren van oefenen.

PMO-ers worden in twee fasen 
opgeleid. 
Deel I geeft een (theoretische) basis en aan-

zien van multidisciplinair oefenen en deel II 

is een verdieping en het praktisch vervolg 

in het multidisciplinair oefenen. Directe in-

stroom in PMO-II is mogelijk onder voorbe-

houd van een entreetoets.

Enkele uitgangspunten voor PMO
De deelnemers aan PMO werken vanuit 

hun eigen verantwoordelijkheid. Zij staan 

aan het roer van de eigen ontwikkeling. 

We verwachten van de PMO-ers daarom 

ambitie en initiatief. Zij wisselen onderling 

kennis, oefenproducten en vaardigheden 

uit. Dat betekent dat zij niet alle activiteiten 

van de oefenketen tot in detail hoeven te 

beheersen. Zij kijken naar eigen mogelijkhe-

den grenzen, en benutten zonodig kwalitei-

ten van anderen.

 

Twynstra Gudde en Plato
Twynstra Gudde en Plato zijn vanaf de start 

in 2004 betrokken bij PMO. Wij hebben 

uitgebreide kennis, ervaring en betrokken-

heid bij het leren en ontwikkelen in crisis-

organisaties. Wij combineren hierin onze 

kennis en ervaring op het gebied van orga-

nisatiekunde, crisismanagement en leren 

en ontwikkelen. De begeleiders zijn zonder 

uitzondering inhoudelijk geïnteresseerd, on-

afhankelijk en betrokken bij het leerproces 

van de deelnemers.


