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Verslag vergadering 2017-01
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
dinsdag 31 januari 2016 te Kessel-Lo

Aanwezige commissieleden:
Karel Logghe
Voorzitter OC
Afgevaardigde RedFed naar Denkcel
Flor Bosmans
Expert opleidingen BRF
Prov. afgevaardigde Vlaams-Brabant
Ondervoorzitter RedFed
Kim Beirlandt
Prov. afgevaardigde West-Vlaanderen
Kris Thijs
Prov. afgevaardigde Limburg
Jonathan Helpers
Prov. afgevaardigde Oost-Vlaanderen
Niels Van Mechelen
Prov. Afgevaardigde Antwerpen
Aanwezige docenten
Van Parys Danny
Docent hoger redder en duikerredder
Wills Edwin
Instructeur duiken SSI en VVW
Aanwezige clubs
/

Verontschuldigde commissieleden:
/

Afwezige commissieleden:

/
/
Verontschuldigde docenten
De secretaris-generaal Van Den Broeck Luc
De voorzitter Philippe Raes
/

/
/

1. Verwelkoming
Karel Logghe, voorzitter van de opleidingscommissie, verwelkomt de aanwezigen en deelt
mee wie verontschuldigd is.
Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden: 6 van de 6.
De formulieren voor de verplaatsingsvergoeding worden ter plaatse ondertekend.
2. Goedkeuring en follow up verslag vorige vergadering (13/12/2016 - te Kessel-Lo)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3. Reddersaquademie
3.1. Symbool Reddersaquademie
Er werden kleine wijzigingen gevraagd en deze worden eerstdaags aangepast.
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Eenmaal het logo klaar is, wordt ze doorgestuurd naar de leden van de
opleidingscommissie ter goedkeuring.
TAAK: Karel zal dit samen met het verslag doorgeven naar de leden van de OC.
3.2. Datums van de vervolgcursussen
De eerste gecombineerde cursus die 3 dagen zal duren, zal doorgaan op 3, 5 en 5 juni
2017. Afspraak aan de Sint-Pietersplas om 10uur, de 3de juni. Aan de leden van de
OC wordt gevraagd te polsen of er cursussen basis- en/of bootredder worden
gegeven, zodat ze in de folder vervolgcursussen geplaatst kunnen worden.
TAAK: De OC-leden sturen deze cursusdata door naar Hilde en Karel voor de folder
vervolgcursussen.
3.3. Selectieprocedure docent Reddersaquademie
Er zullen lessen door de trekker(s) gegeven worden aan de kandidaten docenten
hoger redder. Het daaropvolgende weekend geven de kandidaten les aan elkaar en
aan de trekker(s). Tenslotte dienen de kandidaten tenminste één stage uit te voeren.
Als deze positief is, dient er geen 2de stage uitgevoerd te worden. De huidige
minimumvereisten om te mogen starten blijven van toepassing. Bij het afnemen van
de examens zal/zullen de trekker(s) aanwezig zijn.
TAAK: Karel werkt dit voorstel verder af en vraagt de goedkeuring van de OC-leden.
3.4. VTS-opleidingen: Opleidingen Basis-, Hoger Redder en Duiker-Redder
3.4.1. Cursusinhoud / cursusteksten
Dankzij de geleverde inspanningen van enkele zeer gemotiveerde docenten
werden de fouten uit de cursussen gefilterd. In het bijzonder wensen we Danny
Van Parys te danken voor de geleverde inspanningen, alsook alle andere
docenten voor hun nuttige opmerkingen en aanvullingen. Op de denkcel zullen
deze nader toegelicht worden, waar nodig, zodat we aan de huidige cursussen
errata kunnen toegevoegd worden.
TAAK: Karel stuurt de samenvatting van de opmerkingen en aanvullingen door
naar de leden van de OC na de docentenbijeenkomst.
3.4.1.1. Het opstarten van de werkgroepen voor redding en reanimatie wordt
uitgesteld tot na de verkiezing van de trekker voor het Permanent
Overlegorgaan. De oprichting van de werkgroep voor de cursus redding
voor duikerredders start, vandaag op 31 januari 2017.
Alle docenten duikerredder werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
werkgroep duikerredder. Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld
om deel te nemen: Van Parys Danny (2 ster instructeur NELOS), Logghe
Karel (beroepsduiker, 2ster instructeur NELOS, Master Instructor), Dirk
Reunbrouck (2 ster instructeur NELOS, Edwin Wills (2 ster instructeur VVW
en Master Instructor SSI), Steven Galicia (IANTD Technical diving school)
en Martijn Van Reijen (beroepsduiker, IANTD). Vandaag zijn er drie van de
zes aanwezig (Van Parys Danny, Wills Edwin en Karel Logghe.
TAAK: Datum en locatie werden in de werkgroep besproken en worden in
februari naar alle kandidaten van de werkgroep doorgestuurd.
3.5. RedFed docenten
3.5.1. Lijsten actieve en niet actieve docenten basisbootredder, bootredder, hoger
redder, duikerredder, openwaterredder en zeeredder
Dankzij het secretariaat hebben we nu een overzicht van alle actieve docenten voor
de verschillende opleidingen.
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4. VTS - Denkcel Redden
4.1. Nieuw huishoudelijk reglement
Karel licht de nieuwe werking van DSKO sport en de trekker voor een permanent
Overlegorgaan toe aan de leden van de opleidingscommissie.

5. Didactisch materiaal opleidingen
Eind 2016 heeft het secretariaat van RedFed het materiaal onderhouden en gecontroleerd.
Er zal met een nieuw systeem gewerkt worden voor het ontlenen van het materiaal,
teneinde dit te vereenvoudigen voor het vast personeel van RedFed.
6. Varia
6.1. Inhoud vervolgcursussen basisbootredder, openwaterredder en zeeredder, na
hoger redder en/of duikerredder. Toevoegen met de mogelijke erkenningen
Reddersaquademie
Er wordt gevraagd aan Hilde om een folder op te maken met de verschillende
vervolgcursussen. Niet alleen deze die door RedFed worden gegeven, maar ook deze
die door andere instanties worden gegeven, zoals de reddersclubs of Defensie. TAAK:
leden OC lichten Hilde in.
6.2. Er werd een mail opgesteld om alle duikerredder docenten uit te nodigen op
deze vergadering.
In deze mail werden alle docenten duikerredder uitgenodigd om in een werkgroep aan
een betere cursus duikerredder te werken. We zijn ervan overtuigd dat het essentieel
is, dat de praktijk van de duikerredder meer voeling krijgt met de realiteit. Zo zullen de
simulaties aangepast worden aan de reële werkomgeving van de duiker en wordt het
accent bij de praktijdproef verlegd. Deze kleine aanpassingen zullen er ook voor
zorgen, dat meer duikers deze leerrijke opleiding wensen te volgen.
Ook vandaag de dag dienen de kandidaten hun duikuitrusting mee te brengen naar
verschillende lessen, want redding- en zoektechnieken komen aan bod. Jammer
genoeg komen ze momenteel niet overeen met de aangereikte technieken die CMAS
voorschrijft.
TAAK: de kandidaten worden telkens uitgenodigd en krijgen voor elke bijeenkomst de
gelegenheid om hun visie te delen over de verschillende onderdelen.
De voorzitter van de opleidingscommissie bedankt de aanwezigen voor hun positieve
instelling gedurende de vergadering. Einde van de vergadering om 21.52 uur.

Verslaggever: Logghe Karel
Voorzitter Opleidingscommissie
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DATUM VOLGENDE VERGADERING:



Donderdag 27 april 2017 om 20 uur te Kessel-Lo

Taken
Opsturen verslag met nieuw logo Reddersaquademie
Doorsturen informatie vervolgcursussen naar Hilde en Karel
Afwerken voorstel: de nieuwe vorming tot docent hoger redder
Doorsturen samenvatting opmerkingen en aanvullingen hoger redder
na de docentenbijeenkomst
Datum en locatie doorsturen aan de leden van de werkgroep
duikerredder

Karel
OC-leden
Karel
Karel
Karel

