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Verslag vergadering 2017-02
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
dinsdag 24 april 2017 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
Niels Van Mechelen
Prov. Afgevaardigde Antwerpen
/
Aanwezige docenten
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
Jonathan Helpers
Prov. afgevaardigde Oost-Vlaanderen
/
/

1. Verwelkoming
Karel Logghe, voorzitter van de opleidingscommissie, verwelkomt de aanwezigen en deelt
mee wie verontschuldigd is.
Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden: 5 van de 6.
Jonathan Helpers geeft zijn volmacht aan Karel.
De formulieren voor de verplaatsingsvergoeding worden ter plaatse ondertekend.
2. Goedkeuring en follow up verslag vorige vergadering (31/01/2017 - te Kessel-Lo)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3. Reddersaquademie
3.1. Symbool Reddersaquademie
Er werden kleine wijzigingen gevraagd, vandaar dat we vanavond mogen kiezen
tussen 4 verschillende voorstellen. De uiteindelijke beslissing wordt door de RvB
genomen. De keuze in volgorde werd voor de OC: 4, 3, 2, 1. Het logo waar RedFed in
zat, vond de OC het meest geschikt als logo. Op 28 april werden alle stemmen geteld
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van de RvB en ook daar kwam het logo, waarin RedFed verwerkt zit, als favoriet naar
boven. Het kruis op de achtergrond dient om duidelijk te maken dat we naast redden
ook eerste zorgen, BLS, AED, …. kunnen geven.
TAAK: Karel verzamelt naast de keuze van de OC ook deze van de RvB en brengt de
OC en RvB op de hoogte van het gekozen logo.
3.2. Datums van de vervolgcursussen
De harde schijf van Karel met de afgewerkte OWR en ZR is gecrasht. Karel heeft in
zijn paasvakantie elke dag aan een nieuwe cursus OWR en ZR gewerkt. De eerste
cursus die door ging gaan op 3, 5 en 5 juni 2017 wordt verschoven naar een later
datum en ze wordt opgesplitst in een specifieke OWR en ZR opleiding. Een
gelijkaardige opleiding Surf Lifeguard wordt uitgewerkt op vraag van de VYF. Meer
details volgen. De heer Dejonghe Bart heeft met Karel samen gezeten om de inhoud
te controleren van de OWR en ZR lesindelingen. De OC-leden zullen de cursusdelen
via mail krijgen en mogen hun bemerkingen doorsturen naar Karel, die hiermee
rekening zal houden. De cursussen zullen doorgaan op volgende datums: OWR (23 &
24 september te Brugge) en ZR (7 & 8 oktober te Blankenberge).
TAAK: Deze vervolgcursussen worden in de folder opgenomen.
3.3. Aanvaardingsprocedure docent HR en DR
Er zullen lessen tijdens een opleidingsweekend door de trekker(s) gegeven worden
aan de kandidaten docenten hoger redder. De daaropvolgende zondag geven de
kandidaten les aan elkaar en aan de trekker(s). Tenslotte dienen de kandidaten
tenminste één stage uit te voeren, met als inhoud een cursus met examen en een
bijscholing. Als deze stage positief verlopen is, dient er geen 2de stage uitgevoerd te
worden. De huidige minimumvereisten om te mogen starten blijven van toepassing.
De trekker(s) komen tijdens de stage langs. De bemerking wordt gemaakt dat we
voorzichtig moeten omspringen met de minimumleeftijd van 19 jaar. Voor mensen die
de D-cursus hebben gevolgd wordt het aangeraden om deze pas toe te laten na 5 jaar
ervaring. De OC-leden keuren de aanvaardingsprocedure goed.
TAAK: Karel neemt de goedkeuring mee naar de RvB en naar de PO.
3.4. VTS-opleidingen: Opleidingen Basis-, Hoger Redder en Duiker-Redder
3.4.1. Cursusinhoud / cursusteksten
Een open gesprek werd gehouden tussen de leden van de OC over de
cursusinhoud. De gemeenschappelijke conclusie is dat het aangewezen is om
de cursusteksten van redding en reanimatie te herschrijven tegen eind 2018.
Voor de andere cursusdelen is het aangewezen om de accenten te
benadrukken op de docentenbijscholing. De nieuwste richtlijnen van EHBO en
werkwijzen zitten niet in de cursus EHBO. Bijvoorbeeld: het vierstappenplan.
De foto’s van de EHBO zijn voor interpretatie vatbaar!
Een werkgroep wordt opgestart na de docentenbijscholingen, zodat alle
docenten gehoord kunnen worden.
TAAK: Karel nodigt de leden van de werkgroep uit na de docentenbijscholing.
Leden van de werkgroep voor de cursus redding voor duikers zullen nog een
laatste grote test uitvoeren tijdens de duikerredder-bijscholing te Brugge. Ze
zullen eveneens de gelegenheid krijgen om hun visie over de vooropgestelde
aanpassingen te geven.
Een bijeenkomst met het hoofd van het duikonderricht van NELOS
bekrachtigde de gemaakte voorstellen die in de werkgroep werden opgesteld.
Een aparte duiker redder cursus met 2 extra uren voor stromingen en getijden,
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gevaarlijke mariene dieren en met aangepaste duikerredder testen. Na 30 april
worden de werkgroepleden nogmaals uitgenodigd om hun visie te delen over
de voorstellen, waarna de voorzitter van de OC dit meeneemt naar de PO.
TAAK: Een samenvatting van de beslissingen wordt na eind mei gestuurd naar
alle werkgroepleden en naar de leden van de RvB.
3.4.2. Nieuwe richtlijnen EHBO
De voorzitter van de OC overloopt met de leden de voornaamste nieuwste
richtlijnen EHBO. Deze zullen op de PO besproken worden.
TAAK: Karel deelt de nieuwe EHBO-richtlijnen mee aan de PO en op de
docentenbijscholing.
3.5.

Erkenningsvoorwaarden docent BBR / BR / OWR / ZR / BEH / LRH / BLS /
AED
In bijlage staan deze erkenningsvoorwaarden beschreven. Karel legt het
voorstel uit aan de andere leden van de OC. De leden van de OC keuren de
2 voorstellen goed.
TAAK: Karel laat deze erkenningsvoorwaarden doorsturen door Hilde naar de
verschillende clubs na goedkeuring van de RvB.

4. VTS - Denkcel Redden
4.1. Het Permanent Overlegorgaan (PO)
Karel deelt aan de leden van de opleidingscommissie mee dat deze voor de eerste
keer zal doorgaan op 19 mei.
TAAK: Karel stuurt de nodige informatie van de PO door naar de leden van de OC na
eind mei.
5. Didactisch materiaal opleidingen
Desondanks de mogelijkheid dat RedFed materiaal kan uitlenen tegen goedkope
prijzen, zijn er docenten die hun cursus geven met beperkte eigen middelen. Dit is ten
nadele van de cursisten. Het gebruik van de spineboard werd door Flor toegelicht.
TAAK: Flor deelt tijdens de docentenbijscholing mee welk het vereiste minimum van
materiaal is voor een bijscholing als voor een cursus hoger redder / duiker redder en
deelt mee hoe we de spineboard kunnen gebruiken zonder riemen.
6. Varia
6.1. Examens hoger redder
De trekker en zijn rechterhand stellen vast dat het specifiek examenreglement niet
altijd wordt opgevolgd. Dit is ten nadele van RedFed als van haar partners. Hoe gaan
we hiermee om? Dit werd intern de OC besproken. Dit zal besproken worden op de
docentenbijscholing.
Volgende punten wilden de leden van de OC benadrukken:
Voor ons is waden niet aan te raden voor het examen. Zwemmen moet de norm zijn,
zodat de uniformiteit wordt gewaarborgd. De ingangsproef wordt aangeraden om
tijdens de cursus af te nemen, zodat zij die slagen een attest hiervan krijgen en
eventueel een internationaal brevet kunnen aanvragen.
TAAK: Flor en Karel zullen dit bespreken met de docenten op de docentenbijscholing.
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6.2. Werkvergaderingen via het internet
Om de kostprijs te drukken van de OC, worden jaarlijks 3 vergaderingen gepland in
Kessel-Lo. De andere vergaderingen zullen via het digitale netwerk verlopen.
6.3. Praktijksimulaties
Er worden vragen gesteld bij bepaalde simulaties, omdat ze de realiteit niet
weergeven.
TAAK: Flor en Karel bespreken dit in het PO en met de docenten op de
docentenbijscholing.

De voorzitter van de opleidingscommissie bedankt de aanwezigen voor hun positieve
instelling gedurende de vergadering. Einde van de vergadering om 22.23 uur.

Verslaggever: Logghe Karel
Voorzitter Opleidingscommissie
DATUM VOLGENDE VERGADERING:



Donderdag 30 november 2017 om 20 uur te Kessel-Lo

Taken
Opsturen verslag met nieuw logo Reddersaquademie
Opname informatie vervolgcursussen tav Hilde
Uitnodigen leden werkgroepen (Redding, Reanimatie en Duiker redder na
de docentenbijscholingen
Nieuwe richtlijnen EHBO uitleggen op de PO en bespreken examens HR
Na eind mei samenvatting werkgroepleden duiker redder doorsturen.
Erkenningsvoorwaarden tot docent BBR, BR, OWR, ZR, BEH, LRH, BLS
en AED doorsturen naar de reddingsclubs via Hilde
Nuttige informatie van de PO doorsturen aan de leden van de OC.
Delen informatie van de OC met de docenten op hun bijscholing
Bespreken specifiek examen op de PO

Karel
Karel
Karel
Karel
Karel
Karel
Karel
Flor
Flor en Karel

