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Verslag vergadering 2017-03
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
donderdag 30 november 2017 te Kessel-Lo
Aanwezige commissieleden:
Karel Logghe
Voorzitter OC
Afgevaardigde RedFed naar Denkcel
Flor Bosmans
Expert Lifesaving
Prov. afgevaardigde Vlaams-Brabant
Ondervoorzitter RedFed
Kris Thijs
Prov. afgevaardigde Limburg

Verontschuldigde commissieleden:
/

Afwezige commissieleden:

Jonathan Helpers
Prov. afgevaardigde Oost-Vlaanderen
Niels Van Mechelen
Prov. Afgevaardigde Antwerpen
Kim Beirlandt
Prov. afgevaardigde West-Vlaanderen
/

Danny Vanparys
Vervanger Proc. Afgevaardigde WestVlaanderen
Verontschuldigde docenten
/
/
De secretaris-generaal Van Den Broeck Luc
Aanwezige docenten
De voorzitter Philippe Raes
/
Aanwezige clubs
/
/
/
1. Verwelkoming
Karel Logghe, voorzitter van de opleidingscommissie, verwelkomt de aanwezigen en deelt
mee wie verontschuldigd is. Kim Beirlandt, Jonathan Helpers en Niels Van Mechelen hebben
laten weten dan ze er niet bij konden zijn!
Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden: 4 van de 6.
De formulieren voor de verplaatsingsvergoeding worden ter plaatse ondertekend.
2. Goedkeuring en follow up verslag vorige vergadering (26/04/2017 - te Kessel-Lo)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3. Reddersaquademie
3.1. Toepassingsgebieden
Bedrijfseerstehulp, EHBO, levensreddend handelen, reanimatie met AED, reanimatie
met AED en EHBO voor kinderen en baby’s. Hiernaast zullen ook de cursussen BBR,
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Br, OWR, ZR en surf lifeguard gegeven worden. Auto te water, jeugdbrevetten en Gsportbrevetten.
TAAK: inleidingsblad cursus reanimatie en AED (3uur), bedrijfseerstehulp (15uur) en
EHBO (12uur) zal door Flor opgesteld worden met input van de andere leden van de
OC en dat ten laatste tegen 5 januari 2018. Voor de jeugdbrevetten en Gsportbrevetten zal dit aan Hilde gevraagd worden om hier het nodige te doen. Voor
auto te water wordt dit door Kris opgesteld.
3.2. Aantal en datums cursussen en bijscholingen
Via de site van RedFed kunnen deze bekeken worden. Er wordt getracht om continue
cursussen en bijscholingen te geven tijdens het jaar.
3.3. Cursussen BBR, BR, OWR, ZR en Surf Lifeguard 2018
In 2018 zullen bovenstaande cursussen aangeboden worden door reddingsclubs met
erkende docenten.
TAAK: De datums voor vervolgcursussen worden door het secretariaat van RedFed
(Hilde) in een folder gestoken met de nodige informatie, zodat deze informatie via
email naar alle leden kan gestuurd worden.
3.4. Verplichte bijscholingen voor de docenten die onderdelen binnen de
Reddersaquademie willen geven.
Docenten hoger redder en duiker redder mogen de sessies bedrijfseerstehulp, EHBO,
levensreddend handelen, reanimatie met AED geven zonder daarvoor specifiek een
bijscholing te volgen, want ze volgen al jaarlijks een bijscholing als docent. Voor de
andere vakken wordt er volgend jaar een bijscholing voorzien door docenten die deze
vakken jaarlijks geven. Voor de BBR en BR zal Bart Dejonghe dit binnen Defensie
voorzien, Voor OWR, ZR en surf lifeguard zal Karel Logghe dit geven. Docenten die
een brevet ooit gehaald hebben dienen een bijscholing te volgen alvorens ze de
thematiek opnieuw mogen doceren.
TAAK: Via de site van RedFed kunnen lesgevers deze informatie bekijken.
3.5. VTS-opleidingen: Opleidingen Basis-, Hoger Redder en Duiker-Redder
3.5.1. Cursusinhoud / cursusteksten
De leden van de OC zullen de verschillende werkgroepen ondersteunen en zelf
ook deelnemen.
TAAK: Karel nodigt de leden van de werkgroep uit na de laatste
docentenbijscholing 2017.
3.5.2. VTS –Permanent Overlegorgaan
Karel geeft kort een uitleg over de werking van het PO tijdens de vergadering.
3.5.3. Nieuwe docenten
4 aspiranten zijn gevormd. 3 van de 4 zijn ondertussen al begonnen aan hun
stage.
TAAK: Karel deelt de namen mee aan de leden van de OC.
3.5.4. Overgangsmodule DR naar HR
Karel geeft kort weer waarom dit niet wordt georganiseerd.
3.5.5. Examenreglement DR
Het origineel voorstel werd op het PO goedgekeurd.
TAAK: Karel legt deze kort uit aan de leden van de OC.
3.5.

Erkenningsvoorwaarden docent OWR / ZR
Elke kandidaat dient HR te zijn en te slagen in de cursus, alvorens hij stage kan
lopen om docent te kunnen worden.
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TAAK: Karel legt de erkenningsvoorwaarden uit aan de leden van de OC.

4. VTS – docenten nieuwe lijsten
De nieuwe lijsten zijn terug te vinden op de site van RedFed.
5. Didactisch materiaal opleidingen
Er wordt nieuw materiaal gekocht teneinde tegemoet te komen aan de vraag.
TAAK: Een lijst werd samengesteld en deze zal via mail voorgelegd worden aan de
leden van de OC, gevolgd door de leden van de RvB.
6. Varia
6.1. Heractivatie van Wijnand Hubregsen
De trekker keurt zijn vraag goed om opnieuw deel te mogen nemen aan de
docentenbijscholing.
TAAK: Karel deelt dit mee aan Wijnand.

De voorzitter van de opleidingscommissie bedankt de aanwezigen voor hun positieve
instelling gedurende de vergadering. Einde van de vergadering om 22.00 uur.

Verslaggever: Logghe Karel
Voorzitter Opleidingscommissie
DATUM VOLGENDE VERGADERING:



Donderdag 18 januari (donderdag) 2018 om 20 uur te Kessel-Lo

Taken
Inleidingsblad cursus reanimatie en AED (3uur), bedrijfseerstehulp (15uur) en Flor / Danny
EHBO (12uur)
Jeugdbrevetten en G-sportbrevetten
Hilde
Auto te water
Kris
Folder vervolgcursussen 2018
Hilde
Oproepen van de geïnteresseerde docenten voor de werkgroepen.
Karel
Dit zijn alle docenten die dit medegedeeld hebben via de antwoorden van de
vragenlijst die opgestuurd werd door de trekker.

