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Verslag vergadering 2018-02
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
dinsdag 27 februari 2018 te Mechelen

Aanwezige commissieleden:
Karel Logghe
Voorzitter OC
Directeur reddersopleidingen
Flor Bosmans
Prov. afgevaardigde Vlaams-Brabant
Ondervoorzitter RedFed
Expert Lifesaving
Kris Thijs
Prov. afgevaardigde Limburg
Jonatan Helpers
Prov. afgevaardigde Oost-Vlaanderen
Danny Vanparys
Vervanger Prov.
Vlaanderen

Verontschuldigde commissieleden:
Niels Van Mechelen
Prov. Afgevaardigde Antwerpen
Kim Beirlandt
Prov. Afgevaardigde West-Vlaanderen
Afwezige commissieleden:
/

/
Verontschuldigde docenten

De voorzitter Philippe Raes
Afgevaardigde West- De secretaris-generaal Luc Van Den Broeck

Aanwezige clubs
/

Aanwezige docenten
/
/

1. Verwelkoming
Karel Logghe, voorzitter van de opleidingscommissie, verwelkomt de aanwezigen en deelt
mee wie verontschuldigd is. Volgende personen hebben laten weten dat ze niet aanwezig
konden zijn: Niels Van Mechelen en Kim Beirlandt.
Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden: 6 van de 6. Niels Van
Mechelen gaf zijn volmacht aan Kris Thijs, Kim Beirlandt gaf haar volmacht aan Danny
Vanparys. Hierdoor zijn 6 van 6 stemmen vertegenwoordigd.
De formulieren voor de verplaatsingsvergoeding werden bezorgd ter ondertekening.
2. Goedkeuring en follow up verslag vorige vergadering (30/01/2018 - te Kessel-Lo)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
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3. Reddersaquademie (RA)
3.1.
Uitwerking toepassingsgebieden
3.1.1. Bedrijfseerstehulp (EHBO)
Flor, Danny en Karel hebben samengezeten en werken deze verder uit onder elkaar.
Dit wordt dan gepresenteerd aan de andere leden op een vergadering OC.
Taken: De schrijvers delen hun info aan elkaar.
3.1.2. Reanimatie
Ook hier wordt dezelfde werkwijze toegepast van hierboven. Een bijkomende module
AED wordt uitgewerkt.
Taken: Karel, Danny en Flor, verdelen de taken voor het schrijven van het handboek
reanimatie en raadplegen de andere leden van de OC voor input en raadplegen de
geïnteresseerde docenten.
3.2.
De modules openwaterredder (OWR) en zeeredder (ZR)
In mei en in september worden er opleidingen OWR gegeven. In september wordt er
een cursus voorzien voor ZR. Karel Logghe (1-2 september OWR en 15-16
september Z)
TAAK: Karel Logghe = doorgeven datums aan Hilde.
3.3.
De modules basisbootredder (BBR) en bootredder (BR)
Op een volgende OC wordt de inhoud van de cursus BR overlopen.
Taken: Karel brengt een voorstel mee van de inhoud BR op de volgende OC.
3.4.
Erkenningen Reddersaquademie (RA)
De leden van de OC, beslissen dat elke titel pas verkregen kan worden nadat de
kandidaat voldoet aan de vereisten die aan een titel verbonden zijn.
Algemeen wordt aangenomen dat een kandidaat actief dient te zijn binnen een club
(sport) als binnen de opleidingen. Hiernaast dient een duidelijk engagement
zichtbaar te zijn. Tenslotte dient de kandidaat ook lid te zijn van RedFed. Na overleg
werd beslist dat een voorstel uitgewerkt zal worden door de voorzitter van de OC en
dat dit voorstel voorgelegd zal worden aan de RvB.
Taak: Karel maakt een voorstel op voor de RvB.
3.5.
Datums vervolgcursussen
De datums voor alle vervolgcursussen dienen via e-mail opgestuurd te worden naar
Hilde, sporttechnische coördinator, recreatieve sport, zodat zij op haar beurt de folder
kan vervolledigen tegen de volgende vergadering.
TAAK: Hilde noteert alle datums van de vervolgcursussen in de folder en op de mail
die maandelijks rondgestuurd wordt.
3.6.
VTS-opleidingen: Opleidingen Basis-, Hoger Redder en Duiker-Redder
3.6.1. Werkgroep redding
Naast de al doorgegeven gevraagde aanpassingen volgt hier de bijkomende
gevraagde aanpassingen van de leden van de werkgroep redding (zie
bijlage).
TAAK: Flor en Karel gebruiken deze informatie om de module aan te passen
en gebruiken de gekregen informatie om de aanpassingen te duiden op het
PO.
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Werkgroep reanimatie
Naast de al doorgegeven gevraagde aanpassingen volgt hier de bijkomende
gevraagde aanpassingen van de leden van de werkgroep reanimatie (zie
bijlage).
TAAK: Flor en Karel gebruiken deze informatie om de module aan te passen
en gebruiken de gekregen informatie om de aanpassingen te duiden op het
PO.
4. VTS docenten
4.1.
Vernieuwde lijst
In bijlage de vernieuwde lijst van de docenten.
TAAK: Karel stuurt de nieuwe lijst door naar het secretariaat van RedFed en naar
Sofie van VTS.
4.2.
Aspirant docenten
Momenteel zijn er 3 aspirant docenten. Voor 2018 hebben zich al meerdere mensen
kandidaat gesteld om deel te nemen aan het opleidingsweekend.
TAAK: Karel stuurt een up-to-date lijst door naar het secretariaat van RedFed na het
PO.
5. Didactisch materiaal opleidingen
5.1.
Aankoop materiaal
Het aangekochte materiaal werd thuis bij Karel geregeld, omdat Nathan nog extra
informatie wou inwinnen i.v.m. het organiseren van bijscholingen en cursussen.
TAAK: Karel brengt het nodige materiaal naar het secretariaat van RedFed.
6. Varia
Nihil
Verslaggever: Karel Logghe
Voorzitter opleidingen
DATUM VOLGENDE VERGADERING:



Maandag 26 maart 2018 om 19 uur te Kessel-Lo, gevolgd door de werkgroepen om
20uur. Einde ten laatste voorzien om 22uur.

Omschrijving taak
Schijven van de BEH en REANIMATIE (RA)
Schrijven van de eerste editie van de BBR (RA)
Schrijven van de inhoud BR (RA)
Opstellen herwerkte versie erkenningen (RA)
Folder samenstellen met de vervolgcursussen
Uitnodiging vervolg werkgroepen (Redding en Reanimatie)
en indelen van de cursusdelen
Vernieuwde docentenlijst doorsturen naar VTS en Katleen
Materiaal brengen naar het secretariaat RedFed

Uitvoerder(s)
Flor, Danny, Karel
Wim
Karel
Karel
Hilde
Flor (Rea)
Karel (Red)
Karel
Karel

