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Verslag vergadering 2018-01
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
dinsdag 30 januari 2018 te Kessel-Lo

Aanwezige commissieleden:
Karel Logghe
Voorzitter OC
Directeur reddersopleidingen

Flor Bosmans
Prov. afgevaardigde Vlaams-Brabant
Ondervoorzitter RedFed
Expert Lifesaving
Kris Thijs
Prov. afgevaardigde Limburg

Aanwezige clubs
/

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

/
Verontschuldigde docenten
De voorzitter Philippe Raes
De secretaris-generaal Luc Van Den Broeck
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, Jonatan Helpers en Kim Beirlandt.
Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden: 6 van de 6. Niels Van
Mechelen gaf zijn volmacht aan Kris Thijs, Jonathan Helpers gaf zijn volmacht aan Flor
Bosmans en Kim Beirlandt gaf haar volmacht aan Karel Logghe. Hierdoor zijn 6 van 6
stemmen vertegenwoordigd.
De formulieren voor de verplaatsingsvergoeding werden bezorgd ter ondertekening.
2. Goedkeuring en follow up verslag vorige vergadering (30/11/2017 - te Kessel-Lo)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
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3. Reddersaquademie (RA)
3.1.
Uitwerking toepassingsgebieden
3.1.1. Bedrijfseerstehulp (EHBO)
Volgende personen zullen een deel van de nieuwe bedrijfseerstehulp schrijven voor
de RA. Voor de volgende vergadering krijgen de leden van de OC de gelegenheid
om hun bemerkingen door te sturen naar de schrijvers, zodat we tegen de volgende
vergadering al een draft kunnen voorleggen.
Taken: Flor en Danny sturen hun delen naar de andere leden door voor eventuele
feedback. Nadien verdelen Flor, Danny en Karel de taken voor het schrijven van de
bedrijfseerstehulp en raadplegen de andere leden van de OC.

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)
De teksten zijn klaar en dienen door de erkende docenten binnen deze modules
gebruikt te worden.
TAAK: de OWR- en/of ZR-docenten gebruiken deze nieuwe moduleteksten.
3.3.
De modules basisbootredder (BBR) en bootredder (BR)
Beide modules zijn aan een hernieuwing toe! Daarom zal Wim Nuyens de BBR
herschrijven en Karel Logghe de BR.
Taken: Wim Nuyens zal instaan voor het herschrijven van de basisbootredder en
Karel zal dit doen voor de bootredder. Ze overleggen waar nodig met collegadocenten die vandaag nog steeds een cursus geven. Beiden consulteren de andere
leden van de OC voor input.
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 voorgesteld 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.
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3.6.
VTS-opleidingen: Opleidingen Basis-, Hoger Redder en Duiker-Redder
3.6.1. Werkgroep redding
En oproep werd gelanceerd naar de leden van de OC en naar alle docenten
die op de vragenlijst lieten weten interesse te hebben om hieraan deel te
nemen. Bemerkingen en/of input wordt van alle geïnteresseerde docenten en
OC-leden ernstig genomen. Waar nodig zal een schriftelijk antwoord gegeven
worden. De andere docenten kregen eveneens een uitnodiging, maar dienden
een gemotiveerd schrijven op te sturen om deel te kunnen nemen aan de
werkgroepen, omdat ze dit niet hadden aangegeven op de vragenlijst.
TAAK: Karel nodigt de geïnteresseerde docenten en OC-leden uit voor de
eerste werkvergadering! Op 27 februari zal de eerste werkvergadering
doorgaan.
Werkgroep reanimatie
Dezelfde werkmethode zoals hierboven beschreven zal gebruikt worden voor
de werkgroep reanimatie.
TAAK: Karel nodigt de geïnteresseerde docenten en OC-leden uit voor de
eerste werkvergadering! Op 27 februari zal de eerste werkvergadering
doorgaan.
4. VTS docenten
4.1.
Vernieuwde lijst
Na overleg met de leden van het PO en na een tweede overleg met VTS, werd een
oplossing voorgesteld voor de docenten die niet aan alle regels van het actief docent
zijn konden voldoen.
TAAK: Nadat de laatste acties van de oplossing zijn uitgevoerd zal Karel een nieuwe
lijst opstellen en doorsturen aan het secretariaat van RedFed en naar Sofie van VTS.
4.2.
Aspirant docenten
Momenteel zijn er 5 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.
5. Didactisch materiaal opleidingen
5.1.
Aankoop materiaal
Hilde en Karel hebben samen gekeken wat nodig was om voldoende reserve te
hebben aan opleidingsmateriaal. Dit werd besproken op de RvB. Weldra zal dit
nieuwe materiaal ter beschikking zijn voor de diverse opleidingen.
TAAK: Katleen volgt de aankopen op.
6. Varia
6.1.
De vorming tot docent BBR
De vorming tot docent BBR behoudt zijn stramien, maar wordt voor docenten HR
enigszins versoepeld. Een docent HR die na het volgen van de cursus BBR, één
stage geeft en hierbij een positieve evaluatie van minstens 3 op 4 krijgt voor elk
onderdeel, mag na deze stage zijn aanvraag richten naar de opleidingscommissie.
Dezelfde richtlijn kan toegepast worden voor de andere opleidingen op voorwaarde
dat de opleidingscommissie en de RvB hier hun toestemming voor geven.
TAAK: Karel stuurt een e-mail naar Karel Mennes met de genomen beslissing van de
OC en de RvB.
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6.2.
De opleiding OWR
Alle docenten OWR die in de afgelopen drie jaar nog een cursus hebben gegeven of
actief helpen meegeholpen aan de nieuwe cursus OWR mogen dit autonoom blijven
doen, op voorwaarde dat ze dit jaarlijks blijven doen, anders dienen ze eerst een
bijscholing te volgen voor docenten OWR en een positieve evaluatie te krijgen,
alvorens dat de docent opnieuw autonoom een cursus OWR mag inrichten.
TAAK: Karel stuurt een e-mail naar Karel Mennes met de genomen beslissing van de
OC en de RvB.

Verslaggever: Karel Logghe
Voorzitter opleidingen
DATUM VOLGENDE VERGADERING:



Dinsdag 27 februari 2018 om 15 uur te Kessel-Lo

Omschrijving taak
Schijven van de BEH en REANIMATIE (RA)
Schrijven van de eerste editie van de BBR (RA)
Schrijven van de eerste editie van de BR (RA)
Opstellen herwerkte versie erkenningen RA
Folder samenstellen met de vervolgcursussen
Uitnodiging werkgroepen (Redding en Reanimatie)
Vernieuwde docentenlijst doorsturen naar VTS en Katleen
Opvolging opleidingsmateriaal
Opsturen informatie opleiding docent BBR en vorming OWR

Uitvoerder(s)
Flor, Danny, Karel
Wim
Karel
Karel
Hilde en de OC-leden
Karel
Karel
Karel
Karel

