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Verslag vergadering 2018-05
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
Dinsdag 11 december 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
Niels Van Mechelen
Prov. Afgevaardigde Antwerpen

Verontschuldigde commissieleden:
Jonatan Helpers
Prov. afgevaardigde Oost-Vlaanderen
Kim Beirlandt West-Vlaanderen
Afwezige commissieleden:
/

Aanwezige andere docenten:
Verontschuldigde docenten
De voorzitter Philippe Raes
De secretaris-generaal Luc Van Den Broeck
Thomas Van Eylen, Gino Denert, Kristel
Crombez, Sven Vandekerckhove, Kristine De
Martelaer, Peter Iserbyt, Laurens Wets en
Wim Nuyens.

Viki Van Mechelen
Vervanger Prov. Afgevaardigde
Oost-Vlaanderen
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: Jonathan Helpers en Kim Beirlandt.
Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden: 6 van de 6. Jonathan Helpers
en Kim Beirlandt gaven hun volmacht door.
Hierdoor zijn 6 van 6 stemmen vertegenwoordigd.
De formulieren voor de verplaatsingsvergoeding werden bezorgd ter ondertekening.
2. Goedkeuring en follow up verslag vorige vergadering (18/06/2018 - te Kessel-Lo)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
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3. Reddersaquademie (RA)
3.1.
Uitwerking toepassingsgebieden
3.1.1. Bedrijfseerstehulp (EHBO)
Verschillende foto’s en filmpjes worden op verschillende momenten gemaakt.
Taken: Het fotomateriaal zal aan de leden gepresenteerd worden.
3.1.2. Reanimatie
Voor deze module worden er 3 filmpjes gemaakt.
Taken: De leden van de OC zullen als eerste de filmpjes mogen bekijken.
3.1.3. De modules openwaterredder (OWR) en zeeredder (ZR)
Op 18-19 mei (Lilse Bergen) wordt er een opleiding OWR gegeven (docent: Karel
Mennes) en op 15-16 juni (Brugge) wordt er een opleiding OWR gegeven in Brugge
(docenten: Bart Dejonghe en Karel Logghe).
7-8 september (Blankenberge) wordt er een cursus zeeredder gegeven (docenten:
Karel Logghe en Bart Dejonghe).
Op 25-26mei (Lilse Bergen) wordt er een cursus basisbootredder gegeven (docent:
Karel Mennes).
3.1.4. De modules basisbootredder (BBR) en bootredder (BR)
Work in progress. In januari zitten Wim Nuyens en Karel Logghe samen met de Marine
om de cursus te optimaliseren.
Taken: Wim Nuyens werkt verder aan de nieuwe cursus BBR en Karel aan deze van
BR.

3.2.
Datums vervolgcursussen
De datums voor alle vervolgcursussen dienen via e-mail opgestuurd te worden naar
David, sporttechnische coördinator, recreatieve sport, zodat hij op zijn beurt de folder
kan vervolledigen tegen de volgende vergadering.
TAAK: David noteert alle datums van de vervolgcursussen in de folder en op de mail
die maandelijks wordt rondgestuurd.
3.3.
VTS-opleidingen: Opleidingen Basis-, Hoger Redder en Duiker-Redder
3.3.1. Werkgroep redding
De nieuwe cursus zal gepresenteerd worden in 2020 na goedkeuring van het
PO. Voorstel inhoud cursus Redding 2020. Deze wordt aan alle leden van de
OC, alsook aan de docenten doorgemaild, zodat er rekening kan gehouden
worden met eventuele bemerkingen of aanvullingen. De effectieve inhoud zal
dan in de week van 7 januari nogmaals gestuurd worden naar de leden van de
OC voor hun goedkeuring.
TAAK: Karel legt na overleg de nieuwe module redding voor aan het PO.
3.3.1. Werkgroep reanimatie
De nieuwe cursus zal gepresenteerd worden in 2020 na goedkeuring van het
PO. Voorstel inhoud cursus Reanimatie 2020. Deze wordt aan alle leden van
de OC, alsook aan de docenten doorgemaild, zodat er rekening kan gehouden
worden met eventuele bemerkingen of aanvullingen. De effectieve inhoud zal
dan in de week van 7 januari nogmaals gestuurd worden naar de leden van de
OC voor hun goedkeuring.
TAAK: Flor en Karel leggen na overleg de nieuwe module voor op het PO.
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4. VTS docenten
4.1.
Vernieuwde lijst
De vernieuwde lijst met updates van de adressen werd gemaakt.
TAAK: Katleen zet deze lijst in de infotheek.
4.2.
Aspirant docenten
Het opleidingsweekend gaat door op 27 en 28 juli 2019. De proeven tot aspirant docent
(HR/DR) worden afgenomen op 31 juli 2018. De lessen en proeven gaan door in
Oudenaarde. Er hebben zich al twee kandidaten aangemeld!
TAAK: Karel houdt de lijst van kandidaten bij en deelt de namen mee op het PO.
5. Didactisch materiaal opleidingen
5.1.
Aankoop materiaal
Deze zomer deed het secretariaat een check van het materiaal en de hoeveelhied die
we nodig hebben. Meerdere stukken materiaal zijn niet meer in goede staat en dienen
vervangen te worden. Er dient een controle te gebeuren of we geen extra materiaal
dienen aan te schaffen. Vraag om aparte sets aan te kopen voor herexamen en
opleidingsweekend. QCPR-poppen kunnen een meerwaarde zijn. We dienen wel
oppassen dat we ons niet laten leiden door de tool.
TAAK: Het secretariaat zal stapsgewijs materiaal dat niet meer voldoet vervangen. Een
lijst werd samengesteld met materiaal dat de OC wenst aan te kopen. Na beraad met
de RvB wordt deze dan aangekocht.
6. Varia
Nieuwe docenten BBR: Sam Buitinck en Kris Thys.
VDAB-cursus: Melding via Niels tvv Thomas Van Eylen. Grote verschillen qua niveau.
Verslaggever: Karel Logghe
Voorzitter opleidingen
DATUM VOLGENDE VERGADERING:



5 februari 2019 19 uur te Kessel-Lo. Einde voorzien 21 uur!
Omschrijving taak
Presenteren beeldmateriaal aan de leden van de OC en de
werkgroep HR
Verder werken aan de BBR-module en de BR-module
Folder samenstellen met de vervolgcursussen
E-mail sturen aan de leden van de OC en aan de docenten.
Voorleggen inhouden Redding en Reanimatie 2020 aan het PO
Docentenlijst doorsturen in de infotheek steken
Aankooplijst maken voor RvB

Uitvoerder(s)
Flor, Danny, Karel
Wim en Karel
David
Mail Karel
Karel (Red)
Flor en Karel (Rea)
Katleen
Karel

