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Verslag vergadering 2019-01
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
Dinsdag 5 februari te Kessel-Lo

Aanwezige commissieleden:
Karel Logghe
Voorzitter OC
Directeur reddersopleidingen

Verontschuldigde commissieleden:
Flor Bosmans
Prov. afgevaardigde Vlaams-Brabant
Ondervoorzitter RedFed
Expert Lifesaving
Kim Beirlandt
Prov. afgevaardigde West-Vlaanderen

Kris Thijs
Prov. afgevaardigde Limburg
Niels Van Mechelen
Prov. Afgevaardigde Antwerpen
Jonatan Helpers
Prov. afgevaardigde Oost-Vlaanderen

Afwezige commissieleden: /

Aanwezige andere docenten:
Viki Van Mechelen
Werner Van Assche
Ivo Roelandt

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, Bart
Dejonghe en Wim Nuyens.

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: Flor Bosmans en Kim Beirlandt.
Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden: 6 van de 6. Flor Bosmans 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 (11/12/2018 - 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.
Karel toont de eerste filmpjes die gemaakt zijn.
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)
De datums werden doorgegeven en worden op de kalender van RedFed gezet.
Een bijscholing OWR zal ten voordele van Blaarmeersen georganiseerd worden.
Taken: Karel maakt de nodige afspraken met FARYS.
3.1.4. De modules basisbootredder (BBR) en bootredder (BR)
Er wordt ten voordele van FARYS een cursus BBR georganiseerd door Bart en Karel.
Taken: Karel maakt de nodige afspraken met FARYS.
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 inhoud werd besproken en waar nodig aangepast.
Dank aan alle docenten voor hun feedback.
TAAK: Karel legt na overleg de nieuwe inhoud voor de module redding voor
aan het PO.
3.3.1. Werkgroep reanimatie
De inhoud werd besproken en waar nodig aangepast.
Dank aan alle docenten voor hun feedback.
TAAK: Flor en Karel leggen na overleg de nieuwe inhoud voor de module
reanimatie voor op het PO.
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. Momenteel zijn er drie kandidaten.
TAAK: Karel houdt de lijst van kandidaten bij en deelt de namen mee op het PO.
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5. Didactisch materiaal opleidingen
5.1.
Aankoop materiaal
Nieuw materiaal werd aangekocht om tegemoet te komen aan de stijgende aanvraag
voor gebruik en om versleten of defect materiaal te vervangen. De nieuwe koffers
mogen enkel gebruikt worden na goedkeuring van Luc, Flor, Philip of Karel.
TAAK: Het secretariaat markeert het nieuwe materiaal.

6. Varia
• Karel deed navraag bij enkele docenten DR, want blijkbaar is het laatste verslag van
de werkgroep niet gearriveerd bij de docenten DR. Een nieuwe datum zal gekozen
worden voor de volgende vergadering van de werkgroep. Karel stuurt een mail naar
de docenten DR.
TAAK: Karel stuurt een uitnodiging naar de docenten DR.
• Kris vraagt voor wie is de opleiding OWR verplicht. Antwoord voorzitter OC: Tot op
heden is dit aangewezen voor iedereen die aan een meer of plas werkt. Dit zou
verplicht moeten worden, zoals het in Wallonie al het geval is.
Verslaggever: Karel Logghe
Voorzitter opleidingen
DATUM VOLGENDE VERGADERING:

•

12 maart 2019 om 19 uur te Kessel-Lo.
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
Mail naar de docenten DR sturen voor de werkgroep DR

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

