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Verslag vergadering 2019-02
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
Dinsdag 12 maart 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 (5/2/2019 - te Kessel-Lo)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
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3. Reddersaquademie (RA)
3.1.
Uitwerking toepassingsgebieden
3.1.1. Bedrijfseerstehulp (EHBO)
De verdeling werd gemaakt wie welk stuk zal schrijven.
Taken: Elkeen werkt zijn deel af tegen de 4de OC van 2019.
3.1.2. Reanimatie
Momenteel worden de teksten geschreven voor de nieuwe cursus reanimatie.
Voor de afwerking is het wachten totdat de nieuwe richtlijnen medegedeeld worden.
Taken: Karel volgt dit van nabij op.
3.1.3. De modules openwaterredder (OWR) en zeeredder (ZR)
De kandidaten kunnen gerichte informatie via de website van RedFed vinden.
Dit jaar gaat er sowieso een zeeredder cursus door te Blankenberge.
Taken: David zorgt dat de nodige informatie via de website van RedFed te vinden is.
3.1.4. De modules basisbootredder (BBR) en bootredder (BR)
Naast de basisbootredder t.v.v. Blaarmeersen, wordt er ook een cursus gegeven t.v.v.
de brandweer onder leiding van Kris.
Taken: De lesgevers bezorgen de voorzitter van de opleidingscommissie een
feedback over het verloop van de cursus.

3.2.
VTS-opleidingen: Opleidingen Basis-, Hoger Redder en Duiker-Redder
3.2.1. Werkgroep redding
Hoofdstukken van de nieuwe module werden voorgesteld aan de leden van de
OC. Karel werkt deze verder af en bezorgt ze na nog een controle door de
leden van de OC aan het PO.
TAAK: Karel legt na overleg de nieuwe inhoud voor de module redding voor
aan het PO.
TAAK: David stuurt de inhoud naar de docenten, zodat ze op de hoogte worden
gesteld van het eindresultaat qua inhoud.
3.3.1. Werkgroep reanimatie
Hoofdstukken van de nieuwe module werden voorgesteld aan de leden van de
OC. Karel werkt deze verder af en bezorgt ze na nog een controle door de
leden van de OC aan het PO.
TAAK: Karel legt na overleg de nieuwe inhoud voor de module redding voor
aan het PO.
TAAK: David stuurt de inhoud naar de docenten, zodat ze op de hoogte worden
gesteld van het eindresultaat qua inhoud.
4. VTS docenten
4.1.
Aspirant docenten
Er wordt via de Boei nog een oproep gelanceerd voor eventuele kandidaten docent
HR en docent DR.
TAKEN: David stuurt een mail naar alle docenten of zij geen kandidaten kennen.
Karel houdt de lijst van kandidaten bij en deelt de namen mee op het PO.
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4.2.
Aankoop materiaal
De nieuwe MTV’s dienen nog voorzien te worden van een extra tussenstuk.
Aan David van het secretariaat wordt gevraagd hiervoor te kijken en prijsoffertes op te
sturen naar de voorzitter van de opleidingscommissie.
TAAK: Het secretariaat bezorgt de prijsoffertes aan de voorzitter van de OC.

5. Varia
•

Gevraagd goedkeuring: Opleidingen levensreddend handelen. € 20,00 per attest
(adminstratie en werk vanuit RedFed inbegrepen). Docent geeft de lessen en stuurt
de nodige info door naar het secretariaat van RedFed, waarna het secretariaat de
attesten naar de docent opstuurt. Als de namen vooraf gekend zijn, kunnen de attesten
vooraf opgestuurd worden, zodat ze onmiddellijk na de lessen meegegeven kunnen
worden met de cursisten.
TAAK: Karel maakt een stramien hiervoor op en stuurt deze door naar de secretarisgeneraal.
Verslaggever: Karel Logghe
Voorzitter opleidingen

DATUM VOLGENDE VERGADERING:

•

28 mei 2019 om 19 uur te Kessel-Lo.
Omschrijving taak
Teksten verzamelen voor de bedrijfseerstehulp cursus
Informatie OWR en ZR op de website zetten
Feedback bezorgen aan de voorzitter OC

Uitvoerder(s)
Karel
David
Kris Thijs en Bart
Dejonghe
E-mail sturen aan de leden van de OC en aan de docenten. Mail David
Voorleggen inhouden Redding en Reanimatie 2020 aan het PO
Karel (Red)
Flor en Karel (Rea)
Nieuwe modules (redding en reanimatie) presenteren aan het PO Karel
Mail kandidaten docent HR/DR
David
Aanvullen lijst kandidaten docent HR/DR
Karel

