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Verslag vergadering 2019-05
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
Dinsdag 22 oktober te Kessel-Lo

Aanwezige commissieleden:
Karel Logghe
Voorzitter OC
Directeur reddersopleidingen
Flor Bosmans
Prov. afgevaardigde Vlaams-Brabant
Ondervoorzitter RedFed
Expert Lifesaving
Danny Vanparys
Prov. afgevaardigde West-Vlaanderen
Jonatan Helpers
Prov. afgevaardigde Oost-Vlaanderen
Niels Van Mechelen
Prov. Afgevaardigde Antwerpen
Kris Thijs
Prov. afgevaardigde Limburg
Afwezige commissieleden: /

Verontschuldigde commissieleden:
/

Verontschuldigde docenten
De voorzitter Philippe Raes
De secretaris-generaal Luc Van Den Broeck
Bart Dejonghe en Wim Nuyens.

1. Verwelkoming
Karel Logghe, voorzitter van de opleidingscommissie, verwelkomt de aanwezigen.
Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden: 6 van de 6.
Hierdoor zijn 6 van 6 stemmen vertegenwoordigd.
De formulieren voor de verplaatsingsvergoeding werden bezorgd ter ondertekening.
2. Goedkeuring en follow up verslag vorige vergadering (28/05/2019 - te Kessel-Lo)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

Verslag OC/2019-05
Pagina 2 van 3

3. Reddersaquademie (RA)
3.1.
Uitwerking toepassingsgebieden
De cursus levensreddend handelen wordt in de komende 2 maanden geschreven,
zodat we volgend jaar met een eigen cursus van RedFed deze kunnen aanbieden.
Taak: Karel schrijft de teksten en stuurt deze door naar de leden voor feedback
3.1.1. Reanimatie
Update richtlijnen ERC: Waar de kans op het gebruik van een AED groot is worden er
3 per vierkante km minstens aangeraden.
3.1.2. De modules openwaterredder (OWR) en zeeredder (ZR)
Beide cursussen krijgen tegen zomer 2020 een update en worden in en ander jasje
gestoken (handboekje). Cursisten zullen vanaf heden de cursus opgestuurd krijgen
voor aanvang van de cursus, zodat ze zich al kunnen verdiepen in de theorie. We
behouden 2 dagen cursus met examens inbegrepen. Enkel wie de laatste 3 jaar een
cursus heeft gegeven mag een cursus OWR of ZR geven. Alle anderen dienen eerst
een bijscholing te volgen, zodat de huidige kwaliteit gewaarborgd kan worden.
OWR: 23 en 24 mei 2020 te Brugge en ZR 12 en 13 september 2020 te Blankenberge.
Aanvragen vanuit recreatiedomeinen om een privé-opleiding te geven kunnen na het
sturen van een aanvraag naar opleiding@redfed.be
Taken: Karel: geeft nieuwe datums voor 2020 aan Hilde en Katleen.
Danny zorgt voor de nieuwe lay-out voor de drukwerken van beide cursussen.
3.1.3. De modules basisbootredder (BBR) en bootredder (BR)
De vraag zal gesteld worden aan Sam Buitink en Wim Nuyens of één van hen de
cursus BR kan geven in samenspraak met Karel voor de kandidaten bootredder.
Taken: Karel deelt deze informatie met Katleen.
3.2.
VTS-opleidingen: Opleidingen Basis-, Hoger Redder en Duiker-Redder
3.2.1. Werkgroep redding en reanimatie
De voorbereidende werken zijn klaar.
Nu is het wachten op eventuele nieuwe richtlijnen.
TAAK: Karel past de cursus aan eenmaal de nieuwe richtlijnen van reanimatie
er zijn.
4. VTS docenten
4.1.
Aspirant docenten
Alle aspirant docent Hoger Redder van 2019 zijn ondertussen begonnen met hun
stages. Succes!
TAKEN: Karel houdt de lijst van aspiranten bij en deelt de namen mee op het PO.
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4.2.
Docenten
De Craene Willem stopt zijn activiteiten als docent, daar de cursus niet meer op zijn
school gegeven zal worden
TAAK: Karel meldt dit aan het secretariaat van RedFed, zodat de lijsten aangepast
kunnen worden.
5. Varia
Voorsel voor de RvB:
Voor cursussen worden de voorziene aantal flessen (2-3 per koffer) opgestuurd, op
kosten van de organisator. Deze mag de kost vor deze eenmalige levering van deze
flessen aanrekenen met bewijsstuk in zijn afrekening naar RedFed toe. Alle
bijkomende kosten (lees: te lang bijhouden van de flessen, meer flessen, …) zijn ten
latste van de organisator.
Voor bijscholingen mogen de flessen afgehaald worden, maar dienen binnen de 5
dagen terug bezorgd te worden aan RedFed. Eventuele kosten wegens het niet
respecteren van deze regel zullen ten latste gelegd worden aan de docent.
Voorstel voor de RvB:
Sessies levensreddend handelen tvv de ReddingsAquademie. De heer Flor Bosmans
geeft deze opleiding eventueel met steun van Karel Logghe voor niet docenten. Het
voorstel wordt door Karel uitgeschreven gebaseerd op de input van de OC en het
voorstel wordt voorgelegd aan de RvB.
Verslaggever: Karel Logghe
Voorzitter opleidingen

DATUM VOLGENDE VERGADERING:



16 december 2019 om 19u30 te Kessel-Lo en de daaropvolgende 28 januari 19u30
2020.
Omschrijving taak
Doorgeven visie reddingsaquademie erkenningen
Nieuwe datums doorgeven voor OWR en ZR (2020)
Nieuwe layout voor drukwerken OWR en ZR
Datums vastleggen voor de cursus BBR en BR
Aanpassen van de cursustekst reanimatie met de nieuwe
richtlijnen
Lijst aspirant docent Hoger Redder doorgeven aan het PO
Melding stopzetting docent De Craene Willem
Voorstellen RvB

Uitvoerder(s)
Karel
Karel
Danny
Karel
Karel
Karel
Karel
Karel

