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Verslag vergadering 2019-01
Opleidingscommissie RedFed
Vlaamse Reddingfederatie vzw
Donderdag 02 April 2020 via SKYPE
Genodigden:
Voorzitter OC
Secretaris, Voorzitter RedFed
Afgevaardigde West-Vlaanderen
Afgevaardigde Oost-Vlaanderen
Afgevaardigde Vl. Brabant
Afgevaardigde Antwerpen
Afgevaardigde Limburg
Docent Hoger Redder
Docent Hoger Redder
Docent Pieter Van Hoof

email adres
Danny Vanparys
Karel Logghe
Res. Karel Logghe
Jonatan Helpers
Res. Viki Van Mechelen
Flor Bosmans
Res. Kim Van Mogh
Kris Thys
Kris Hooremans
Romi Boden
Pieter Van Hoof

opleiding@redfed.be
voorzitter.reddingsfederatie@redfed.be
voorzitter.reddingsfederatie@redfed.be
jonatanhelpers@gmail.com
viki.vanmechelen@farys.be
florbosmans99@gmail.com
kimvanmogh@msn.com
kris.thys1@gmail.com
info@firstsaver.be
romipetomie@hotmail.com
pieter@resqvzw.be

skype name
Danny Vanparys
Karel Logghe
Karel Logghe
Jonatan Helpers
Viki Van Mechelen
Flor Bosmans
Kim Van Mogh
Kris Thys
Kris FirstSaver
Romi Boden
Pieter Van Hoof

Verontschuldigingen:

Niels Van Mechelen - Jonatan Helpers - Viki Van Mechelen – Sven Vandekerckhove
Luc Van Den Broeck, secretaris generaal.
1.

Verwelkoming
Danny Vanparys, voorzitter van de opleidingscommissie, verwelkomt de aanwezigen en bedankt
Karel Logghe voor al het voorbereidend werk dat hij heeft gedaan voor de nieuwe voorzitter van
de opleidingscommissie
Felicitaties aan de nieuw verkozen bestuursleden:
• Karel Logghe als voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie
• Flor Bosmans als ondervoorzitter
• Wim Nuyens als voorzitter sportcommissie
• Danny Vanparys als voorzitter van de opleidingscommissie

Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden:
Er zijn 6 van de 6 stemmen via skype vertegenwoordigd
• Niels Van Mechelen vraagt vervanging door Kim Van Mogh
• Karel Logghe is reserve voor West-Vlaanderen en vervangt Sven Vandekerckhove
• Danny Vanparys krijgt de volmacht van Jonatan Helpers
Ter info: Flor Bosmans is erbij gekomen bij punt 3
De formulieren voor de verplaatsingsvergoeding zijn niet nodig vermits de vergadering verloopt via skype.

Zijn er varia punten die wensen besproken te worden?
Kim Van Mogh: De cursus EHBO in Hoger redder wat betreft bronvermelding is ver ondermaats
(veel niet wetenschappelijke internetbronnen zoals Wikipedia en dergelijke)
2.

Goedkeuring en follow up verslag vorige vergadering (30/01/2020 - te Kessel-Lo)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
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3. ReddersAquademie (RA):

3.1

De toekomst van de RA
Karel stelt voor om alle opleidingen daarin onder te brengen en uit te breiden met de cursus
bedrijfseerstehulp ten voordele van NELOS.
Taak: Danny bekijkt met Karel en met Sven Vandekerckhove de mogelijkheden.

3.1.1. Opleiding BLS/AED
Met het nieuwe type van AED, alsook met de courante modellen zal er een nieuw
lessysteem voorgesteld worden aan het :
• € 420,00
Voor 12 cursisten
• € 200,00
Betaling docent (all-in),
• € 100,00
Gebruik eigen materiaal. Dit is voor 12 kandidaten.
• € 10,00
Per diploma via RedFed (digitaal).
Minimum 1 QCPR per 3 cursisten.
Beginnende docenten kunnen een pakket van 4 QCPR-poppen op afbetaling bij
RedFed kopen.
Taak: Danny vraagt de goedkeuring voor de nieuwe prijssetting.

3.1.2.
•
•
•
•
•

Opleiding Levensreddend Handelen (LH)
€ 420,00
Voor 12 cursisten.
€ 200,00
Betaling docent (all-in),
€ 100,00
Gebruik eigen materiaal. Dit is voor 12 kandidaten.
€ 10,00
Per diploma via RedFed (digitaal).
€ 30,00
Voor elke bijkomende cursist dient er betaald te worden.

Taak: Danny vraagt de goedkeuring voor de nieuwe prijssetting.

3.1.3.

Opleiding docent RA

Prijssetting opleiding docent met 1 examen, waarvoor de kandidaat moet slagen:
•
€ 60,00 indien minstens R+ lid, anders € 80,00.
• Minimum 6 kandidaten.
• Kost docent wordt hierdoor door de cursisten, kandidaat docent betaald.
•
€ 360,00 = Maximale kost docent (all-in: lesuren 4 + 2 en vervoer).
Nieuwe docenten volgen aangeleerde lesmethodes voor het geven van de cursus. Elke kandidaat
docent RA zal een document moeten ondertekenen waarin bepaalde regels zullen beschreven
staan die gevolgd moeten worden. Docenten hoger redder/ duiker-redder mogen dit ook als ze
bovenstaand document ondertekenen en de regels ervan volgen.
Taak: Danny stelt dit voor aan het BO. De details zullen nadien beschreven worden in de fiches
van de RA voor bovenstaande opleidingen.

3.2

Uitwerking toepassingsgebieden
De cursus levensreddend handelen wordt in de komende maanden geschreven, zodat we
volgend jaar met een eigen cursus van RedFed deze kunnen aanbieden.
Taak: Danny, Kim, Kris, Pieter en Karel schrijven de teksten en sturen deze door naar de leden
voor feedback.

3.2.1.

Reanimatie

Update richtlijnen ERC: Weldra zullen we de nieuwe richtlijnen ontvangen.
De leden van de OC zullen die zo snel mogelijk krijgen.
Taak: Karel stuurt de nieuwe richtlijnen door.
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3.1.2.

De openwaterredder (OWR) en zeeredder (ZR)

Beide cursussen krijgen tegen zomer 2020 een update en worden in een nieuw 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, bij de hoofddocent OWR en ZR (Karel Logghe)
zodat de huidige kwaliteit gewaarborgd kan worden.
•
OWR: 23 en 24 mei 2020 te Brugge
•
ZR 12 en 13 september 2020 te Blankenberge.
Aanvragen vanuit recreatiedomeinen om een privé-opleiding te krijgen kunnen hiervoor een
aanvraag sturen naar opleiding@redfed.be
De prijssetting voor deze cursussen wordt bepaald door de cursusverantwoordelijke.
TAKEN: Danny geeft nieuwe datums voor 2020 aan Hilde en Sofie door.

3.3
3.3.1
3.3.2

VTS-opleidingen:
Opleidingen basis-, hoger redder en duiker-redder
Werkgroep redding en reanimatie

De voorbereidende werken zijn klaar. Nu is het wachten op eventuele nieuwe richtlijnen.
TAAK: Karel past de cursus aan met de nieuwe richtlijnen van reanimatie.

3.3.3

Opleiding Basis Redder (BR)

Via e-mail kregen we de vraag of een cursus BR en een bijscholing BR mag georganiseerd worden
en wat de voorwaarden zijn!
De voorzitter van de OC meldde dat dit kan onder volgende voorwaarden:
• 58uur les i.p.v. 64uur.
• Vergoeding docent (-6*€28.45) voor een bijscholing.
• Zwembad diepte max 1m40 voor het praktijkgedeelte.
• Voor de BR dient elke cursist te slagen voor de reddingsproef van BR en voor één van de
simulaties die per toeval wordt bepaald.
• Voor de bijscholing BR gelden dezelfde algemene richtlijnen als voor de bijscholing Hoger
Redder. 4 uren. 2 uren zwembad en 2 uren reanimatie en EH.
• De verschillen tussen een private en een openbare (georganiseerd door een reddingsclub)
werden via e-mail uitgelegd.
TAAK: Karel stuurt de nodige input naar het secretariaat die dit visueel zal maken op de website.
Karel stuurt dit via de E-news brief naar de docenten.

3.3.4

Opleiding Hoger Redder (HR)

Het wordt steeds moeilijker om voldoende kandidaten te vinden voor een cursus HR. Er wordt dan
ook gevraagd of we de prijs niet moeten aanpassen, zodat we alle cursussen toch kunnen laten
doorgaan, ook voor maar 12 cursisten zoals Sport Vlaanderen doet.
De voor- en nadelen werden besproken.
Uiteindelijk zal de vraag gesteld worden aan de om dit eventueel mogelijk te maken.
Concreet betekent dit dat we de vraagprijs zouden moeten laten stijgen naar net geen € 330,00
op voorwaarde dat er geen extra kosten betaald moeten worden voor de accommodatie.
Daartegenover staat natuurlijk dat er gestreefd moet worden naar cursussen met 18 cursisten of
meer, zodat de vraagprijs lager kan zijn. De cursus HR moet toegankelijk blijven voor alle mensen.
TAAK: Danny stelt deze vraag aan het BO .

Verslag OC/2020-02
Pagina 4 van 5

3.3.5

Opleiding Duiker-redder (DR)

Sinds eind 2018 zijn de nieuwe richtlijnen voor het examen in voege.
Enkele werkvergaderingen werden gepland met wisselend succes.
Toch kan de opleiding DR een grote meerwaarde betekenen voor duikerclubs. Na de AV 2020
zal een nieuwe vergadering gepland worden met het duikonderricht van NELOS en met de
docenten DR die dat wensen.
TAAK: Danny stuurt een uitnodiging naar de betrokken personen.

3.3.6

Ontlenen materiaal voor cursussen via reddingsclubs

De financiële toestand van RedFed is momenteel gezond, dankzij de grote inspanningen die
werden geleverd van iedereen.
Desalniettemin zullen we ook in 2020 minder subsidies krijgen en dienen we dus creatief om te
springen om de financiële toestand van RedFed gezond te houden. Volgend voorstel zal aan de
worden voorgelegd: Docenten die minstens R+ lid zijn huren het materiaal aan de huidige
tarieven.
Docenten die geen lid zijn van RedFed huren het materiaal aan de vaste prijs met een
bijkomende meerkost van + 5%.
TAAK: Danny stelt dit voor op het BO.

VTS – docenten
Aspirant docenten

4.

4.1
NAAM

VNaam

BS

Gemeente

Email adres

COOMANS

Jens

DEBREUKER

Jens

HUYBEN

Floris

REYNDERS

Ken

SAMAEY
THYS

GSM Nr

08.12.19

Arendonk

jens_coomans_99@hotmail.com

0472-646046

Relegem

jens_debreucker@hotmail.be

0497-188773

08.12.19

Oudenburg

floris@huyben.be

0494-710478

08.12.19

Hechtel

ken_reynders@hotmail.com

0485-112594

Ynak

24.11.19

Nieuwmunster

Ynaksamaey01@gmail.com

0475-247688

Kris

08.12.19

Kluisbergen

kris.thys1@telenet.be

0478-260140

DHR
A
A
A
A
A
A

DDR

BS = recentste gekende bijscholingsdatum – A = aspirant docent
4.2

Docenten HR en DR
In 2020 zal er geen aspirant docent redder gegeven worden.
In 2021 zal de eerstvolgende opleiding zijn.
TAAK: Karel meldt dit aan het secretariaat van RedFed en Sport Vlaanderen.

5.

De toekomstig strategische doelen van de opleidingscommissie
Hiervoor dienen we ons de volgende vraag te stellen:
‘’ Wat heeft RedFed aan het einde van de komende beleidsperiode bereikt?’’
Het accent moet liggen op kwaliteitsvolle opleidingen die RedFed voldoende
bewegingsvrijheid geeft om de redderssport te ondersteunen, verder onderzoek te doen naar
betere reddingstechnieken en om meer mensen te bereiken met de RA.
SD1: RedFed heeft tegen eind 2024 5% meer leden ten opzichte van begin 2020;
SD2: RedFed heeft vanaf 2021 een vaste jaarkalender met de opleidingen;
SD3: RedFed heeft tegen eind 2024 haar opleidingen geoptimaliseerd;
SD4: RedFed heeft tegen 2024 5% meer docenten dan in begin 2020 docenten.
TAAK: Danny stelt deze SD’s voor aan het BO .
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6.

6.1

Zuurstofflessen binnen de opleidingen
Zuurstofflessen voor cursus redden
Voor elke zuurstofkoffer mogen er 3 flessen besteld worden.
De docent zorgt ervoor dat deze flessen niet onnodig lang bij hem blijven.
Een goede opvolging van het secretariaat en van de docent zijn dan ook noodzakelijk.
TAAK: Het secretariaat volgt dit nauwgezet op.

6.2.

Zuurstofflessen voor een bijscholing redden
Voor elke zuurstofkoffer mag er 1 fles ontleend worden die kort voor de bijscholing wordt
afgehaald en kort na de bijscholing wordt teruggebracht met een sticker hoeveel er nog in zit.
TAAK: Karel deelt deze informatie aan de docenten via de E-news brief

7.1

Instructeur BRC
Alle docenten die terug actief of actief BRC instructeur willen worden dienen een cursus te volgen
via de BRC.
TAAK: De docenten zullen via de E-news brief bevraagd worden of ze hiervoor geïnteresseerd zijn.

8.

Varia
Ingezonden vragen/mails
Wat gebeurt er met de geannuleerde en of cursussen en geannuleerde bijscholingen.
E-learning mag, maar alle lessen moeten nadien ook in een leslokaal gegeven worden waar de
cursisten naartoe moeten komen (80% aanwezigheid).
Geen multiple choice vragen (reglement VTS).

Danny Vanparys
Voorzitter OC

Karel Logghe
Secretaris OC
Voorzitter RedFed

DATUM VOLGENDE VERGADERING:

Omschrijving taak
Uitvoerder(s)
Bedrijfseerstehulp binnen DHV
Danny
Goedkeuring prijssettingen BLS/AED en LH vragen aan het BO
Danny
Goedkeuring prijsssetting opleiding docenten RA
Danny
Cursus LH schrijven
Danny teamleader
Input nieuwe richtlijnen reanimatie
Karel
Nieuwe datums doorgeven voor OWR en ZR (2020)
Karel
Input BR secretariaat en docenten
Karel
Input HR aan het BO
Danny
Vergadering DR met NELOS en geinteresseerde docenten DR
Danny
E-news brief BR-opleiding en vraagstelling instructeur BRC? Gebruik
Karel
zuurstofflessen (aantal).
Voorstel prijssetting aan BO i.v.m. niet leden huurprijzen
Danny
Opleiding docent HR en/of DR info aan het secretariaat, Sport
Karel
Vlaanderen en de docenten via een E-news brief
De strategische doelen voorstellen met het BO
Danny
Verhuur zuurstofflessen info aan het secretariaat
Danny

