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1 Inleiding 
 

1.1 Missie  

 

Wij willen alle operationele en administratieve leden van onze organisatie zo vormen, 

opleiden en trainen dat ze steeds snel, efficiënt, veilig en klantvriendelijk alle interventies 

waarvoor ze zijn opgeroepen en alle andere opdrachten die hen toebedeeld worden 

adequaat kunnen afwerken.  
 

Om deze missie te realiseren heeft de zone medewerkers met waarden nodig. 

De hulpverleningszone stelt de volgende waarden voorop: 

- respect 

- klantvriendelijkheid 

- probleemoplossend 

- kwaliteitsgerichtheid 

- toekomstgericht handelen 

- creatief 

 

 

1.2 Visie 

Het vormingsbeleid is gericht op het uitdragen van de missie, en wil via een goede communicatie het 

zonepersoneel blijvend motiveren en ontwikkelen. 

Het vormingsbeleid spitst zich toe op 2 niveaus. Binnen deze niveaus zoeken we naar de geschikte 

leervormen om te voldoen aan de leerbehoeften. 

▪ Op het niveau van de organisatie: de leerbehoeften in het kader van beleidsdoelstellingen, 

uitgaande van de missie en de waarden. Tevens houden we hier rekening met de leerbehoeften van 

de organisatie in het kader van organisatie -ontwikkeling en veranderingsprocessen (pro-activiteit). 

▪ Op het niveau van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker zelf: de individuele 

leerbehoeften van het personeelslid. Tevens is vorming een instrument ter ondersteuning van de 

individuele ontwikkeling in de verticale of horizontale loopbaan. 

Het vormingsbeleid wil duidelijk het accent leggen op de meerwaarde van de verschillende 

leervormen die, binnen de budgettaire mogelijkheden, gericht zijn op de verdere ontwikkeling van 

kennis en competenties van alle personeelsleden in functie van de beleidsdoelstellingen. Het 

vormingsbeleid richt zich daarbij op het aanbieden van leervormen om de professionele 

competenties, die door het beleid en door de wetgever werden vastgelegd,  te ontwikkelen en 

verder te ondersteunen.   

De zone wil elk lid van de organisatie maximale kansen bieden en verplichten om zijn of haar 

competenties, kennis en kunde op peil te houden en te verbeteren én de vereiste fysieke conditie te 

bevorderen en te behouden. 

 

Het vormingsbeleid wil naast de ontwikkeling van de gewenste competenties, actief bijdragen tot 

kennisontwikkeling, kennisborging en kennisdeling in de organisatie. 
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2 Toepassingsgebied, definities en uitgangspunten 
 

2.1 Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op alle personeelsleden van de hulpverleningszone 1.  

De wettelijke bepalingen van het KB  18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van 

de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse Koninklijke Besluiten zijn van toepassing op 

het vormingsbeleid van de zone.  

 

Hiertoe behoren de volgende categorieën: 

- Operationeel personeel (beroeps en vrijwilligers) 

- Administratief en logistiek personeel 

 

2.2 Basisbegrippen en definities 

 

Hulpverleningszone 

Is de hulpverleningszone zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007 betreffende 

de civiele veiligheid. 

 

Zoneraad 

Is de raad zoals bedoeld in artikel 24 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 

veiligheid. 

 

Zonecollege 

Is het college zoals bedoeld in artikel 55 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 

veiligheid. 

 

Diensttijd 

De diensttijd is de duur waarbinnen de medewerker verplicht is te werken volgens de 

arbeidsregeling die op hem of haar van toepassing is. 

• Voor beroeps- en administratief personeel is de diensttijd de duur waarbinnen de 

medewerker verplicht is te werken volgens de arbeidsregeling die op hem of haar van 

toepassing is. 

• Voor vrijwillig personeel is diensttijd: de uren die een vrijwillig personeelslid presteert, 

verdeeld in vijf categorieën: interventies. brandvoorkoming. oefeningen en opleidingen. 

onderhouds- en administratieve taken. wachtdiensten in de kazerne, zoals vermeld in artikel 

174 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut 

van het operationeel personeel van de hulpverleningszone. 

 

Dienstvrijstelling 

Dienstvrijstelling is de toestemming die de zonecommandant aan de medewerker geeft om 

tijdens de diensturen afwezig te zijn gedurende een vooraf bepaalde tijd, met behoud van alle 

rechten. 

 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [CVM1]: Dienstijd meer 
gespecificeerd. 
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2.3 Uitgangspunten 

Erkende opleiding en vorming zijn diensttijd. We streven ernaar om zoveel mogelijk opleidingen en 

vormingen buiten de “ingeroosterde operationele” diensttijd te organiseren om zodus de 

operationele werking van de posten te verzekeren.  

 

Vormingsrecht en -plicht voor de medewerker  

De medewerker heeft het recht, maar ook de plicht, om via opleiding en vorming zijn of haar 

competenties te verbeteren of op peil te houden en zo mee te 

werken aan de kwaliteit van de dienstverlening en/of de interne organisatie. 

 

Er kunnen twee wijzen van vorming worden onderscheiden:  

- Vorming op eigen initiatief omvat elke vorming die het personeelslid zelf aanvraagt. 

- Verplichte vorming omvat elke vorming die de zonecommandant of zijn afgevaardigde 

oplegt.   

Indien iemand niet het vooropgestelde aantal uren voortgezette opleiding heeft gevolgd kunnen 

maatregelen opgelegd worden. Deze maatregelen kunnen onder andere zijn:  

- het volgen van bijkomende opleiding 

- tijdelijke schorsing van operationele taken 

- Het niet voldoen aan het aantal vooropgestelde uren kan aanleiding geven tot een negatieve 

vermelding in het evaluatieverslag en kan leiden tot een beoordeling te verbeteren of 

vermelding onvoldoende. 

Vormingsplicht blijft tevens geldig tot en met het jaar waarin het personeelslid  VVP geniet of op 

pensioen gaat. 

 

Vormingsrecht en -plicht voor de hulpverleningszone 

De hulpverleningszone kan aan de medewerker(s) vormingsinspanningen opleggen met het 

oog op een betere uitoefening van de functie, de dienst of de hulpverleningszone in het 

algemeen. De hulpverleningszone zal medewerkers de mogelijkheid bieden om aan hun 

vormingsrecht en -plicht te voldoen. 

Indien meerdere kandidaten zich melden voor een vorming en de plaatsen beperkt zijn, zal de 

zonecommandant beslissen wie de opleiding kan volgen. Dit zal gebeuren op basis van objectieve 

criteria na overleg met de directeur VTO.  

 

Verplichte vorming in het kader van de functionele loopbaan 

De toekenning door het zonecollege van één of meerdere hogere weddeschalen in het kader van een 

functionele loopbaan is afhankelijk van graadanciënniteit, vorming en evaluatie. 

 

Andere verplichte vorming 

Andere verplichte vorming omvat elke opleiding en vorming die na beslissing van de 

zonecommadant, of omwille van wettelijke verplichtingen of andere noodwendigheden, aan een 

medewerker kan worden opgedragen in het belang van de dienst. 

 

Oefenbeleid 

De hulpverleningszone hanteert het oefenbeleid als leidraad voor de oefeningen die 

opgenomen zijn in het strategische plan en het operationeel plan. 

Het oefenbeleid is een instrument om de kerntaak “oefenen” in iedere post op een 

gelijkaardige manier in te vullen. De nadruk ligt voornamelijk op de oefensystematiek , cfr. KB  

opleiding  met daarin het bepalen van de oefenonderwerpen. 

Het oefenbeleid omvat:  opmaken en plannen van de oefeningen, het oefenen zelf en het evalueren 

en registreren. 

Met opmerkingen [CVM2]: Voorstel om term 
“operationele arbeidstijd” te schrappen” en aangepast in 
“ingeroosterde operationele” diensttijd. Diensttijd is reeds 
gedefinieerd. 

Met opmerkingen [IDB3]: Vorig jaar werd toch 
afgesproken dat voortgezette opleiding binnen de 
diensttijd zal vallen. 2 shiften van 12u worden opgevormd 
naar 3 shiften van 8u. Dit zou bij een positieve evaluatie 
ook doorgevoerd worden bij de 24u DGH opleiding .  

Met opmerkingen [CVM4R3]: Moet dit omschreven 
worden in vormingsreglement of arbeidsreglement? En is 
de evaluatie reeds gebeurd? Ik dacht het niet. 

Met opmerkingen [IDB5]: Is het woord ‘maatregelen’ 
niet beter dan ‘sancties’ 
Het niet volgen van de uren voortgezette opleiding kan 
leiden tot ontslag. 
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De instrumenten van het oefenbeleid zijn: 

- Oefenkaarten (bevatten de aanpak van de oefening en de criteria voor evaluatie) 

- instructiekaarten (registratie ten behoeve van inspectie) 

- Lesbrieven (bevatten de inhoud van de vorming) 

- Draaiboeken (bevatten de scenario’s van de oefening) 

- Risicoanalyses en veiligheidsplannen (zorgen voor veilig oefenen) 

- Didactisch materiaal 

- Een databank (voor de registratie en de analyse van de evaluaties) 

 

 

Instructeurs  

Voor de begeleiding van opleiding, vorming en training of oefening worden twee types instructeurs 

gedefinieerd in de federale wetgeving. 

▪ FOROP-2 opgeleide instructeur, in staat om zelf de pedagogische fiche en 

opleidingsinstructies te ontwikkelen met betrekking tot een opleiding of training. 

▪ FOROP-1 opgeleide instructeur, in staat om de pedagogische fiches en opleidingsinstructies 

te lezen, interpreteren en te vertalen naar de concrete opleiding en uitvoering; de lesgever m.a.w. 

 

De instructeur kan worden bijgestaan door een assistent: dit is een basis opgeleide medewerker die 

meewerkt aan de uitvoering van de opleiding of training. Meestal gaat het hierbij om 

praktijkoefeningen. 

 

Deze personen kunnen aangeduid worden om opleidingen te geven binnen de posten van de zone. 

In de overgangsperiode tot en met 1 januari 2021, oftewel 5 jaar na inwerkingtreding van het KB 

opleiding, kan bij ontstentenis van FOROP-opgeleide instructeurs, ook ‘vakbekwame’ personen 

kennis overbrengen.  
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3 Structuren, actoren en bevoegdheden 
 

De zonale werkgroep VTO 

De zonale werkgroep VTO bestaat ten minste uit het diensthoofd VTO en de 

opleidingsverantwoordelijken van elke brandweerpost van de hulpverleningszone. 

 

De taken van de zonale werkgroep VTO zijn onder meer: 

▪ Het opmaken van een actieplan  voor vorming (jaarlijks op te maken en 

driemaandelijks bij te sturen indien nodig) volgens het strategisch plan 

▪ Het implementeren van het vormingsbeleid 

▪ Het opmaken van een jaarlijks of zesmaandelijks oefenplan voor de zonale oefeningen 

▪ Het begeleiden en stimuleren van de oefenstaf binnen elke post in hun taken rond de 

praktische uitwerking van vorming en oefeningen 

▪ Controle van de registratie van vorming en oefeningen 

 

De lokale werkgroep VTO 

De lokale werkgroep VTO bestaat ten minste uit de opleidingsverantwoordelijke van de post  en 

(kerngroep) van medewerkers van de post. 

 

De taken van de lokale werkgroep VTO zijn onder meer 

▪ Het verzorgen van de praktische uitwerking van het operationeel plan voor Vorming 

▪ Het opstellen van draaiboeken 

▪ Het opstellen van oefenscenario’s 

▪ De registratie van oefeningen op postniveau (permanente opleiding) 

 

 

Andere actoren en bevoegdheden 

 

De zoneraad keurt de begrotingskredieten voor vorming en het vormingsreglement goed. 

 

Het zonecollege neemt akte van het jaarlijks vormingsaanbod, de aanvragen van vorming in het 

kader van teambuilding en opleidingen in het buitenland. Zij keurt eveneens als hoofdbudgethouder 

de deelnamekosten van alle vormingsaanvragen goed via 

een collegebesluit. 

 

De zonecommandant verleent goedkeuring aan het jaarlijks vormingsaanbod en kan de 

personeelsleden verplichten om in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening vorming te volgen. 

- verleent advies over de toepassing van het eventuele vormingsaanbod 

- neemt de doorslaggevende gemotiveerde beslissing in geval van niet-consensus tussen 

het diensthoofd VTO  en zijn medewerkers over de aanvraag tot deelname aan een vorming. 

 

De directeur  VTO 

- maakt een strategisch plan voor vorming (in overeenstemming met de visie van de 

zone) 

- levert voorbereidend werk voor het beleidsniveau 

- staat in voor de kwaliteitsbewaking van het vormingsgebeuren en waakt over 

uniformiteit 

- begeleidt en stimuleert de zonale werkgroep VTO in hun taken rond de 

implementatie van het vormingsbeleid 
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Diensthoofd Vorming, Training en Opleiding 

Het diensthoofd VTO is belast met de praktische uitwerking van het actieplan, opvolging en 

organisatie van permanente vorming en voortgezette opleiding. Het diensthoofd VTO staat in voor 

de detectie van vormingsbehoeften en de prospectie van het vormingsaanbod. Tevens informeert 

hij/zij op een actieve manier de personeelsleden over de verschillende vormingsmogelijkheden.  

Het diensthoofd zetelt in de opleidingsraad WOBRA en onderhoudt een suprazonaal netwerk met 

betrekking tot VTO. Hij/zij opereert onder het gezag van de Directeur VTO.  

 

De direct leidinggevende of eerste beoordelaar 

- is verantwoordelijk voor het sturen van de ontwikkeling van het basiskader, middenkader en hoger 

kader, o.a. via de cyclus plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek. De vormings- en 

leerbehoeften van het personeelslid staan hiertoe bij elk plannings- en functioneringsgesprek op de 

agenda. De functieomschrijving vormt hierbij een leidraad.  

- heeft een coachende rol bij de keuze, de toepassing en de opvolging van de vormingsactiviteiten. 

 

Het personeelslid 

-levert een actieve bijdrage aan de invulling van zijn of haar vorming 

-bijkomende vorming, buiten het reguliere aanbod, of extra opleiding bovenop het minimum, wordt 

gemotiveerd en weloverwogen aangevraagd zoals bepaald in dit reglement 

-stelt zich met een geïnteresseerde, actieve leerhouding op tijdens de vormingsactiviteit. 

-verwittigt de oefenleider/postoverste wanneer hij/zij niet kan deelnemen aan een geplande 

permanente opleiding en vermeldt daarbij de reden 

-verwittigt de zonale VTO-administratie wanneer hij/zij niet kan deelnemen aan een geplande 

voortgezette opleiding en vermeldt daarbij de reden 

-Personeelslid kan gevraagd worden de opgedane kennis door te geven aan collega’s. 
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4 Indelingen vorming 
 

4.1 Categorieën van vorming 

 

 

 

 

Wat betreft de voortgezette opleiding verwijzen we naar de Catalogus Opleidingen van de Algemene 

Directie van de Civiele Veiligheid:  
https://securitecivile.be/nl/formation/catalogus-opleidingen 
De oefensystematiek is hier terug te vinden:  

https://sites.google.com/view/oefenbeleid/homepage/permanente-opleiding-

oefenbeleid/oefensystematiek 

Basisopleiding: behalen  van een brevet  

Het betreft opleiding verbonden aan de hiërarchische loopbaan, ofwel om een loopbaan te starten, 

ofwel om naar een hogere graad over te gaan.  

Het doel van de basisopleiding is de kandidaat te vormen met de nodige professionele 

basiscompetenties om zijn toekomstige essentiële taken uit te voeren, eigen aan het niveau van 

functie waarvoor hij/zij in dienst treedt. 

Op het einde van een basisopleiding moet een kandidaat over een competentieprofiel beschikken 

dat hem/haar in staat stelt situaties waarmee hij/zij geconfronteerd wordt in te schatten en te 

reageren op een zo efficiënt mogelijke wijze binnen het algemene werkingskader van de dienst. 

Hij/zij moet na een basisopleiding een integrale en probleemoplossende aanpak verworven hebben, 

en op een kwalitatieve en dienstvaardige wijze handelen. Hij/zij moet in staat zijn op zijn/haar niveau 

initiatieven te nemen en om op een kritische manier het eigen professionele gedrag te evalueren. 

 

Gespecialiseerde opleiding: behalen van getuigschrift 

https://securitecivile.be/nl/formation/catalogus-opleidingen
https://sites.google.com/view/oefenbeleid/homepage/permanente-opleiding-oefenbeleid/oefensystematiek
https://sites.google.com/view/oefenbeleid/homepage/permanente-opleiding-oefenbeleid/oefensystematiek
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De gespecialiseerde is een opleiding voor het verwerven van kennis en competenties, nodig voor het 

uitoefenen van een gespecialiseerde functie. Het betreft een beroepsopleiding die tot doel heeft 

nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven om bepaalde dimensies van zijn/haar functie uit te 

diepen.  

 

Voortgezette vorming: behalen van een attest 

De voortgezette vorming is de bedoeld in art. 150, §1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 

voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties, overeenkomstig de 

catalogus voortgezette opleiding goedgekeurd door de Minister, na advies van het Kenniscentrum. 

De voortgezette vorming is een plicht. De voortgezette opleiding leidt tot het behalen van een 

getuigschrift, een attest of een modulecertificaat.  De voortgezette vorming neemt een belangrijke 

plaats in het behoud van niveau van competentie van de werknemers, en verstrekt tevens de tools 

voor het efficiënt beheersen van de nieuwe technieken en moderne middelen van het 

veiligheidsmilieu. 

“Elk uur gevolgde opleiding in het kader van de opleiding tot het behalen van een brevet 

‘brevetopleiding’, een getuigschrift ‘getuigschriftopleiding’ en een attest ‘attestopleiding’ wordt 

gelijkgesteld met een uur voortgezette opleiding.” (art.51, §1 van het KB  van 18/11/2015) 

 

Permanente opleiding : georganiseerd door de zonecommandant of zijn afgevaardigde: 

De permanente opleiding is opleiding bedoeld in art. 150, §2, van het KB van 19 april 2014, 

georganiseerd door de zonecommandant of zijn afgevaardigde, overeenkomstig de oefensystematiek 

goedgekeurd door de Minister, na advies van het kenniscentrum.  

Het is de opleiding die niet behoort tot de basisopleiding (hiervoor) en niet behoort tot de 

gespecialiseerde opleiding.  

De permanente vorming kan ook functiegericht zijn en omvat specifieke vorming die als hoofddoel 

heeft het op peil houden of verbeteren van de kennis of vaardigheden die eigen zijn aan de functie.  

De permanente voming kan ook gericht zijn op de algemene ontwikkeling. Deze is gericht op de 

algemene ontwikkeling en omvat : 

▪ vorming rond een onderwerp dat niet expliciet vervat is in de kernresultaatsgebieden of de 

competenties van de functiebeschrijving 

▪ vorming die eerder gericht is op kwaliteitsverbetering en/of algemene ontwikkeling 

              (hieronder ook begrepen de studiedagen, colloquia, symposia,…) 

▪ vorming die gericht is op functieverruiming  binnen de uitbouw van de horizontale doorgroei 

in de loopbaan (vlakke loopbaan) 

 

Vorming bij aanstelling op proef  

De aanwervingsstage staat beschreven in Titel II, art. 39, 40, 42, en 43 van het KB 19 april 2014 

(statuut).  De zoneraad  bepaalt theoretische en praktische vorming die gevolgd wordt in dienst. Er 

wordt een stagebegeleider aangeduid door de zonecommandant. Deze stagebegeleider gebruikt een 

logboek waarin de opleidingen worden bijgehouden die de stagiair volgt. De stage eindigt 1 jaar na 

het behalen van het brevet. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 40, § 2, kan de totale 

stageperiode niet langer zijn dan drie jaar voor de beroepsstagiair en vijf jaar voor de vrijwillige 

stagiair beginnend vanaf de dag van de indiensttreding. De zonecommandant kan de toestemming 

geven om aanwervingsstage te volgen van max. 3 maand in een andere zone.  

Tijdens de aanwervingsstage van brandweerman moet de stagiair-beroeps het rijbewijs C behalen, 

indien hij meer dan eenentwintig jaar is, of C1, indien hij minder dan eenentwintig jaar is. De 

zonecommandant  kan eveneens beslissen dat de stagiair-beroeps zijn brevet ambulancier moet 

behalen en vermeldt dit desgevallend in de oproep tot kandidaten.  De zone neemt de kosten voor 

het behalen van voornoemde opleidingen op zich.  
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Er wordt een stagecommissie opgericht ter evaluatie van de stagiairs. Deze commissie wordt 

voorgezeten door de zonecommandant of zijn afgevaardigde. Verder worden drie personeelsleden 

aangeduid bekleed met een graad minimum gelijkwaardig aan de aanwervingsgraad van de stagiair.  

Conform de wetgeving worden syndicaal afgevaardigden toegelaten.  

 

 

Vorming naar aanleiding van een ongunstige evaluatie 

Met behoud van de toepassing van de gevolgen van de evaluatie kan vorming worden 

aangeboden of opgelegd die afgestemd is op de behoeften van het personeelslid met een 

ongunstige evaluatie tijdens de loopbaan. De zone verbindt er zich eveneens toe een coachende rol 

op te nemen.  

 

Vorming in het kader van verandering van functie of post 

Hier kan een mogelijkheid geboden worden voor personeelsleden die van de operationele 

functie al dan niet verplicht moeten overstappen naar een administratieve of logistieke functie of 

verandering van post. 

 

Vorming voor administratieve en logistieke medewerkers 

Zie “administratief en geldelijk statuut” van het administratief personeel zone 1 en bijlage II 

hoofdstuk IX 

 

 

Bijscholing na langdurige afwezigheid (tgv ziekte, loopbaanonderbreking, e.d.)  

 

Indien de afwezigheid langer dan 2 maanden is wordt een opleidingstraject voorzien vooraleer de 

medewerker terug ingeschakeld kan worden. De duur van het opleidingstraject is afhankelijk van de 

duur van de totale afwezigheid.  

 

Bij een afwezigheid tussen 2 maanden en 3 maanden dient de medewerker te starten met 2 dagen 

dagdienst. 

 

Bij een afwezigheid tussen de 3 maanden en de 6 maanden dient de medewerker te starten met 1 

week dagdienst. 

 

 Bij een afwezigheid van meer dan 6 maanden dient de medewerker te starten met 2 weken 

dagdienst, verlengbaar indien de kennis nog onvoldoende is. 
Na de afwezigheidsperiode volgt het personeelslid een aan de functie aangepaste permanente 
opleiding, die wordt afgesloten met een beoordeling. Bij een positieve beoordeling kan het 
personeelslid opnieuw ingezet worden voor interventies.  

Dergelijke beoordeling gebeurt door twee directe leidinggevenden en in het bijzijn van een officier. 

 

 

4.2 Fysieke conditietraining + zonale persluchtoefening 

 

Er wordt gestreefd naar een optimale fysieke conditie voor het operationeel personeel van de 

brandweer.  De aanwezige fysieke conditie vertaalt zich in het slagen in de PPMO testen die 

beschreven worden in de MO van 12 september 2014. Er wordt verwacht dat een brandweerman in 

alle omstandigheden over voldoende fysieke conditie beschikt om zijn functie effectief, efficiënt en 

veilig te kunnen uitvoeren en daarbij ook zijn eigen gezondheid en dat van collega’s niet in gevaar 

brengt. 

Met opmerkingen [CVM6]: Tekst voorzien in het 
afwezigheidsbeleid 

Met opmerkingen [CVM7]: iBOC 30/09  kantoordienst 
vervangen door dagdienst 

Met opmerkingen [CVM8]: Aanpassing na iBOC 30/09  
operationaliteitstest wordt beoordeling. 

Met opmerkingen [CVM9]: KB 19 april 2014 
administratief statuut Art. 150§2 
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De zone faciliteert de mogelijkheden om haar personeel te laten oefenen met het oog op het behoud 

of het verbeteren van de fysieke conditie en het slagen in de PPMO-testen. Dit wordt nader 

beschreven in de visie en missie van het integraal gezondheidsbeleid van HVZ1 WVL.  

 

Er zal jaarlijks een oefening plaatsvinden voor elk operationeel personeelslid, PPMO in jaar X, 

persluchtoefening in jaar X+1, dit op alternerende wijze.  

 

 

4.3  Aantal uren voortgezette opleiding. 

Het personeelslid wordt gevraagd 24u voortgezette opleiding te volgen uit het opleidingsaanbod dat 

jaarlijks vanuit dienst VTO wordt onderhandeld met de provinciale brandweerschool.  

Concreet houdt dit volgende opties in: 

• optie 1: wie instapt in vakmanschapsdagen en zodus geen brevetopleiding volgt wordt 
gevraagd om 24u voortgezette vorming (1dag THV, 1dag IGS en 1 dag brand) te volgen per 
jaar. Deze keuze kan jaarlijks gewijzigd worden in functie van loopbaanbehoeften. Indien die 
24 uur voortgezette opleiding niet wordt behaald zonder geldige reden ZAL de aanvraag tot 
deelname aan verdere brevetopleidingen gedurende de volgende 2 jaar worden geweigerd. 

 

• optie 2: wie meer dan 24u per jaar brevetopleiding volgt kan volgend(e) ja(a)r(en) vrijgesteld 

worden en dus minder dan 24u opleiding volgen om zo uit te komen op gemiddeld 24u op 

jaarbasis over de referentieperiode.  

 

statuut vermeldt:  

art. 14: Opleiding is een plicht wanneer zij noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de 

functie of het functioneren van een dienst. Met dat doel is het personeelslid verplicht om zich tijdens 

zijn loopbaan te blijven bijscholen. Het volgen van een opleiding mag echter niet tegenstrijdig zijn 

met de belangen van de dienst. 

art. 302: ambtshalve ontslag kan enkel toegepast worden na periode van 5 jaar en niet meer na 1 

jaar. Wel kan het aantal opleidingsuren geëvalueerd worden in de evaluatiecyclus, dewelke kan 

leiden tot een negatieve beoordeling. 

 

“Wanneer de periodes van afwezigheid samengeteld meer dan 18 maanden bedragen tijdens de 

periode van 5 jaar voor een personeelslid, zal de referentieperiode verlengd worden met de duur van 

de afwezigheid voor het betrokken personeelslid”. ( K.B Quick-wins 13 april 2019) 

 

 

De zonecommandant kan een instructeur, die les  geeft in opdracht van een erkend 

opleidingscentrum,  voor een maximum van twaalf uren per jaar  gelijkstellen aan uren voortgezette 

opleiding. Dit impliceert een vrijstelling van maximum 60u op de referentieperiode van 5 jaar.  (art. 

51 van KB 18 nov 2015) 

De vrijstelling wordt verleend per ‘uniek’ opleidingsuur. Dat wil zeggen dat de instructeur die vijf 

maal dezelfde opleiding van 3u doceert, slechts vrijgesteld zal worden voor 3u.  

De instructeur vraagt tewerkstellingsattesten aan het respectievelijke opleidingscentrum waar hij/zij 

tewerk is gesteld en legt dit jaarlijks voor aan de zonecommandant ter goedkeuring.  

 

Bij een personeelslid dat na de tweede zittijd van het examen van een brevetopleiding niet is 

geslaagd of zich heeft verontschuldigd voor niet deelname aan het examen KAN gedurende 2 jaar 

Met opmerkingen [CVM10]: Aanpassing na TC 10/09 
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zijn aanvraag tot het volgen van verdere brevetopleidingen worden geweigerd. 

Bij een personeelslid die onwettig afwezig was op de examens van een brevetopleiding of die zijn 

brevetopleiding niet heeft aangevat zonder geldige reden ZAL de aanvraag tot deelname aan verdere 

brevetopleidingen gedurende de volgende 2 jaar worden geweigerd. 

 

Het personeelslid dat in een andere zone als beroeps- of vrijwillig personeelslid behorend tot hetzelfde 

kader, uren voortgezette opleiding volgt, kan aan de commandant of zijn afgevaardigde, vrijstelling 

vragen voor de reeds gevolgde uren voortgezette opleiding. De beslissing van de commandant of zijn 

afgevaardigde wordt overgemaakt aan het personeelslid binnen de dertig dagen volgend op de 

indiening van de aanvraag. De afspraak is dat de uren voortgezette opleiding worden gevolgd in de 

zone waar het personeelslid  beroeps is. 

Wanneer het personeelslid niet tot hetzelfde kader behoort kan er geen vrijstelling worden gegeven. 

 

4.4 Minimum aantal uren permanente  opleiding op jaarbasis 

 

Het personeelslid volgt jaarlijks minimaal vierentwintig uur permanente opleiding. De organisatie en 

het aantal uren van deze opleiding worden bepaald door de zoneraad. Dit aantal wordt vastgelegd 

onafhankelijk van het aantal uren voortgezette opleiding. De permanente opleiding wordt 

georganiseerd in functie van de personeelsbezetting, de spreiding van de middelen en het resultaat 

van de zonale risicoanalyse. 

 

De duur van de permanente opleiding van het personeelslid dat tijdens een jaar gedurende minimaal 

zes maanden afwezig wordt verminderd met één twaalfde per volledige maand afwezigheid.  

 

 

 

4.5 Minimum aantal uren permanente  opleiding op jaarbasis voor hulpverleners-    

ambulanciers 

 
Het KB 13/02/2016 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-

ambulanciers, Art. 15; “ De permante vorming moet jaarlijks 24 uur bedragen, verdeeld over ten 

minste 6 uur theorie en ten minste 12 uur practische lessen en oefeningen”. 

 

Met opmerkingen [CVM11]: iBOC 30/09/19 

Met opmerkingen [CVM12]: Bijgevoegd na opmerking 
Ilse. 
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5 Rechten en plichten 
 

 

5.1 Meldingsplicht 

 

Opleidingstijd is diensttijd en bijgevolg zal een personeelslid dat niet kan deelnemen aan een 

aangevraagde of opgelegde opleiding zijn of haar afwezigheid moeten kunnen wettigen.  De 

afwezigheid zal kenbaar gemaakt worden aan de administratie van de respectievelijke post en de 

zonale administratie via administratie.vto@zone1.be. 

De afwezigheid bij opleiding wordt gemeld conform de zonale procedure.  

  

 

5.2 Leerbereidheid 

 

Het personeelslid neemt met een open en kritische geest deel aan de vorming en toont 

leerbereidheid door een actieve deelname en/of luisterbereidheid tijdens de activiteit.  Tijdens 

vorming  buiten de normale werkplaats draagt het personeelslid de waarden en normen van de zone 

uit.  

 

 

5.3 Na-traject 

 

Het personeelslid deelt het geleerde op een werkoverleg en/of tijdens een informeel contact 

met collega’s en integreert dit waar mogelijk in de uitvoering van de taken.  

 

 

5.4 Weigering vorming  

 

De vorming mag de goede werking van de dienst niet in het gedrang brengen. 

De gemotiveerde beslissing om de aanvraag te aanvaarden of te weigeren wordt door de 

commandant of zijn afgevaardigde aan het personeelslid overgemaakt binnen de dertig dagen 

volgend op de indiening van de aanvraag. De weigering dient gemotiveerd te worden en te worden 

vergezeld van een voorstel voor een andere opleiding. 

Wat betreft aanvragen van opleiding  tot het behalen van een brevet gelden de bepalingen van het 

KB opleidingen, hoofdstuk 3 Afdeling 4, art. 37: toelating tot opleiding. Hierin staat ook de 

beroepsprocedure in vermeld.  

 

Met opmerkingen [CVM13]: iBOC 30/09/2019 
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6 Financiering en ondersteuning 
 

6.1 Vormingskosten 

 

Algemeen 

Vormingskosten omvatten de directe kosten die voortvloeien uit deelname aan de vorming, 

onder meer de deelname-, syllabus-, examenkosten. 

De reis- en verblijfskosten worden vergoed volgens de modaliteiten in geldelijk statuut van 

het personeel van de zone. 

Voor functiegerichte vorming en vorming gericht op de algemene ontwikkeling worden, 

binnen de perken van de goedgekeurde vormingskredieten, de vormingskosten door de 

hulpverleningszone betaald bij inschrijving voor de vorming. 

De mate van tegemoetkoming kan afhangen van de opleiding.  

Bij ongeoorloofde of ongewettigde afwezigheid op de opleiding of vorming of bij vroegtijdige 

stopzetting van de opleiding of vorming zonder geldige reden, kan de zoneraad besluiten tot gehele 

of gedeeltelijke terugvordering van de vormingskosten die door de zone werden ten laste genomen. 

 

 

 

7 Aanvraagprocedure  
 

De aanvraagprocedure behoort tot de autonomie van de hulpverleningszone. 

 

Algemene bepalingen 

Elke vraag tot deelname aan het reguliere aanbod van voortgezette opleiding, dient te worden 

gericht aan de coördinator VTO van de post. Nadat hij/zij goedkeuring heeft gegeven wordt het 

document verstuurd naar de zonale VTO-cel op het emailadres administratie.vto@zone1.be.  De 

beheerder van de opleidingsagenda verzamelt de inschrijvingen en legt deze voor goedkeuring voor 

aan het diensthoofd VTO, en bij afwezigheid aan de directeur VTO of zonecommandant. Voor de 

aanvraag voor goedkeuring van vorming zijn de modaliteiten van het KB Opleiding van toepassing.  

 

Aanvraag- en goedkeuringsprocedures van individuele aanvragen van vorming  

Het personeelslid start de aanvraagprocedure voor goedkeuring van een vorming. 

Het personeelslid maakt gebruik van het (digitaal) formulier ‘Aanvraag vorming’, dit in afwachting 

van een softwarepakket die de procedure zal sturen.  De zonecommandant zal de aanvraag 

evalueren op basis van een operationele meerwaarde voor de zone.  De zonecommandant kan zich 

voor de beslissing laten bijstaan door het diensthoofd VTO en de postoverste. Voor het 

administratieve personeel zal de directeur bedrijfsvoering deze beslissing nemen.  

 

Aanvraag- en goedkeuringsprocedures van vorming in het buitenland 

Het zonecollege keurt aanvragen voor vorming in het buitenland goed of af. 

 

 

 

Deelnamekosten 

De hulpverleningszone neemt de deelnamekosten ten laste binnen het goedgekeurde budget.  

 

Verplaatsingskosten 

mailto:administratie.vto@zone1.be
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De hulpverleningszone neemt de verplaatsingskosten ten laste zoals beschreven in het 

arbeidsreglement. 

 

Vrijstelling van verplichte vorming 

De personeelsleden kunnen van de verplichting tot deelname aan de verplichte vorming 

geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden als daar ernstige redenen voor zijn, andere dan 

overmacht.  

 

 

 

Dit reglement treedt in werking op … 

 

Uitgevaardigd door de zoneraad op ../../…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met opmerkingen [CVM14]: Ik vind in het 
arbeidsreglement daar niets over terug ! 
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AANVRAAGFICHE  BIJKOMENDE VORMING 
 

Gegevens van de vormingsactiviteit  
 

Naam cursist: 

 

Algemene gegevens 
 

Soort opleiding : 
 

Locatie : 
 

Data :  
 

Aantal uren opleiding :  
 

Organisator :  
 

Deelnamekosten:  
 

Verplaatsing : (schrappen wat niet past) 

O  eigen wagen 

O  dienstvoertuig 

O  andere 

 

  

 

 

 
 

Situering en motivering van de aanvraag 

O Brevetopleiding 

O Voortgezette opleiding (attestopleiding) 

O Gespecialiseerde opleiding  (getuigschriftopleiding) 

O Vorming in het kader van persoonlijke ontwikkeling en kennisverruiming 
 

Advies postoverste: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam en handtekening cursist(en) 

 

Handtekening postoverste: 

Datum :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [CVM15]: iBOC 30/09/19 
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8 Bijlagen 
Bijlage I – vastgelegde reistijden WOBRA 

Tijdsforfaits post - WOBRA   

    

    

Post Afst.  post-WOBRA  tijd enkel traject H/T 

        

Brugge 17,8 km 30 min 60 min 

Knokke-Heist 31,9 km 35 min 70 min 

Oostende 28,1 km 25 min 50 min 

Gistel 15,0 km 30 min 60 min 

Middelkerke 30,7 km 30 min 60 min 

De Haan 26,0 km 30 min 60 min 

Oostkamp 12,6 km 15 min 30 min 

Ruddervoorde 9,6 km 15 min 30 min 

Torhout 9,4 km 15 min 30 min 

Blankenberge 24,2 km 30 min 60 min 

    

   

 
 

Met opmerkingen [IDB16]: Nieuwe tijd werd 
vastgelegd op 70 min, tijd enkel traject dient ook 
aangepast te worden.  

Met opmerkingen [IDB17]: Nieuwe tijd werd 
vastgelegd op 50 min, tijd enkel traject dient ook 
aangepast te worden. 

Met opmerkingen [CVM18]: Moeten de reistijden van 
de vrijwilligersposten nog worden opgenomen? Worden 
toch niet meer als diensttijd beschouwd. 


