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Collega’s 

 

Door COVID-19 werden alle opleidingen geannuleerd vanaf 13/03. Opleidingen kunnen enkel weer 
plaatsvinden na akkoord van de zoneleiding. Het respecteren van de federale maatregelen blijft hierbij 
essentieel in het belang van de medewerkers en de organisatie. 

Naar aanleiding van het laatste nationale crisisoverleg werd door de zoneleiding beslist om de opleidingen 
momenteel tot en met 10/05/2020 niet te laten doorgaan om daarna stapsgewijs de opleidingen weer te 
organiseren. Dit uiteraard alles onder voorbehoud en in functie van de richtlijnen die we in de toekomst 
nog van de federale overheid zullen ontvangen. 

1 HERNEMEN VAN OPLEIDINGEN 

1.1 Voortgezette opleidingen  

De geannuleerde opleidingen tussen 13/03 en 10/05 werden in kaart gebracht.  

We bekijken welke in samenspraak met de brandweerschool welke opleidingen nog kunnen herpland 
worden Verder gaan we de opleidingen die nog openstaan proberen maximaal op te vullen. We zullen 
bekijken of we dit kunnen met mensen uit geannuleerde opleidingen of misschien doen we een nieuwe 
bevraging. 

We bekijken welke attest opleidingen nog kunnen doorgaan of herpland kunnen worden. 

Bij nazicht van de geplande opleidingen in Abiweb stellen we vast dat er nog heel wat open plaatsen zijn 
voor de opleidingen. Om te vermijden dat we opleidingen dienen te annuleren door een tekort aan 
kandidaten, doen we een warme oproep om nog in te schrijven waar mogelijk.  

In een volgende stap zal bekeken worden of het mogelijk is om het opleidingsaanbod uit te breiden in juli 
en augustus om iedereen de kans te geven om zijn/haar uren te behalen. 

Personen die ingeschreven waren in de opleidingen die geannuleerd werden i.k.v. COVID-19 crisis 
genieten de voorkeur om opnieuw ingeschreven te worden.  

Er zijn geen zonale verdeelsleutels van toepassing. 
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We starten in dit kader ook met een E-learning project via Netwerk brandweer (zie gebruikshandleiding 
en paragraaf 2) 

Deze E-learning komt maximaal voor 4 uur voortgezette opleiding in aanmerking. Je wordt verloond a 
rato van het aantal uur dat erkend wordt als voortgezette opleiding (enkel bij correcte registratie) 

1.2 Brevetopleidingen en getuigschriften 

De organisatie van brevetopleidingen en getuigschriften ligt in de handen van de brandweerscholen. 
Volgende communicatie werd ontvangen van de PAULO op 15/04: 

1. Opleiding per opleiding zal bekeken worden wanneer deze terug kan hervatten of ingericht 
worden. 

2. Voor de proeven van het federaal geschiktheidsattest en de proeven van module 5 Fysieke 
paraatheid van de opleiding B01 is het wachten op de beslissing van het Federale Crisiscentrum 
of deze al dan niet in mei kunnen doorgaan. 

3. Voor de opleidingen B01, hiervoor hebben wij momenteel een plan dat de meesten kunnen 
hervat worden in de maand juni, de pas gestarte opleiding in post Melle zal verdergezet worden 
in het najaar. De voorlopige planning is zo opgevat dat de meeste modules kunnen afgewerkt 
worden voor de vakantieperiode. 

4. Voor de opleiding M01 wordt er getracht de lopende modules af te werken voor de 
vakantieperiode. 

5. Voor de opleiding PREV 2 werd een nieuw voorstel van lessenrooster opgevraagd bij de federale 
lesgevers. 

6. De recyclageproeven van brandweerduiker werden geannuleerd en zullen terug ingericht worden 
na beslissing van het Federale Crisiscentrum. Ondertussen werd er ook juridisch advies 
opgevraagd i.v.m. de overschrijding van de termijn voor sommige getuigschriften. 

7. De opleiding brandweerduiker module I zal verder ingericht worden na beslissing van het 
Federale Crisiscentrum. 

De brandweerschool zal in de loop van volgende week (week 17) een overzicht publiceren met een 
aangepaste kalender en i.f.v. de genomen beslissingen van het Federale Crisiscentrum. 

1.3 Permanente opleidingen 

Momenteel bereiden we een stapsgewijze hervatting van onze permanente opleidingen voor. 

De denkpiste is om vanaf 10/05/2020 oefeningen in kleinere groep terug op te starten. We bekijken 
momenteel welke oefenthema’s we in deze eerste fase aan bod kunnen laten komen. 
Ook hier geldt dat de definitieve beslissing pas genomen kan worden nadat we weten wat de nationale 
veiligheidsraad morgen beslist. We denken in volgende richting: 

- De medewerkers respecteren zo veel mogelijk de social distance van 1,5m; 
- De medewerkers dragen een door de brandweerzone ter beschikking gesteld herbruikbaar 

mondmasker; 
- De medewerkers dragen zorg voor de handhygiëne en geldende ontsmettingsmaatregelen 

(voertuigen en gereedschappen); 
- Verplicht inschrijven via ABIWEB; 
- Oefenen in beperkte groep van maximaal 12 personen; 
- Organisatietoezicht: postniveau en Zonaal VTO; 
- Enkel door VTO erkende en opgelegde thema’s 

 

Oefeningen die nog NIET toegelaten zijn . 
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 Ademluchtoefeningen; 
 Zware inspanningsoefeningen; 
 Oefeningen met in/bij externe organisaties (bedrijfsbezoeken, instellingen,…) 

 
We communiceren hierover nog van zodra alles in zijn een definitieve plooi valt. 

2 AFSTANDSONDERWIJS 

2.1 Tijdelijk project e-learning Netwerk Brandweer 

2.1.1 Context 

Netwerk Brandweer (NBW) is gestart met een complementair initiatief voor het aanreiken van 
voortgezette opleidingen via een digitaal leerplatform. Complementair in die zin dat NBW niet de ambitie 
heeft om te zich te profileren als onderwijsinstelling, eerder als partner in het uitzonderlijk aanbieden van 
voortgezette opleidingen in kader van de COVID-19 pandemie. Het leerplatform is opgericht in 
samenspraak met het KCCE en is in beide landstalen ter beschikking. Ook de Franstalige collega’s kunnen 
van deze mogelijkheid gebruik maken. 

Het leerplatform kan geraadpleegd worden via www.netwerkbrandweer.be . 

2.1.2 Erkenning als voortgezette opleiding 

Een opleiding die je digitaal volgt, vervangt geen een praktijktraining en is daarvoor ook niet bedoeld. 
Daarom is er beslist om gevolgde opleidingen op dit digitaal leerplatform in de periode april-mei te 
erkennen voor maximaal 4 uur voortgezette opleiding. 

Het behalen van de uren voortgezette opleiding is mogelijk nadat de opleiding doorlopen werd en een 
beoordelingsformulier werd ingestuurd. 

De VTO-coördinator van uw zone ontvangt maandelijks een lijst met de namen van de deelnemers en 
zorgt voor de erkenning van de uren en voor de ingave van de daarbij horende prestatie-uren in Abifire. 

2.1.3 Inhoud 

De inhoud is nog in opbouw, dus mogelijks is nog niet elk onderdeel ingevuld. Bij elk onderwerp staat 
hoeveel uur voortgezette opleiding aan dit onderwerp toegekend wordt. 

Elk thema bevat een aantal onderwerpen. Voor elk onderwerp is er een onderscheid in 
moeilijkheidsgraad, gesymboliseerd door 1, 2 of 3 vlammetjes. Het onderwerp kan bestaan uit een artikel 
uit het tijdschrift ‘De Brandweer[m/v]’, een powerpoint-presentatie, een film, een you-tube opleiding….  

 

 

 

Basis 

 

Gevorderd 

 

Expert 

 

Wat vindt u op dit leerplatform? 

Er is een onderscheid gemaakt tussen de thema’s:  

 Brandbestrijding 
 THV 
 IGS 
 Vakoverschrijdende competenties.  
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2.1.4 Vergoeding voor de gevolgde lessen 

De lessen die erkend zijn als voortgezette opleiding worden vergoed. Voorwaarde is wel dat u het 
formulier invult met uw naam en uw zone. 

2.1.5 Vraag naar alle lesgevers binnen de brandweer 

Heeft u dus zelf lesmateriaal, geeft u zelf les, wil u bijdragen door lessen aan te leveren onder vorm van 
een PowerPoint presentatie , een tekst, een film, een ingesproken filmpje… ? 

Geef deze door aan de VTO-coördinator en hij maakt alles over aan Netwerk Brandweer. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Het zonale VTO-team 


