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Beleidsvisie 2017 Directie Operaties en Directie VTO (Vorming, 

Training en Opleiding) 

 

Directie VTO. 

1. Inleiding. 

Opleiding van operationele brandweerlui is wellicht dé uitdaging voor de 

komende jaren. Het KB omtrent opleiding (KB 19 november 2015) verplicht de 

zones om veel sterker in te zetten op opleiding en vorming. Tegen 2019 is elk 

operationeel personeelslid verplicht om naast de 24u permanente vorming 

georganiseerd in de zone ook nog eens minimum 24u voortgezette opleiding te 

volgen georganiseerd door een brandweerschool.  

Het spreekt voor zich dat dit voor de brandweerzone een aanzienlijke impact zal 

hebben, zowel op organisatorisch als op financieel vlak. Ook de 

brandweerscholen staan voor de uitdaging om het aanbod danig uit te breiden 

zodat men het hoofd kan bieden aan de uitdaging die hen boven het hoofd 

hangt. Er zal moeten geïnvesteerd worden in mensen (instructeurs), en 

management om hier in te slagen.  

2. Actieplan 2016: wat werd gerealiseerd 

2.1. Aantal uren opleiding 2016 

Het jaar 2016 werd beschouwd als een overgangsjaar, net als 2015. Er gelde een 

overgangsmaatregel die bepaalt dat elk personeelslid gecumuleerd 6u 

voortgezette opleiding dient te volgen in de kalenderjaren 2015-2016.  

2.2. Opleidingsaanbod 2016 

Bijlage 1 toont een overzicht van alle aangeboden en gevolgde opleidingen in 

2016. 

2.3 Interne opleidingen 

Teneinde kwalitatieve opleidingen aan te bieden is en was binnen de posten nood 

zijn aan eigen instructeurs, die onder toezicht van de werkgroep VTO, post -

specifieke zaken helpen inoefenen. In 2016 werden een aantal instructeurs 

opgeleid. In 2017 zal dit opnieuw gebeuren. Deze mensen kunnen, indien ze dit 

willen, in hun vrije uren, ook als instructeur fungeren in het provinciale 

opleidingscentrum, wat hun knowhow ten goede komt. 

Een tweede belangrijke taak ligt/lag in het aanbod van fysieke proeven die de 

fysieke paraatheid van onze mensen in het oog houdt en hen de mogelijkheid 

bied te trainen, te oefenen en te slagen in de eisen die gesteld zullen worden via 

de PPMO-proeven. 
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Hierover werd heel wat gedebatteerd en voorbereid. De persluchttrainingscentra 

(Brugge en Oostende) zijn klaar, maar door de invoering van de training liep 

vertraging op doordat het Kenniscentrum niet tijdig de nodige instructies 

officialiseerde. Voor 2017 hopen wij minimum 50% van de brandweerlieden deze 

training aan te bieden als permanente training. De opleiding van de instructeurs 

is gepland voor 01/2017. 

De instructeurs voor het BIN-verhaal (Brandweerman in Nood) zijn opgeleid en 

de eerste trainingssets zijn geleverd in de verschillende posten. In januari 2017 

zal dan ook deze permanente opleiding starten. 

2.4 Problemen vastgesteld in 2016. 

Het aanbod vanuit WOBRA was uiterst beperkt. Vandaar werden een aantal 

opportuniteiten aangegrepen om voldoende opleidingen te voorzien. Door de 4 

West-Vlaamse zones werd druk uitgeoefend bij de verantwoordelijken van het 

opleidingscentrum om, ten eerste meer instructeurs te voorzien, ten tweede 

meer opleidingen aan te bieden. 

Als straks tot 24 uur voortgezette opleiding voorzien moet worden, dan zal dit 

een ferme inspanning vragen van WOBRA. 

Momenteel wordt ook werk gemaakt van gedecentraliseerde voortgezette 

opleiding, dus opleidingen in de posten, erkend voor het Kenniscentrum. 

3.  Budget VTO 2017 

3.1 2015/2016 

Budget 2015 415.265 

Budget 2016 600.000 

3.2 Meerjarenbeleid en begroting 2017-2019. 

De overgangsbepalingen in het KB voorzien in respectievelijk: 

-minimum van 12u voortgezette opleiding in 2017  
-18u in 2018 

-24u voortgezette opleiding in 2019.  
Er wordt gestreefd om personeelsleden zo realiteitsgetrouw mogelijk op te 

leiden, wat wil zeggen dat er wordt gestreefd naar een minimum aan warme 

praktijkoefeningen (met gebruik van vuur/hitte), aangepast aan de graad en 

functie van de brandweerman. Dit kan gebeuren in een container (CFBT, T-cel, 

…), of in de vuurhalle (scenariotraining). 

Dit streven wordt beperkt door een aantal factoren, in de eerste plaats door het 

capaciteitsprobleem dat WOBRA nu nog altijd heeft. WOBRA probeert daar 

verandering in te brengen. Het zal echter inzet vragen van WOBRA om op 

creatieve wijze de capaciteit op te drijven en alle faciliteiten simultaan te kunnen 

laten opereren. Dit vergt echter bijkomende maatregelen zoals het aanwerven en 
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opleiden van vele nieuwe instructeurs, een betere agenda, en beter 

management.  

Recent werd een betere inschrijvingstool en registratiesoftware aangeschaft die 

momenteel proef draait voor de 24u bijscholing voor de ambulanciers.  

Verder moeten we ook de komende jaren oog hebben voor de persoonlijke 

ontwikkeling van onze medewerkers en tevens alert zijn voor de invulling van 

cruciale functies in onze organisatie. Daarom moeten we sterk blijven inzetten op 

het aanbieden van brevetopleidingen, dewelke ook gesimuleerd zijn in de 

berekening van de budgetten van 2017, 2018 en 2019.  

3.3. Budget vorming 2017. 

Raming 2017 

Brevetopleidingen 
 BO1  €  250.000,00  

delta BO1-BO2  €      9.000,00  

BO2  €      5.000,00  

delta MO1-MO2  €    38.250,00  
 
Voortgezette opleidingen 
Opleidingen ( rijvaardigheid prakt.)  €    25.000,00 

opleiding Off 1&2  €    26.000,00  

opleiding ( CFBT)  €    30.000,00  

THV  €    18.000,00  

FOROP  €    16.000,00  

EVAL  €    12.000,00  

PREV 1  €    16.500,00  

 
Gespecialiseerde opleidingen 
MIRG, duiker, RISK, dispatch, 
administratie, BIOW, 
warmtebeeldcamera, rijbewijs C, 
studiedagen en symposia, BPA, 
AGS, ……..  €  154.300,00  

 

Totaal : geraamd op 600.000€  
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4. BESLUITEN 

-Opleidingen situeren zich op verschillende niveau ‘s: 

 1. Voorgezette opleidingen 
 2. Brevetopleidingen 

 3.  Specialisatieopleidingen 
 

Het KB opleidingen legt heel wat verplichtingen en ook de risicoanalyse van de 
job en de specialismes vereisen voortdurend bijscholingen. 
 

Het opvolgen en aansturen van alle opleidingen zal opnieuw heel wat inzet 
vragen, op alle kaders. Ook de registratie van de opleidingen moet dringend op 

een eenvoudige en eenduidige manier gebeuren. Abifire is hiervoor nog altijd niet 
voldoende en dat schept heel wat ongenoegen bij de verantwoordelijken. 
 

Heel wat uitdagingen liggen in de opleidingscentra. Zij moeten echter gebruik 
maken van onze kennis. Kennis die we moeten opdoen op interventies maar ook 

in opleidingscentra…. 
 
Voor 2017 staan volgende uitdagingen te wachten: 

-opmaken van een zonaal plan, zowel voor de voortgezette opleidingen als voor 
de permanente opleidingen. 

-streven naar voldoende aanbod zodat iedere brandweerman kan voldoen aan 
zowel de wettelijke vereisten als aan de eisen gesteld door de functie of 
specialiteit 

-opstarten persluchttrainingen in de 2 zonale oefenkelders 
-werken aan een ruim en voldoende aanbod van opleidingen, in samenwerking 

met de opleidingscentra en voor onze provincie specifiek vooral met WOBRA. 
-aanbieden van een softwarepakket dat op een eenvoudige manier de registratie 

en de evaluatie toelaat van alle opleidingen. 
 

5. Personeelsplan 

Voorstel: 

Momenteel proberen we met het huidige personeelsbestand alles rond te krijgen. 
Het diensthoofd VTO krijgt 0.5 FTE administratieve bijstand. Tevens krijgt hij 

bijstand uit het beroepskader van een officier.  
Gedacht wordt om in 2017 nog een tandje bij te steken door een extra 
medewerker vanuit het beschikbare officierenkader in te schakelen.  

Op termijn zal het noodzakelijk zijn om een extra administratieve kracht in te 
schakelen, die conform de werking van DGH alle opleidingen zonaal zal 

registreren en zal bijdragen dat alle opleidingen aangevraagd, aangestuurd, 
administratief geregeld en opgevolgd zullen worden.  
Zolang we dit niet centraal zullen doen, zullen er problemen zijn om de 

inschrijvingen optimaal in te vullen.  
Willen we komen tot een zonaal opleidingsplan, dan zal in personeel moeten 

geïnvesteerd worden om het plan aan te sturen en op te volgen. 
Het zal onmogelijk zijn om met de huidige werkwijze kwaliteit na te streven in 
het administratieve luik. 

Vandaar het voorstel om een fulltime niveau B aan te werven die het 
diensthoofd administratief fulltime kan bijstaan.   
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Bijlage 1: gevolgde voortgezette vorming 2016 

WOBRA 

Opleiding LNG (7u): 5 personen 

Opleiding BIOW beveiligen interventies op de openbare weg (7u): 17 sessies van 24 personen 

Opleiding BPA brandpreventieadviseur (12u): 24 personen 

Opleiding EVAL evaluatie (28u): 12 personen 

Opleiding CFBT container (8u): 32 sessies voor 6 personen 

Opleiding SAH IGS gevaarlijke stoffen (22u): 30 personen 

Opleiding SAH BIBR binnenbrand (24u): 30 personen 

Opleiding SAH THV technische hulpverlening (16u): 36 personen 

 

PIVO 

Rijvaardigheid theorie (3u): 55 personen 

Rijvaardigheid praktijk(8u): 24 personen 

Warmtebeeldcamera (6u): 64 personen 

FOROP instructeur (40u): 29 personen 

 

Escala 

Heftruckchauffeur (12u): 45 personen 

 

De Lijn 

Interventies kusttram (4u): 28 personen 

 

Condor Safety 

Water rescue awareness (8u): 37 personen 

 

Karel Lambert 

Reading the fire (16u): 2 sessies van 24 personen 
 

Rijbewijs C 

25 personen 

 

Rampenmanagement 

2 personen 

 

Opleiding GIS 

2 personen 

 

AGS 

4 personen 

 

Preventieaadviseur niveau 3 

2 personen 

 

Teamleider WIVO 

1 persoon 

 

MIRG 

9 personen 
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Opleiding duikers 2* 

20 personen 

 

Voortgezette opleiding ambulanciers 

321 personen 

 

Officier 

4 personen 

 

Brandweerduiker 

18 personen 

 

Vertrouwenspersoon 

5 personen 
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Bijlage 2: reeds geplande vorming 2017 

 

Deze tabel zal nog uitgebreid worden, teneinde aan iedere brandweerman de nodige 12 uur 
voortgezette opleiding te kunnen aanbieden. Hiervoor moeten we echter wachten op het aanbod 
van de opleidingscentra. 
 
Daarnaast zijn  nog sessies van 3.00 u koude praktijk ( boomzagen, liften, hybride voertuigen, IGS, 
sloten open breken, .....) bij die nog ingepland moeten worden. 
 
Binnen de posten wordt in permanente vorming werk gemaakt van de opleiding BIN (Brandweerman 
in Nood). 
Eind 2016 werden de nodige oefenobjecten aangekocht en geleverd in de posten. In januari 2017 is 
de opleiding gestart voor de begeleiders en vanaf februari 2017 starten de interne trainingen. 
 

Verdeling voortgezette 2017

CFBT Brand scenario T-CELL THV basis THV scenario EVAL FOROP PREV SAH IGS SAH THV SAH BBB Delta BO1, BO2

61 17 sessies  0/1/5 66 20 17 sessies 0/1/5

5 ZAT    12W 24W  42 ZAT 6 ZAT   11W

Blankenberge 5 1 5 1 ZAT 1 1

Brugge 15 3 9 W  8 Z 3 3

De Haan/Wenduine 4 1 4 2 1

Gistel 5 1 ZAT 1 6 2 1 ZAT 1

Middelkerke 4 1 3 1 ZAT 1 1

Knokke-Heist 6 2 6 W 2 2

Oostende 11 3 9 W  4 Z 3 3

Oostkamp 5 1 ZAT 1 6 2 1 ZAT 1

Torhout 6 2 6 2 1 ZAT 1

Totaal aantal personen 61 102 66 20 102 24 24 24 9 15 0 447

Aantal uur per sessie 8 3 8 16 3 28 40 44 21 15 18 61


