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AGENDAPUNT  K.B. 18 november 2015 – concrete invulling bijkomende uren opleiding 
  
  

VRAAG AAN DE 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

O    TER INFORMATIE 
X    VOOR  ADVIES 
 
 

THEMA (W. 15.05.2007, art.16) O    1° de berekening van de meerkost voor de zone die het gevolg kan zijn van 
de uitvoering van de hervorming; 

O    2° de opdrachten die worden opgedragen aan de zones en hun financiële 
weerslag op de zone;  

O    3° de globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming van de 
civiele veiligheid op lokaal niveau. Deze evaluatie bevat onder meer een 
monitoring van alle problemen op lokaal niveau die met de hervorming 
gepaard gaan. 

 
 

1. Probleemstelling:  
  
Het K.B. van 18 november 2015 op de opleiding verhoogt het aantal uren opleiding die door de operationele leden van de 
brandweer moeten gevolgd worden. Volgens de opleidingsraad brandweer van Campus Vesta ontbreekt het echter aan 
oefen- en regiefiches om deze extra opleidingsuren concreet, zinvol en uniform in te vullen. Ook de nieuwe syllabi ontbreken 
vooralsnog. 
 
Het uitwerken van beide werd in 2014 toevertrouwd aan een werkgroep binnen het KCCE. De scholen beweren dat dit 
echter niet tot resultaten heeft geleid. Als ze het KCCE vragen naar dergelijke informatie worden ze doorverwezen naar de 
website, maar deze site bevat volgens hen niet de gevraagde informatie. Ondertussen zijn er twee jaren voorbijgegaan, en 
het enige concrete resultaat is een summier overzicht van doelstellingen, opgesteld door de heer Cloth van het KCCE. 
 

 
 

2. Conclusie: 
 
Het uitblijven van de gevraagde informatie hypothekeert ondertussen de reeds lopende aanwervingen. In sommige gevallen 
spreekt men zelfs van een “verloren lichting”. Het is één ding om het aantal uren op te drijven, als er geen richtlijnen zijn om 
deze concreet in te vullen heeft dit weinig zin. 
 
  

3. Concreet voorstel van advies: 
 
Wanneer zullen de scholen concreet kunnen beschikken over de nieuwe regie- en oefenfiches en wanneer zullen de nieuwe 
syllabi ter beschikking gesteld worden door het KCCE. 
 
BIJLAGEN:  
 


