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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1. Algemeen 
 

Het West-Vlaams opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings-en 
Ambulancediensten v.z.w. (verder WOBRA) behartigt de opleiding en de vervolmaking 
of voortgezette opleiding in het kader van de civiele hulpverlening, daartoe worden 
per discipline afzonderlijke afdelingen opgericht, in casu de afdeling 
Brandweeropleiding.  

Deze behartigt de opleiding en de vervolmaking of voortgezette opleiding van de leden 
van de hulpverleningszones uit de provincie of uit een andere provincie en van de 
ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die door de Minister zijn 
aangewezen.  

Minimaal worden de opleidingen voorzien in art. 10 §1 en 2 en art. 14 §1van het Koninklijk 
besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 
hulpdiensten en tot wijziging van diverse Koninklijke Besluiten, verzorgd. 

Alle opleidingen die kunnen door de school worden ingericht zijn opgenomen in de 
catalogus opleidingen. 

De opleidingen worden ingericht en beheerd door de Raad van Bestuur van het 
WOBRA, onder voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen. 

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door een raad voor opleiding overeenkomstig wet 
van 29 MEI 2017 - Wet tot wijziging van de  wet van15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid, met het oog op de oprichting  van raden voor  opleiding en een Hoge Raad 
voor  opleiding.  

1.2. De raad voor opleiding 
 

De raad voor opleiding bestaat uit: 

- Gouverneur of zijn vervanger, Sarah Maes 
- 4 VTO coördinatoren zones 

o Dries Van Der Veken 
o Peter Vangierdegom 
o Marlies Lecluyse 
o Dimitri Vandromme 
o  + per zone 1 stafmedewerker 

- Robert Van Praet, vertegenwoordiger beroepspersoneel 
- Karel Lambert, vertegenwoordiger vrijwilligers 
- Patrick Samyn, Opleidingsdirecteur brandweerschool 
- Freddy Deslé, Pedagoog 
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De leden van de raad voor opleiding worden aangewezen door de voorzitter van de 
Raad van Bestuur. 

De raad voor opleiding heeft als opdracht: 

- De behoeften inzake opleiding van de hulpverleningszones op hun 
grondgebied te bepalen; 

- De coördinatie te verzekeren van de opleidingen die gegeven worden 
binnen de Provincie West-Vlaanderen; 

- Voorstellen te doen om de inhoud en de organisatie van de opleidingen te 
verbeteren; 

- Advies te verlenen aan de Hoge Raad voor opleiding; 
- Samen te werken met het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid 

voor de standaard operatieprocedures, opleiding, training en oefening en 
deze dienst hierin te ondersteunen. 

De raad voor opleiding wordt bijeengeroepen door de voorzitter naargelang van de 
noodwendigheden. 

1.3. VTO-overleg 
 

Naast de raad voor opleiding bestaat bij WOBRA ook het VTO-overleg waar de 
opleidingsdirecteur brandweerschool, de opleidingscoördinatoren brevet-en 
voortgezette opleidingen, de zonecommandant van zone brandweer Westhoek en de 
VTO-coördinatoren van de zones in zetelen. In dit overleg worden de volgende zaken 
concreet overlegd: 

- Invulling van de opleidingen per kalenderjaar 
- Aantal sessies per opleiding 
- Data opleidingen 
- Centrale – decentrale opleidingen vastleggen 
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2. OPLEIDINGEN 

2.1. Soorten opleidingen 
 

De volgende opleidingen worden georganiseerd voor de leden van de openbare 
hulpdiensten :  

1° de opleidingen tot het behalen van brevetten;  

2° de opleidingen tot het behalen van getuigschriften;  

3° de opleidingen tot het behalen van attesten. 

Een brevet wordt uitgereikt aan de operationele leden van de openbare hulpdiensten 
die een basisopleiding volgden en die slaagden voor alle examens.  Een brevet wordt 
uitgereikt aan de leerlingen die geen operationeel lid van de openbare hulpdiensten 
zijn, die een basisopleiding BO1 of OFF2 via aanwerving volgden en die slaagden voor 
alle examens.  

Een getuigschrift wordt uitgereikt aan de operationele leden van de openbare 
hulpdiensten die een gespecialiseerde opleiding volgden en die slaagden voor alle 
examens.  Een getuigschrift wordt uitgereikt aan de leerlingen die geen operationeel 
lid van de openbare hulpdiensten zijn, en die een gespecialiseerde opleiding volgden 
en die slaagden voor alle examens.  

Een attest wordt uitgereikt aan de operationele leden van de openbare hulpdiensten 
die een voortgezette opleiding volgden. Het attest preciseert of er al dan niet een 
evaluatie was en of de leerling hiervoor geslaagd is. Een attest wordt uitgereikt aan de 
leerlingen die geen operationeel lid van de openbare hulpdiensten zijn en die een 
voortgezette opleiding volgden. Het attest preciseert of er al dan niet een evaluatie 
was en of de leerling hiervoor geslaagd is.  

De brevetopleidingen zijn de volgende :  

1° brevet brandweerkadet  

2° brevetten basiskader: brevet BO1 - brevet BO2 

3° brevetten middenkader : brevet MO1- brevet MO2 

4° brevetten hoger kader :  -brevet OFF1 - brevet OFF2  - brevet OFF3.  

De opleidingen gebeuren volgens het modulair systeem. De opleidingen zijn verdeeld 
in opleidingseenheden, modules genoemd. 

De modules kunnen op een autonome manier gevolgd worden, met uitzondering van de 
opleidingen waarvoor voorzien is dat zij moeten gevolgd worden volgens een bepaalde 
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chronologie en men moet slagen voor het examen vooraleer de volgende module te 
kunnen starten. 

Bij inschrijving bepaalt de kandidaat zijn deelname aan: de totale opleiding of één of 
meerdere modules. 

Slagen voor het examen van een module geeft aanleiding tot uitreiking van een 
slaagattest, certificaat genoemd. Elk certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, te 
rekenen vanaf de datum vermeld op het modulecertificaat. 

Slagen voor het examen van alle modules van een opleiding tot het behalen van een 
brevet of een getuigschrift geeft aanleiding tot de uitreiking van het brevet of het 
getuigschrift. 

 

2.2. Omschrijving brevetopleidingen 
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BIJLAGE 1 
 

Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman 
 

Mod. B01 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 

  Deel 1           
1 Administratieve cultuur - houding en gedrag 10 2   12 82,00  
2 Individuele bescherming 6 30   36 654,00  

3 

Brandbestrijding - deel 1  
Slagen voor het examen van de module 
‘individuele bescherming’ is noodzakelijk voor 
deelname aan de warme oefeningen 

16 20 16 52 1 172,00  

4 Hulpverlening - deel 1 11 25   36 569,00  
5 Fysieke paraatheid  4     4 16,00  

6 
Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 1  
(Alle modules deel 1 moeten behaald worden 
voor deelname) 

  8 4 12 340,00  

  Totaal deel 1:  47 85 20 152 2 833,00  

         

  
Deel 2  

(Deel 1 moet behaald worden voor deelname) 
          

7 Brandbestrijding - deel 2 1 6 16 23 818,00  
8 Hulpverlening - deel 2 14 27   41 623,00  
9 Gevaarlijke stoffen 7 5   12 133,00  

10 Levensreddende handelingen 12 12   24 300,00  
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11 
Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 2  
(Alle modules deel 2 moeten behaald worden 
voor deelname) 

    12 12 516,00  

  Totaal deel 2:  34 50 28 112 2 390,00  
  Totaal :  81 135 48 264 5 223,00  

              

Opleiding tot het behalen van het brevet van brandweerkadet 
 

Mod. Brandweerkadet Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 

  Deel 1           
1 Administratieve cultuur - houding en gedrag 10 2   12 82,00  
2 Individuele bescherming - deel 1 6 20   26 444,00  
3 Hulpverlening - deel 1 11 25   36 569,00  
  Totaal deel 1:  27 47   74 1 095,00  
         

  
Deel 2 (Deel 1 moet behaald worden voor 

deelname) 
          

1 Individuele bescherming - deel 2   10   10 210,00  

2 
Brandbestrijding - deel 1  
(Module 'Individuele bescherming' moet behaald 
worden voor deelname)  

16 20 16 52 1 172,00  

3 Fysieke paraatheid  4     4 16,00  

4 
Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 1  
(Alle voorgaande modules moeten behaald 
worden voor deelname) 

  8 4 12 340,00  
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  Totaal deel 2:  20 38 20 78 1 738,00  
  Totaal :  47 85 20 152 2 833,00  
 

 
     

Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO2 
 

Mod. B02 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 

1 Coaching: werken met mensen 12 6   18 174,00  
2 Arbeidsveiligheid 2 2   4 50,00  
3 Bevelvoering 2 6   8 134,00  

  Totaal :  16 14   30 358,00  

   
     

Opleiding tot het behalen van het brevet van middenkader MO1 door bevordering 
 

Mod. M01 - door bevordering Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 

  Deel 1 - Generieke kennis            
1 Bevelvoering  6 2   8 66,00  
2 Brandbestrijding 1 19 5   24 181,00  
3 Brandbestrijding 2 15 11   26 291,00  
4 Compartment Fire Behaviour Training praktijk      38 38 1 634,00  
5 Industriële brandbestrijding 10 6 6 22 424,00  
6 Hulpverlening 14 18   32 434,00  
7 Gevaarlijke stoffen 1 16 8   24 232,00  
8 Gevaarlijke stoffen 2 18 10   28 282,00  
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9 
Geïntegreerde praktijkoefeningen (Alle 
voorgaande modules moeten behaald worden 
voor deelname) 

  8 16 24 856,00  

  Subtotaal 98 68 60 226 4 400,00  

  Deel 2 - FOROP            
1 FOROP-1 28 12   40 364,00  

  Totaal :  126 80 60 266 4 764,00  

  Deel 2- PREV            

1 
Brandpreventie in gebouwen - niveau 1  
(PREV-1) 

28 12   40 364,00  

  Totaal :  126 80 60 266 4 764,00  
  Deel 2 - EVAL             
1 Competentiemanagement en evaluatie 22 6   28 214,00  

  Totaal :  120 74 60 254 4 614,00  
 

 
     

Opleiding tot het behalen van het brevet van middenkader MO1 via aanwerving 
 

Mod. MO1 via aanwerving Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 

  Deel 1 BO1 - eerste deel           
1 Administratieve cultuur - houding en gedrag 10 2   12 82,00  
2 Individuele bescherming 6 30   36 654,00  

3 

Brandbestrijding - deel 1  
Slagen voor het examen van de module 
‘individuele bescherming’ is noodzakelijk voor 
deelname aan de warme oefeningen 

16 20 16 52 1 172,00  
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4 Hulpverlening - deel 1 11 25   36 569,00  
5 Fysieke paraatheid  4     4 16,00  

6 
Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 1  
(Alle modules deel 1 moeten behaald worden 
voor deelname) 

  8 4 12 340,00  

  subtotaal 1:  47 85 20 152 2 833,00  

  
Deel 2  BO1 - tweede deel 

(Deel 1 moet behaald worden voor deelname) 
          

7 Brandbestrijding - deel 2 1 6 16 23 818,00  
8 Hulpverlening - deel 2 14 27   41 623,00  
9 Gevaarlijke stoffen 7 5   12 133,00  

10 Levensreddende handelingen 12 12   24 300,00  

11 
Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel 2  
(Alle modules deel 2 moeten behaald worden 
voor deelname) 

    12 12 516,00  

  Subtotaal 2:  34 50 28 112 2 390,00  

  
Deel 3 BO2 (Delen 1 en 2 moeten behaald 

worden voor deelname) 
          

1 Bevelvoering 2 6   8 134,00  
2 Arbeidsveiligheid 2 2   4 50,00  
3 Coaching: werken met mensen 12 6   18 174,00  

  subtotaal 3:  16 14   30 358,00  

  
Deel 4 - MO1 - Generieke kennis (Delen 1, 2 en 3 

moeten behaald worden voor deelname) 
          

 
1 Bevelvoering  6 2   8 66,00  
2 Brandbestrijding 1 19 5   24 181,00  
3 Brandbestrijding 2 15 11   26 291,00  
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4 Compartment Fire Behaviour Training praktijk      38 38 1 634,00  
5 Industriële brandbestrijding 10 6 6 22 424,00  
6 Hulpverlening 14 18   32 434,00  
7 Gevaarlijke stoffen 1 16 8   24 232,00  
8 Gevaarlijke stoffen 2 18 10   28 282,00  

9 
Geïntegreerde praktijkoefeningen (Alle 
voorgaande modules moeten behaald worden 
voor deelname) 

  8 16 24 856,00  

  subtotaal 4:  98 68 60 226 4 400,00  

  TOTAAL deel 1-4 195 217 108 520 9 981,00 
              

  Deel 5 - FOROP            
1 FOROP-1 28 12   40 364,00  

  TOTAAL deel 1-4 + FOROP 223 229 108 560 10 345,00  

  Deel 5- PREV            

1 
Brandpreventie in gebouwen - niveau 1  
(PREV-1) 

28 12   40 364,00  

  TOTAAL deel 1-4 + PREV 223 229 108 560 10 345,00  
  Deel 5 - EVAL             
1 Competentiemanagement en evaluatie 22 6   28 214,00  

  TOTAAL deel 1-4 + EVAL 217 223 108 548 10 195,00  

                
  TOTAAL deel 1-5 273 247 108 628 10 923,00  
 

 
     

Opleiding tot het behalen van het brevet van middenkader MO2 
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Mod. M02 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 
1 Administratief beheer 28     28 112,00  
2 Arbeidsveiligheid 12     12 48,00  

  Totaal :  40     40 160,00  

      

 
 
 
 
 
 
 
  

      

Opleiding tot het behalen van het brevet van hoger kader OFF1  
                

Mod. OFF1 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 

1 Operationele benadering  55 20 10 85 1 070,00  
2 Crisisbeheer - niveau 1 (CRI-1) 12 12   24 300,00  
3 Coaching: omgaan met een groep 3 2   5 54,00  

  Totaal :  70 34 10 114 1 424,00  

   
     

 
 

     

Opleiding tot het behalen van het brevet van hoger kader OFF2 via promotie 
 

Mod. OFF2 - via promotie Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 

  Deel 1 - Generieke kennis            
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1 Operationele benadering 32     32 128,00  
2 Crisisbeheer - niveau 2 (CRI-2) 20 20   40 500,00  
3 Administratief management 30     30 120,00  

  Subtotaal 82 20   102 748,00  
              
  Deel 2 - FOROP            
1 FOROP-2 28 12   40 364,00  

  Totaal :  110 32   142 1 112,00  
  Deel 2 - PREV            

1 
Brandpreventie in gebouwen - niveau 2  
(PREV-2) 

56 24   80 728,00  

  Totaal :  138 44   182 1 476,00  

 
 

     

Opleiding tot het behalen van het brevet van hoger kader OFF2 via aanwerving 
 

 
 

     

Mod. OFF2 - via aanwerving Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal   

   Deel 1 - Operationele basiskennis            
1. Administratieve cultuur - houding en gedrag 10 2   12 82,00  

2. 
Individuele bescherming (module moet behaald 
worden voor deelname aan warme oefeningen) 

6 30   36 654,00  

3. Brandbestrijding 17 26 32 75 1 990,00  
4. Hulpverlening 25 52   77 1 192,00  
5. Gevaarlijke stoffen 7 5   12 133,00  
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6. Levensreddende handelingen 12 12   24 300,00  
7. Fysieke paraatheid (FGA) 4     4 16,00  
8. Arbeidsveiligheid 14 2   16 98,00  

9. 
Geïntegreerde praktijkoefeningen (Alle 
voorgaande modules moeten behaald worden 
voor deelname) 

  8 16 24 856,00  

  Subtotaal :  95 137 48 280 5 321,00  

  
Deel 2 - Grondige operationele kennis (Deel 1 

moet behaald worden voor deelname) 
          

1 Bevelvoering  6 2   8 66,00  
2 Brandbestrijding 1  19 5   24 181,00  
3 Brandbestrijding 2  15 11   26 291,00  
4 Compartment Fire Behaviour Training praktijk      38 38 1 634,00  
5 Industriële brandbestrijding 10 6 6 22 424,00  
6 Hulpverlening 14 18   32 434,00  
7 Gevaarlijke stoffen 1 16 8   24 232,00  
8 Gevaarlijke stoffen 2 18 10   28 282,00  

9 
Geïntegreerde praktijkoefeningen (Alle 
voorgaande modules moeten behaald worden 
voor deelname) 

  8 16 24 856,00  

  Subtotaal :  98 68 60 226 4 400,00  

  
Deel 3 - Generieke kennis (Delen 1 en 2 moeten 

behaald worden voor deelname) 
          

1 Operationele benadering 89 26 10 125 1 332,00  
2 Administratief management 30     30 120,00  
3 Beheer en administratie 28     28 112,00  
4 Crisisbeheer – niveau 1 en 2 (CRI-1 en CRI-2) 32 32   64 800,00  
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5 Coaching: mensen, team & groep 15 8   23 228,00  
  Subtotaal :  194 66 10 270 2 592,00  

  totaal  :  387 271 118 776 12 313,00  
              

  
Deel 4 - FOROP & EVAL (Delen 1 en 2 moeten 

behaald worden voor deelname) 
          

 
1 FOROP-1 28 12   40 364,00  
2 FOROP-2 28 12   40 364,00  
3 Competentiemanagement en evaluatie 22 6   28 214,00  

  Totaal :  465 301 118 884 13 255,00  

  
Deel 4 - PREV (Delen 1 en 2 moeten behaald 

worden voor deelname) 
          

 

1 
Brandpreventie in gebouwen - niveau 1  
(PREV-1) 

28 12   40 364,00  

2 
Brandpreventie in gebouwen - niveau 2  
(PREV-2) 

56 24   80 728,00  

  Totaal :  549 337 118 1004 14 347,00  

 
 

     

Opleiding tot het behalen van het brevet van hoger kader OFF3 
 

Mod. OFF3 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 
1 Bestuurlijk recht 30     30 120,00  
2 Crisisbeheer – niveau 3 (CRI-3) 20 20   40 500,00  
3 Financieel management 30     30 120,00  
4 HRM 30     30 120,00  
5 Kwaliteitsmanagement 30     30 120,00  
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6 Strategie en organisatie 30     30 120,00  
7 Leadership 30     30 120,00  
8 Innovatie en change management 30     30 120,00  
9 Communicatiemanagement 10 10   20 250,00  

10 Proces- en projectmanagement 30     30 120,00  
  Totaal :  270 30   300 1 710,00  

Opleiding tot het behalen van het brevet B Delta bestemd voor de titularissen van het brevet van brandweerman, 
voorafgaand aan de toegang tot de opleiding tot het behalen van het brevet B02, bedoeld in artikel 26 

 

Mod. Oud brevet brandweerman → B02 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 

1 Hulpverlening 21 40   61 924,00  

  Totaal :  21 40   61 924,00  

   
     

Opleiding tot het behalen van het brevet M Delta bestemd voor de titularissen van het brevet  van sergeant, voorafgaand 
aan de toegang tot de opleiding tot het behalen van het brevet M02, bedoeld in artikel 28 en 29  

 
Mod. Oud brevet sergeant → M02 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie 

1 Binnenbrandbestrijding 12 1 5 18 284,00  
2 Technische hulpverlening 3 12   15 264,00  
3 Gevaarlijke stoffen 1 16 8   24 232,00  
4 Gevaarlijke stoffen 2 18 10   28 282,00  

  Totaal :  49 31 5 85 1 062,00  
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2.3. Modaliteiten opleidingen 
 

De opleidingen  worden gegeven centraal in het POV, Provinciaal Opleidingscentrum voor 
Veiligheidsdiensten, te  Zedelgem en decentraal in brandweerposten van de diverse 
hulpverleningszones. De brandweerposten in de hulpverleningszones, waar de decentrale 
opleidingen doorgaan, worden bepaald door de zones.  

Voor de decentrale opleidingen wordt het administratief dossier, nodig voor de opleiding, 
vanuit WOBRA doorgestuurd naar de VTO-coördinator van de zone, die er voor zorgt dat 
dit op de plaats ter beschikking is waar de opleiding doorgaat.  

De opleidingen worden gegeven ofwel tijdens het weekend ofwel ’s avonds op 
werkdagen of op werkdagen overdag. 

Bij inschrijving van voldoende deelnemers voor een opleiding kan er worden beslist dat de 
opleiding tijdens weekdagen op werkuren doorgaat. 

Bij de opleiding voor het brevet MO1: 
 

- module 2 en 3 moeten eerst worden gevolgd vooraleer men kan 
inschrijven voor module 4 

- module 2 moet eerst worden gevolgd voor dat module 3 wordt gevolgd. 
- Module 7 moet worden gevolgd voor dat module 8 wordt gevolgd 
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3. TOELATINGSVOORWAARDEN 

3.1. Voorwaarden per brevet 

3.1.1. B01 
 

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet BO1, de stagiairs 
brandweerman van een hulpverleningszone. 

3.1.2. B02 
 

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet BO2, de 
brandweermannen van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet BO1 en de 
brandweermannen van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet van 
brandweerman en die geslaagd zijn in de opleiding zoals bedoeld als bijlage 1, namelijk de 
opleiding B Delta. 

3.1.3. M01 

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet MO1 :  

1° de vrijwillige brandweermannen en de vrijwillige korporaals van een hulpverleningszone, die 
houder zijn van het brevet BO2. Zij volgen deel 1 - generieke kennis en minstens één van de 
volgende modules uit deel 2 : PREV1, FOROP-1 of "Competentiemanagement en evaluatie".  

2° De beroepsbrandweermannen en de beroepskorporaals van een hulpverleningszone, die 
houder zijn van het brevet BO2. 

3.1.4. M02 

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet MO2, de korporaals en 
sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet MO1 en de korporaals 
en sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet van sergeant en die 
geslaagd zijn in de opleiding zoals bedoeld in bijlage 1, namelijk de opleiding M Delta.  

3.1.5. OFF1 

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF1, de leden van een 
hulpverleningszone :  

1° die minstens de graad van sergeant dragen;  

2° en houder zijn van het brevet MO2.  
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3.1.6. OFF2 

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF2 door bevordering, de 
leden van een hulpverleningszone die minstens de graad van adjudant dragen, die houder zijn 
van het brevet OFF1 en die houder zijn van een diploma niveau A zoals bedoeld in bijlage 1 
van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel of 
geslaagd zijn voor de opleiding tot sociale promotie.  De vrijwillige leden van een 
hulpverleningszone bedoeld in het eerste lid volgen deel 1 - generieke kennis, en minstens één 
van de volgende modules uit deel 2 : PREV-2 of FOROP-2.  Bij een keuze voor PREV-2 dient het 
lid titularis te zijn van het getuigschrift PREV-1 vóór de aanvang van de cursus PREV-2.  Bij een 
keuze voor FOROP-2 dient het lid titularis te zijn van het getuigschrift FOROP-1 en het 
modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie" uit de opleiding tot het behalen 
van het brevet MO1 vóór de aanvang van de cursus FOROP-2.  

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF2 via aanwerving, de 
stagedoende kapiteins van een hulpverleningszone.  De vrijwillige leden van een 
hulpverleningszone volgen : 1° deel 1 - operationele basiskennis, 2° deel 2 - grondige 
operationele kennis, 3° deel 3 - generieke kennis, 4° in deel 4, ofwel het geheel van de modules 
FOROP-1, FOROP-2 en "Competentiemanagement en evaluatie", ofwel het geheel van de 
modules PREV-1 en PREV-2.  

3.1.7. OFF3 

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF3, de leden van een 
hulpverleningszone die minstens de graad van luitenant dragen en die houder zijn van het 
brevet OFF2 en die houder zijn van een diploma niveau A zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel of geslaagd 
zijn voor de opleiding tot sociale promotie.  

3.1.8. PREV 

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift PREV-1 de 
operationele en de administratieve personeelsleden van de hulpverleningszone, de leerlingen 
bedoeld in artikel 10, § 2, die het brevet OFF2 via aanwerving willen behalen en de 
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.  

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift PREV-2, de 
operationele en de administratieve personeelsleden van de hulpverleningszone en de 
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die houder zijn van het 
getuigschrift PREV-1.  

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift PREV-3, de 
operationele en de administratieve personeelsleden van de hulpverleningszone en de 
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die houder zijn van het 
getuigschrift PREV-2.  
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4. DEONTOLOGIE 
 

Vrijstelling van het volgen van de opleidingen kan niet worden verleend door het 
opleidingscentrum. De Minister kent de vrijstellingen van opleidingen toe na advies van de 
Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling ingewonnen te hebben. 

De cursisten, die om een of andere reden een les niet kunnen volgen, delen dit schriftelijk 
onmiddellijk mee aan hun overheid en aan de coördinator van het lescentrum. 

Artikel 44 van het KB opleidingen van 2015 stelt het volgende :  

Art. 44. Niemand mag meer dan vier keer deelnemen aan een examen betreffende dezelfde 
module van een brevet of een getuigschrift. In afwijking van het eerste lid, mag niemand meer 
dan twee keer deelnemen aan het examen betreffende module 5 van brevet BO1 of module 7 
van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving.” Van dit principe kan worden afgeweken bij 
overmacht. Als regel, als iemand niet komt opdagen op een examen, is hij of zij dus die kans kwijt. 
Dat geldt zowel voor de situatie waarin hij of zij zich op voorhand verontschuldigde, als voor het 
geval waarin hij of zij dat niet deed. De directeur kan hierop afwijkingen toestaan. 

Cursisten die in de loop van een bepaalde opleiding afhaken, delen dat schriftelijk mee, langs 
hun hulpverleningszone om, aan de coördinator brevet-of voortgezette opleiding. 

Cursisten, die door de opleidingscoördinator ingedeeld zijn voor een opleiding in een 
welbepaalde leslocatie, kunnen niet verlopen eens de opleiding is aangevangen. 

De cursisten moeten stipt op de vastgestelde uren bij de aanvang van de lessen aanwezig zijn. 
Wanneer in de opleiding praktijklessen voorzien zijn dan dient de hulpverleningszone, waarbij de 
cursist is aangesteld, te zorgen voor de aangepaste kledij ( o.a. interventiekledij, 
adembeschermingstoestellen, …), tenzij dit anders is voorzien en WOBRA bv. voor de warme 
oefeningen in de containers, kledij en adembeschermingstoestellen voorziet. Wat de cursisten 
expliciet voor welke opleiding die doorgaat op POV Zedelgem, moeten meebrengen,  is 
opgenomen in de cursistengids. De cursistengids wordt ter beschikking gesteld van elke cursist via 
de hulpverleningszone. 

Er is rookverbod evenals een verbod tot het verbruiken van dranken en voedingswaren 
gedurende de lessen, zowel tijdens de theoretische als tijdens de praktijklessen. Uitzonderingen 
hierop kunnen worden beslist door de instructeurs. Dit zal in het geval zijn bij warme oefeningen en 
praktijkopleidingen bij extreem warme omgevingstemperatuur. 

De voorschriften betreffende het roken dienen strikt te worden nageleefd.  

Gebruik van GSM en radioapparatuur is eveneens verboden tijdens de lessen en examens. 

Cursisten onder invloed van alcohol en drugs zullen onmiddellijk weggestuurd worden en hun 
hulpverleningszone zal worden op de hoogte gebracht. 

De cursisten dienen de geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. 

De cursisten moeten zich naar aanleiding van de lessen waardig en correct gedragen. De 
verantwoordelijken voor de opleiding ( directie, coördinatoren en docenten) hebben, ten einde 
de orde tijdens de lessen  in het lescentrum te handhaven, de bevoegdheid om ordemaatregelen 
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aan de cursisten op te leggen. Door de docenten kan de wegzending uit de les worden 
opgelegd als ordemaatregel.  

De docenten zijn er toe gehouden de aanwezigheid van de cursisten te noteren op 
aanwezigheidslijsten, die hen met dit doel ter beschikking worden gesteld. Alle afwezigheden 
moeten worden verantwoord. 

De syllabi van het KCCE worden door het opleidingscentrum ter beschikking gesteld van de 
cursisten en zijn in het inschrijvingsgeld inbegrepen. In het laatste geval verwerft het 
opleidingscentrum alle rechten met betrekking tot het gebruik van de door de docenten 
opgestelde teksten 

Het opleidingsprogramma wordt vastgesteld door het VTO –overleg en in extremis door de 
provinciale raad voor opleiding, rekening houdend met de wettelijk voorgeschreven 
lessenprogramma’s. 

De opleiding wordt gegeven volgens een lessenrooster dat door de coördinator wordt 
opgemaakt, en ten gepaste tijde ter beschikking gesteld van de cursisten. Door omstandigheden 
kunnen hieraan steeds wijzigingen aangebracht worden door de opleidingscoördinator.   

De docenten worden hierbij gevraagd om in principe niet te wisselen na het opmaken van het 
lessenrooster. Dit  heeft zijn belang naar het nominatief doorgeven van werknemers voor de RSZ 
aangifte.  

Dit heeft ook zijn belang in het feit dat de opleidingen modulair gegeven worden. De coördinator 
ziet hier op toe en controleert ook op geregelde wijze de opleidingen. 

De docenten dienen tijdig aanwezig te zijn zodat de les op het voorziene tijdstip kan starten.  

De docenten dragen er zorg voor dat de les goed voorbereid is en op een pedagogisch 
verantwoorde wijze wordt gegeven met respect voor de cursisten. 

Bij de aanvang van de reguliere cursussen wordt aan de cursisten een uittreksel van het luik 
deontologie en het examenreglement uit het huishoudelijk reglement overgemaakt. In dit 
uittreksel is ook voorzien dat de cursisten ondertekenen voor ontvangst en zich akkoord verklaren 
met het uittreksel van het huishoudelijk reglement. In het uittreksel is ook opgenomen dat de 
cursisten de mogelijkheid hebben om via de website van campus POV het volledige huishoudelijk 
reglement te bekijken. 
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5. EXAMENREGLEMENT 

5.1. Algemeen 

De cursist die niet aanwezig is bij een theoretische cursus van een module, dient geslaagd te 
zijn voor het examen betreffende deze theoretische cursus teneinde toegang te verkrijgen tot 
de praktische cursussen van dezelfde module.  

Elke module wordt afgesloten met een examen. Een examen kan bestaan uit een schriftelijke, 
mondelinge en/of een praktische proef.  Een examen kan ook bestaan uit een permanente 
evaluatie tijdens de looptijd van de opleiding.  Wanneer een examen niet bestaat uit een 
schriftelijke proef, motiveert een evaluatieformulier de toegekende punten.  

De kandidaat moet het examen afleggen in het opleidingscentrum waar hij de betreffende 
module gevolgd heeft.  

Het brevet, het getuigschrift of het attest wordt uitgereikt aan de kandidaat die voor elke 
module van de opleiding minstens 50 % behaalt.  

Het examenprogramma voor de module 5 van brevet BO1 en voor module 7 van deel 1 van 
brevet OFF2 via aanwerving wordt bepaald in bijlage 2.  De kandidaat dient te slagen voor het 
examen betreffende module 5 van brevet BO1 of module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via 
aanwerving binnen een termijn van één jaar vanaf het begin van de aanwervingsstage.  

Niemand mag meer dan vier keer deelnemen aan een examen betreffende dezelfde module 
van een brevet of een getuigschrift. In afwijking van het eerste lid, mag niemand meer dan twee 
keer deelnemen aan het examen betreffende module 5 van brevet BO1 of module 7 van deel 1 
van brevet OFF2 via aanwerving.” Van dit principe kan worden afgeweken bij overmacht. Als 
regel, als iemand niet komt opdagen op een examen, is hij of zij dus die kans kwijt. Dat geldt zowel 
voor de situatie waarin hij of zij zich op voorhand verontschuldigde, als voor het geval waarin hij of 
zij dat niet deed. De directeur kan hierop afwijkingen toestaan. 

Overmacht is:  

ziekte of ongeval kandidaat met doktersattest 

overlijden tot de 2de graad 

bevalling van echtgenote 

 Een deelname aan één examen van een examenzittijd wordt beschouwd als deelname aan 
een volledige examenzittijd. 

De schriftelijke examenproeven worden door de cursist afgeleverd met zijn toegewezen uniek 
examennummer. Iedere cursist krijgt bij aanvang van de schriftelijke proeven van een 
opleiding een uniek examennummer en dit blijft gelden voor alle schriftelijke proeven van 
eenzelfde brevetopleiding. 

De data van de examens en de herexamens worden aan de cursisten meegedeeld bij de 
aanvang van de lessenreeks. 
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De mondelinge en praktijkexamens worden gequoteerd door ten minste twee docenten. De 
examinatoren delen na het afnemen van het examen nooit het behaalde resultaat mee aan 
de cursist. 

Alle punten worden medegedeeld zowel aan de geslaagden als aan de niet-geslaagden. Na 
de 1° en 2° zittijd worden de resultaten via mail aan de cursisten doorgegeven. De tabel 
resultaten op examennummer wordt in bijlage wordt meegestuurd. De cursisten kunnen dus 
hun resultaat op examennummer bekijken. 

 De VTO-coördinatoren krijgen ook een tabel doorgestuurd. 

5.2. Niet-deelname examens 
 

Een cursist die om een grondige reden niet kan deelnemen aan een examen, dient dit 
behoudens geval van overmacht, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de 
opleidingscoördinator WOBRA.  

Als er sprake is van overmacht kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 
Het kan niet dat iemand uitstel zou krijgen van examendatum wanneer hij niet genoeg 
gestudeerd heeft, enkel en alleen door zich te gaan verontschuldigen. Maar er kan wel uitstel 
worden gegeven indien er iemand een ongeval had, ziek is (met doktersattest),  
Het is duidelijk dat niet alles zomaar als overmacht kan gecatalogeerd worden. De rechtsleer 
en rechtspraak catalogeert overmacht als een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis buiten de 
wil van betrokkene om. Overmacht betekent; ziekte van de cursist, ongeval van de cursist en 
overlijden tot de 2de graad. 
De school kan ervoor zorgen dat iemand die op zo’n manier een uitstel krijgt, zijn examen kan 
afleggen samen met overige kandidaten (groeperen), zodat er niet speciaal voor één iemand 
een examenreeks georganiseerd dient te worden. 

 

5.3. Fraude 
 
Tijdens de examens hebben de cursisten niets bij zich dat betrekking heeft op de leerstof 
waarover het examen gaat, tenzij bepaalde handboeken, tabellen,… gebruikt moeten 
worden voor het examen.  
Wanneer een toezichter de cursist betrapt tijdens een examen op een onregelmatigheid, dan 
verliest deze alle punten voor die taak of toets.  Elk gedrag waarmee de cursist probeert een 
juiste beoordeling van zichzelf of van een medecursist onmogelijk te maken, beschouwen we 
als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-
toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen. Zo wordt onder onregelmatigheid ook 
verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van 
gegevens bij schriftelijke opdrachten.  
  
Wanneer de cursist tijdens een examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de 
persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een kort verslag opmaken van 
de situatie. Dit verslag wordt ondertekend door toezichter en betrokkene. De betrokkene mag 
onder voorbehoud van een beslissing verder doen met het examen. Achteraf zullen we een 
gesprek met de cursist hebben. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de 
verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de directie 
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overgemaakt . Die zal oordelen in samenspraak met het VTO-overleg of de onregelmatigheid 
als fraude beschouwd wordt. De directie deelt de beslissing zo snel mogelijk mee aan de 
cursist. 
  
Het plegen van fraude tijdens een examen kan tot gevolg hebben dat de cursist voor het 
bewust examen het cijfer nul krijgt of dat het bewust examen nietig wordt verklaard (en dus 
geen cijfer krijgt voor de proef).  

Als fraude pas achteraf aan het licht komt en de cursist al een getuigschrift of diploma heeft 
behaald, is het mogelijk dat de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zullen moeten 
teruggeven worden. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de 
behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten 
beschouwen. 

De examenvorm wordt bij de aanvang van de cursussen aan de cursisten meegedeeld. De 
cursist dient dit schriftelijk te vragen aan de opleidingscoördinator. 

5.4. Weging van de vakken 
 

De Minister kan de pedagogische doelstellingen en de wijze van evalueren van de modules 
vastleggen, na advies van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de Opleiding. Bij 
ontstentenis van de uitvoering, legt het opleidingscentrum de pedagogische doelstellingen en 
de wijze van evalueren vast en maakt deze ter goedkeuring over aan het Kenniscentrum. Het 
Kenniscentrum beslist na advies van de Hoge Raad voor de Opleiding. 

5.5. Aanwijzing examinatoren 
 

De examens worden opgesteld door de opleidingscoördinator WOBRA of door de coördinator 
aangeduide docenten. Ze worden beoordeeld door de docenten. 

5.6. Examencommissie 
 

 De beraadslaging nopens de quotering van de examens gebeurt indien nodig in de schoot 
van het VTO-overleg dat als examencommissie fungeert en ze kan zich laten bijstaan door 
docenten van de betreffende opleiding.  

5.7. Tweede examentijd 
 

Wordt toegelaten tot de tweede examenzittijd: 

- de niet-geslaagde cursist; 
- de cursist die om een gegronde reden niet of slechts gedeeltelijk deelgenomen heeft 

aan de eerste examenzittijd en na beraadslaging met de directie op basis van 
overmacht gelijkgesteld wordt met de niet geslaagde cursisten. 
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5.8. Inzagerecht 
 

De cursisten hebben het recht tot inzage van hun examendocumenten. Zij richten hiervoor 
een aanvraag tot het opleidingscentrum, die een afspraak regelt. De inzage dient (schriftelijk) 
aangevraagd te worden binnen de maand na bekendmaking van de resultaten. 

Het gaat hier enkel en alleen om inzagerecht. Dit betekent dat de betrokkene zijn 
examenkopijen kan inkijken en eventueel nota’s nemen. Onder geen enkel beding worden 
examenkopijen gekopieerd of gefotografeerd of meegenomen. 

5.9. Verhaalprocedure 
 

Voor klachten over de toepassing of het niet-naleven van het examenreglement richt de 
betrokkene zich tot de directeur. 

5.10. Richtlijnen voor toezichters schriftelijke examens 
 

 De examenvragen per module zitten in een verzegelde omslag. Deze worden pas 
geopend als alle cursisten aanwezig zijn in het leslokaal. 

 Er wordt kladpapier voorzien. 
 ID-Fiches met het examennummer van de cursist. Gelieve deze uit te delen aan de 

cursisten en vragen om hun examennummer te noteren op het examenexemplaar.  
 Aanwezigheidslijst wordt rondgedragen voor handtekenen door de cursisten. 
 De cursisten moeten hun identiteitskaart meebrengen en op hun tafel leggen zodat deze 

kan worden gecontroleerd. 
 Gebruik van GSM, smartphone en tablet of andere dergelijke toestellen is verboden 

tijdens examens. 
 De cursisten worden uit elkaar gezet, dit kan makkelijk door de tafels uit elkaar te schuiven 

en een plaats tussen te laten. 
 Zie regels bij fraude (spieken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


