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INLEIDENDE BEPALINGEN 

Dit reglement is van toepassing op de brevetopleidingen van de School Dringende Hulpverlening (Brandweerschool)              
van het PLOT. 
 
Het is aanvullend op  

- het Koninklijk Besluit1 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten; 
- het Algemeen Reglement van het PLOT; 
- de Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling van het PLOT. 

 
De betrokken wettelijke bepalingen, reglementen en nodige praktische afspraken worden bezorgd aan en besproken met 
de studenten. De studenten handtekenen voor kennisname ervan.  
 
Wij verwachten dat onze studenten zich respectvol gedragen ten opzichte van eenieder in onze school en dat ze alle 
reglementen en afspraken naleven. 
 
Om een sereen opleidingsklimaat te garanderen, vragen we van iedereen een positieve houding en respect voor elkaar. 
Op deze wijze draagt iedereen bij tot een harmonieus samenleven en een aangename leeromgeving.  

 
Alle verwijzingen in dit reglement naar personen en functies moeten als genderneutraal gelezen worden. 
 
 

  

 
1 KB 18.11.2015 
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BEGRIPSBEPALINGEN 

 
De hier aangehaalde begrippen zijn aanvullend aan de begrippenlijst van het AR (Algemeen reglement) en de OER 
(Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling) van het PLOT. 
 
• brevet: een diploma dat wordt uitgereikt na het doorlopen van een opleiding en een met goed gevolg afgelegd 

examen. Het brevet onderscheidt zich in algemene zin van een diploma doordat met een brevet ook een bepaalde 
bevoegdheid wordt verkregen; 

• dwingende reden: elke onvoorzienbare, los van het werk/de school staande gebeurtenis die de dringende en 
noodzakelijke tussenkomst van de student vereist; 

• examenzittijd: een examenperiode; 
• instructeur: een met onderwijsopdrachten belaste persoon: dit zijn personen of organisaties die voor een 

welomschreven opdracht of dienst op zelfstandige basis ingehuurd of individueel door de deputatie aangesteld 
worden op voorstel van het PLOT; 

• lokalen: met het begrip lokalen worden alle lokalen bedoeld: kantoren, les- en computerlokalen, sportruimten, 
cafetaria, vergaderlokalen enz. 

• module2: een deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een 
evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties; 

• modulecertificaat: een credit, met name een document of een andere vorm van registratie waarin vastgelegd wordt 
dat een student geslaagd is voor een examen(s) en dat hij de eraan verbonden competenties heeft verworven;  

• modulefiche: informatiedocument per module met informatie over het ingangsniveau of de nodige voorkennis, de 
beoogde leerdoelen, de evaluatie (verdeelsleutel, weging, vorm, gewogen totaal), de modaliteiten van de 
examenkansen en -zittijden, bijzondere richtlijnen en de lesopbouw, …; 

• opleiding: een structurele eenheid van het onderwijsaanbod; 
• opleidingscoördinator: diegene die de opleidingen in een hulpverleningszone coördineert; 
• opleidingsmodule: een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat gericht is op het 

verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes; 
• student: al wie VTO volgt aan het PLOT (deelnemer, student, aspirant, …); 
• wettig afwezig wie in opdracht van zijn werkgever VTO bij de Brandweerschool volgt, valt onder de toepassing van 

de regelgeving of richtlijnen van zijn werkgever. De beoordeling van ‘wettig afwezig’ valt onder de 
beslissingsbevoegdheid van de werkgever. De overige studenten van de Brandweerschool hebben het recht om 
afwezig te zijn op een examen of voor een les in de volgende situaties3:: ziekte of ongeval, klein verlet, dwingende 
reden, toestemming van de algemeen coördinator. Om recht te hebben op een gewettigde afwezigheid moeten vijf 
voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 

o het moet gaan over een gebeurtenis die recht geeft op gewettigde afwezigheid; 
o de student moet normaal gezien aanwezig zijn; 
o de student moet de school zo snel mogelijk verwittigen; 
o de afwezigheidsdag(en) moet(en) gebruikt worden voor het doel waarvoor ze werd(en) toegestaan; 
o de student moet de aangehaalde reden op voorhand of bij terugkomst staven met de nodige documenten. 

        Een medische attest is pas rechtsgeldig als het:  
o uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts 

of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo;  
o duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;  
o de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer 

van de verstrekker;  
o de begin- en de einddatum aangeven van de ziekteperiode. 

        Klein verlet: 
o de wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld met de echtgenoot.  
o de schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder van de 

echtgenoot zijn gelijkgesteld aan de schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, 
overgrootmoeder van de student.  

 

 

 

  

 
2 Art 1. 10° van het KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten 
3 Overzicht wettig afwezig: zie bijlage 2 
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ALGEMENE INRICHTING 

Art. 1. Scholen 

Het provinciebestuur Limburg richt onder de naam van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding & Training) verschillende 

scholen in: 

- de Politieschool (POL); 

- de School Dringende Hulpverlening (SDH), die bestaat uit 

- de Brandweerschool (BWS) 

- de School Geneeskundige Hulp (SGH)4. 

Andere scholen kunnen via een afzonderlijk besluit toegevoegd worden aan het PLOT. De scholen kunnen over 

verschillende locaties verspreid zijn. 

Art. 2. Directie 

In de uitoefening van zijn functie als directeur van het PLOT, draagt de directeur ook de titels van ‘directeur’, ‘directeur 

Brandweerschool’ of ‘schooldirecteur’. 

De algemeen coördinator van de Brandweerschool fungeert als contactpersoon voor vragen van studenten in verband met 
dit reglement. 

Art. 3. Locatie 

Het hoofdgebouw van het PLOT bevindt zich in de Marcel  Habetslaan 7 te 3600 Genk. Op andere locaties te Genk 

bevinden zich het Oefenterrein (Horizonlaan) en de Veiligheidscampus (Zwarte Goudlaan). 

De VTO van de verschillende scholen kunnen in het hoofdgebouw en/of op een andere locatie ingericht worden. 

 

MISSIE SCHOOL DRINGENDE HULPVERLENING 
/BRANDWEERSCHOOL 

Art. 4. Missie 
De School Dringende Hulpverlening/Brandweerschool onderschrijft de strategische intentieverklaring van het PLOT: 

“Het PLOT draagt bij tot een veilige samenleving door zich toe te leggen op opleiding, training en bekwaamheid. 
Daarbij onderscheiden we ons door onze beroepsgerichte en persoonlijke aanpak”. 

 
Binnen deze krijtlijnen omschrijft de Brandweerschool haar opdracht als volgt: 

“De Brandweerschool is actief in het domein van de brandbestrijding en de dringende hulpverlening. De 
klemtoon ligt op opleiding en training voor de drie Limburgse hulpverleningszones. We zijn er ook voor klanten 
uit andere openbare en private sectoren en dragen zo op vele terreinen bij tot voorkoming en bestrijding van 
brand”. 

 
De Brandweerschool doet dit door: 

1. brevetopleidingen te verstrekken; 
2. voortgezette vorming aan te bieden; 
3. gespecialiseerde vorming en training op maat aan te bieden; 
4. te investeren in ontwikkeling op het vlak van vorming, training en opleiding; 
5. een bijdrage te leveren aan bevorderingsproeven; 
6. FGA-proeven te organiseren 
7. VTO en proeven voor het 7e jaar Integrale Veiligheid en de 3e graadsopleiding ‘Defensie en veiligheid’ te 

organiseren. 

Deze missie moet gezien worden in het licht van de visie van de hulpverlening inzake haar bijdrage in het streven naar 
maatschappelijke veiligheid. 
 

 
4 Bij KB van 23 november 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot erkenning van het opleidings- en 

vervolmakingscentrum "Provinciaal Opleidingscentrum voor Ambulance-Hulpverleners” (POAH), ingericht door de Provincie, wordt het 
Provinciaal Opleidingscentrum voor Ambulance-Hulpverleners als onderdeel van het PLOT erkend om de basisopleiding ambulanciers te 
geven. In de praktijk wordt vaak de term “School Geneeskundige Hulp” gehanteerd, nu onderdeel van de School Dringende Hulpverlening, 
maar wordt steeds het formeel erkende POAH bedoeld. 
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ONDERWIJSREGELING 

1. Toelatingsvoorwaarden 

Art. 5. Algemene toelatingsvoorwaarden5  
§ 1. De volgende opleidingen worden georganiseerd voor de leden van de [hulpverleningszones]  
1° de opleidingen tot het behalen van brevetten;  
2° de opleidingen tot het behalen van getuigschriften;  
3° de opleidingen tot het behalen van attesten.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 47 (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019). 
 
§ 2. De opleidingen tot het behalen van de [brevetten BO1, MO1 en OFF2] via aanwerving en de opleidingen bedoeld in 
de eerste paragraaf, 2° en 3°, kunnen georganiseerd worden voor leerlingen die geen operationeel lid van de 
[hulpverleningszones] zijn.  
De leden van de [hulpverleningszones] krijgen voorrang voor de inschrijving.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 74 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) en gewijzigd bij K.B. van 12 
juli 2019, art. 47 (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019) 
 
Art. 6. Toelatingsvoorwaarden brevetopleidingen6 

• Brevet B01 
Onverminderd de toepassing van artikel 10, § 2, de stagiairs brandweerman van een hulpverleningszone.  

• Brevet B02 
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 houder zijn van het brevet B Delta zoals 
bedoeld in bijlage 1]. Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 76 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018); 

• Brevet M01 (door bevordering) 
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. Aldus hernummerd en gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 77, 1° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) 
[Aangevuld bij K.B. van 26 januari 2018, art. 77, 2° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) . 

• Brevet M01 (via aanwerving) 
Onverminderd de toepassing van artikel 10, § 2, de stagedoende sergeanten van een hulpverleningszone. De vrijwillige 
leden van een hulpverleningszone volgen: 1° deel 1 BO1 – eerste deel; 2° deel 2 BO1 – tweede deel; 3° deel 3 BO2; 4° 
deel 4 MO1 - generieke kennis; 5° deel 5 MO1 - minstens één van de volgende modules: PREV-1, FOROP-1 of 
"Competentiemanagement en evaluatie". De beroepsleden van een hulpverleningszone volgen: 1° deel 1 BO1 – eerste 
deel; 2° deel 2 BO1 – tweede deel; 3° deel 3 BO2; 4° deel 4 MO1 - generieke kennis; 5° deel 5 MO1 - modules PREV-1, 
FOROP-1 en "Competentiemanagement en evaluatie.]  

• Brevet M02 
De korporaals en sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet MO1, sergeanten van een 
hulpverleningszone die houder zijn van het brevet van sergeant [en die houder zijn van het brevet M Delta zoals bedoeld 
in bijlage 1]. Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 78 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018). 

• Brevet OFF1 
De leden van een hulpverleningszone:  
1° die minstens de graad van sergeant dragen;  
2° en houder zijn van het brevet MO2.  

• Brevet OFF2 door bevordering 
De leden van een hulpverleningszone die minstens de graad van adjudant dragen, die houder zijn van het brevet OFF1 
[…]. Aldus opgeheven bij K.B. van 26 januari 2018, art. 79, 1° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  
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 [attest] "Competentiemanagement en evaluatie" uit de opleiding tot het 
behalen van het brevet MO1 vóór de aanvang van de cursus FOROP-2.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 79, 2° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) § 2.  

• Brevet OFF2 via aanwerving 
Onverminderd de toepassing van artikel 10, § 2, de stagedoende kapiteins van een hulpverleningszone.  
De vrijwillige leden van een hulpverleningszone volgen :  
1° deel 1 - operationele basiskennis,  

 
5 Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, art. 10 
6 Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, art. 25-30 
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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. Art. 31.  

• Brevet OFF3 
De leden van een hulpverleningszone die minstens de graad van luitenant dragen en die houder zijn van het brevet 
OFF2 […]. Aldus opgeheven bij K.B. van 26 januari 2018, art. 80 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• Brevet van brandweerkadet 
De personen die 16 of 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar en geslaagd zijn in een toegangstest, 
georganiseerd door een opleidingscentrum. 
De toegangstest bestaat uit de competentietest en de operationele handvaardigheidstest voor het basiskader die moeten 
worden afgelegd voor het behalen van het federaal geschiktheidsattest van het basiskader, bedoeld in artikel 35, § 3, 1° 
en 2°, van het koninklijk besluit van 19 april 2014.  
De kandidaat die geslaagd is voor de opleiding tot het behalen van het brevet van brandweerkadet, ontvangt het federaal 
geschiktheidsattest zoals bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014.  
Bij het volgen van de opleiding tot het behalen van het brevet BO1 is hij vrijgesteld van deel 1 gedurende een periode 
van tien jaar vanaf de datum vermeld op het brevet van brandweerkadet. 
 
Art. 7. Toelatingsvoorwaarden personeel FOD Binnenlandse Zaken7  
Het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken kan de opleidingen bedoeld in artikel 10 volgen 
mits de voorafgaande toestemming van de directeur-generaal van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid of zijn 
afgevaardigde werd verkregen. 

2. Inschrijven  

Art. 8. Inschrijven8  
§ 1. Met uitzondering van [het brevet BO1, het brevet MO1 en het brevet OFF2] bij aanwerving, kan de kandidaat zich 
slechts inschrijven voor één van de opleidingen bedoeld in artikel 10, of voor een module uit deze opleidingen, na 
gunstig advies van de zonecommandant of zijn afgevaardigde.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 81 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  
 
§ 2. De zonecommandant of zijn afgevaardigde houdt bij zijn advies rekening met de opleidingsnoden zoals bepaald in 
het meerjarenbeleidsplan bedoeld in het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de 
structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones.  
 
§ 3. De kandidaat kan tegen een ongunstig advies van de zonecommandant, of zijn afgevaardigde, voor de inschrijving 
voor een opleiding tot het behalen van een brevet in beroep gaan bij de zoneraad, via aangetekend schrijven binnen de 
maand na de ontvangst van het ongunstig advies. De zoneraad doet uitspraak binnen de twee maanden na de ontvangst 
van het beroep. Bij gebrek aan beslissing binnen deze termijn, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd.  
 
§ 4. Om geldig te zijn, moet de inschrijving voor een opleiding of voor een module door de zone gericht worden aan het 
opleidingscentrum ten laatste op het einde van de tweede maand die voorafgaat aan die gedurende dewelke de 
opleiding of de module zal beginnen.  
 
§ 5. Bij de inschrijving voor een in artikel 10, § 1, 1° en 2° bedoelde opleiding, preciseert de kandidaat of hij de totale 
opleiding wil volgen of, in voorkomend geval, één of meerdere modules.  
 
§ 6. De kandidaat kan ervoor kiezen om het theoretisch gedeelte van een module niet bij te wonen. Hij deelt dit 
schriftelijk mee op datum van de inschrijving aan het opleidingscentrum.  
 

 
7 Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, art. 38 
8 Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, art. 37 
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§ 7. Ten laatste op het moment van kennisgeving van de organisatie van een cursus aan de hulpverleningszone, maakt 
het opleidingscentrum voor deze cursus het uurrooster van de lessen en de data van de examens openbaar. 
 
Art. 9. Vereiste documenten 
De student bezorgt bij zijn inschrijving zijn keuze om theorie- én/of praktijklessen te volgen, een recente pasfoto  en de 
ingevulde betrokken inlichtingenfiche. Deze documenten moeten ter beschikking gesteld worden bij aanvang van de 
eerste les van de eerste module waarvoor men inschrijft. 
 
Art. 10. Inschrijven voor dezelfde module 
Niemand mag zich meer dan twee keer inschrijven voor dezelfde module, behalve in geval van overmacht, beoordeeld 
door de directeur van het opleidingcentrum.  
 
In afwijking van het eerste lid, mag niemand zich meer dan één keer inschrijven voor module 5 van brevet BO1 [voor 
module 5 van deel 1 van brevet MO1 via aanwerving] of module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving behalve 
in geval van overmacht, beoordeeld door de directeur van het opleidingcentrum. Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 
2018, art. 82 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018). 
 
Art. 11. Student met faciliteiten 
Een student met een functiebeperking (een lichamelijke of psychische functiebeperking) of studenten in andere 
bijzondere omstandigheden kunnen aanspraak maken op een faciliteitenbeleid. De student vraagt de faciliteiten aan bij 
de aanvang van zijn opleiding.  

3. Uitschrijven 

Art. 12. Uitschrijven 
Wie zijn studie wenst stop te zetten of zijn inschrijving wil annuleren, deelt dit onmiddellijk schriftelijk mee aan de 
betrokken coördinator én aan de VTO-verantwoordelijke van zijn zone. 

4. Gelijkstellingen en vrijstellingen 

Art. 13. Gelijkstelling van diploma’s, cursussen of brevetten9 
De Minister spreekt zich uit over de aanvragen tot gelijkstelling van diploma's, cursussen of brevetten, na het advies van 
de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling ingewonnen te hebben.  
 

• Het brevet BO2 wordt gelijkgesteld met het brevet BO1.  

• Het brevet MO1 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1 en BO2.  

• Het brevet MO2 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1, BO2 en MO1.  

• Het brevet OFF1 wordt gelijkgesteld met de brevetten van BO1, BO2, MO1 en MO2.  

• Het brevet OFF2 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1, BO2, MO1, MO2 en OFF1.  

• Het brevet OFF3 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1, BO2, MO1, MO2, OFF1 en OFF2 
 

Art. 14. Vrijstelling van cursussen en examens10 
De Minister spreekt zich uit over de aanvragen tot vrijstelling van cursussen en examens, na het advies van de 
Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling ingewonnen te hebben.  
 
Art. 15. Inschrijving voor eenzelfde VTO11 
Niemand mag zich meer dan twee keer inschrijven voor dezelfde module, behalve in geval van overmacht, beoordeeld 
door de directeur van het opleidingcentrum.  
 
In afwijking van het eerste lid, mag niemand zich meer dan één keer inschrijven voor module 5 van brevet BO1 [voor 
module 5 van deel 1 van brevet MO1 via aanwerving] of module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving behalve 
in geval van overmacht, beoordeeld door de directeur van het opleidingcentrum.  
 
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 82 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018). 

 
9 Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, art. 48 
10 Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, art. 49 
11 Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, art. 39 
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5. Aan- en afwezigheid 

Art. 16. Lesdagen 
De vereiste aanwezigheid per opleidingsonderdeel is opgenomen in de modulefiche van de betreffende opleiding. Elke 
afwezigheid dient gerechtvaardigd te worden.  Elke afwezigheid moet schriftelijk verantwoord worden. 
 
Art. 17. Registratie 
De aanwezigheid van de studenten bevestigen hun aanwezigheid door het aftekenen van de aanwezigheidsijst zowel 
vóór als na de pauze, tenzij hun aanwezigheid door de docent wordt geregistreerd. 
 
Art. 18. Arbeidsongeschikt  
De student die arbeidsongeschikt is voor zijn hoofdopdracht en/of hulpverleningszone moet dit onmiddellijk melden aan 
de coördinator van de brevetopleiding en aan zijn hulpverleningszone. De student wordt tijdens deze periode niet 
toegelaten tot de opleiding (theorie noch praktijk), tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is in het medisch attest van de 
arbeidsgeneesheer. 
 
Art. 19. Verzekering 
Het PLOT staat niet in voor de verzekering van studenten die het PLOT tijdens de lesuren of de pauze verlaten zonder 
uitdrukkelijke toestemming. 
 
 
 

EXAMENREGELING 

6. Algemeen 

Art. 20. Informatie over een examen of evaluatie 
Voor elke opleiding die afgerond wordt door een brevet of certificaat waarvoor een examen of evaluatie is voorzien, wordt 
informatie over de inhoud, de begincompetenties, de beoogde competenties, de examenvorm en eventuele bijzondere 
evaluatievoorwaarden van alle opleidingsonderdelen beschreven. Die informatie is bindend voor de examinator en de 
student en is terug te vinden in een modulefiche, die jaarlijks wordt herzien. 

Art. 21. Test- en examenmomenten  
Om onregelmatigheden te voorkomen gelden in het PLOT de volgende richtlijnen voor de organisatie van test- en 
examenmomenten:  
- jassen, sjaals, tassen, rugzakken, enz. laat  men achter in de auto of in de kleedkamers; 
- gsm’s en horloges worden indien mogelijk uitgeschakeld en vooraan neergelegd op de daarvoor voorziene plek; 

- enkel toegelaten documentatie en water zijn toegelaten op de bank.  
- toiletbezoek is niet toegelaten tijdens testmomenten; 
- toiletbezoek gebeurt tijdens examenmomenten enkel bij het wisselen van examenbundel.  
 
Art. 22. Bereiken van eindcompetenties 
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het bereiken van hun eindcompetenties. Voor lessen die gemist worden zijn ze 
zelf verantwoordelijk om thuis of in de eigen post de competenties bij te werken zodat ze met de correcte 
achtergrondinformatie kunnen starten aan de daaropvolgende les. 
 
Art. 23. Afnemen en verbeteren van examens 
De coördinator van de school kan ondersteunend personeel inschakelen voor het afnemen van examens. Hij kan ook een 
docent met het statuut van vaste instructeur aanduiden voor de verbetering van examens. De docent die de lessen 
gegeven of begeleid heeft stelt in dit geval de evaluatie, de verbetersleutel en de weging van de examenvragen op. 

7. Examenperiode 

Art. 24. Examenperiode 
Het PLOT organiseert gedurende het opleidingsjaar examenperiodes aansluitend bij elke onderwijsperiode. Ten laatste 
op het moment van kennisgeving van de organisatie van een cursus aan de hulpverleningszone, maakt het 
opleidingscentrum voor deze cursus het uurrooster van de lessen en de data van de examens openbaar. 
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8. Evaluatie 

Art. 25. Evaluatie modules12 
Elke module wordt afgesloten met een examen. Een examen kan bestaan uit een schriftelijke, mondelinge en/of een 

praktische proef zoals geconcretiseerd in de modulefiche. In afwijking van het eerste lid kan een examen ook bestaan uit 

een permanente evaluatie tijdens de looptijd van de opleiding zoals geconcretiseerd in de modulefiche. Wanneer een 

examen niet bestaat uit een schriftelijke proef, motiveert een evaluatieformulier de toegekende punten. 

 

Art. 26. Score bij afwezigheid permanente evaluatie 
De student die afwezig is in een les met permanente evaluatie, krijgt een 0-score op de evaluatie voor deze gemiste les. 

9. Deelname aan examens 

Art. 27. Deelname aan een examen 
De student is automatisch ingeschreven voor de eerste examenkans van de eerst examenperiode. Studenten die niet 
geslaagd zijn voor het door hen opgenomen examenprogramma dienen zich tijdig (voor de uiterste inschrijvingsdatum) in 
te schrijven voor de volgende examenkans en dit voor alle opleidingsonderdelen waarvoor ze niet slaagden.  

De deelname aan een examen of evaluatieonderdeel kan onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden zoals: 
- de aanwezigheid bij bepaalde onderwijs- en leeractiviteiten indien deze van belang zijn in het kader van 

respecteren van de veiligheidsvoorschriften; 
- de deelname aan groepsverplichtingen of elke vorm van (permanente) evaluatie tijdens de lessen met 

betrekking tot het onderwijs verbonden aan de betreffende opleidingsmodule; 
- de voorwaarde dat de student eerst een voldoende examenresultaat moet behaald hebben voor een ander 

opleidingsmodule vooraleer aan het betrokken examen te mogen deelnemen (volgtijdelijkheid). 
 

Art. 28. Verplichte deelname aan alle examens 
Deelname aan alle examens is een voorwaarde om een examenresultaat voor de gehele opleidingsmodule te bekomen. 
Het relatieve aandeel van elk deelexamen wordt vooraf vastgelegd. Resultaten van onderdelen van examens kunnen niet 
worden overgedragen naar een volgende examenkans of -periode, tenzij anders aangegeven in de modulefiche. 

10. Examenkansen 

Art. 29. Examenkansen per opleidingsmodule13 
Een student heeft in beginsel voor iedere opleidingsmodule waarvoor hij ingeschreven is, in de loop van het opleidingsjaar 
recht op twee examenkansen om een creditbewijs te behalen. 

Een student die ongewettigd afwezig is op een examen verliest de betreffende kans van deze zittijd en wordt voor het 
gemiste examen doorverwezen naar een tweede examenperiode. Voor de toepassing van de regels betreffende de wettige 
en onwettige aanwezigheid, worden deze van het arbeidsreglement van de betreffende werkgever gehanteerd. De VTO-
verantwoordelijke van de betreffende werkgever wordt gecontacteerd en geconsulteerd of de student voor de werkgever 
effectief gewettigd afwezig is of niet. 

Indien op het einde van de module, na de 1ste en 2de zittijd, een student nog niet geslaagd is voor de betreffende 
module, moet hij de lessen van die module opnieuw volgen vooraleer hij terug een examen kan afleggen. Dit kan 
bijvoorbeeld in de eerstvolgende opleiding van de betreffende brevetopleiding die georganiseerd wordt. 
 
In geval van een keuzemodule en niet slagen in de 4 examenzittijden, kan desgevallend nog een andere keuzemodule 
opgenomen worden waarvoor opnieuw 4 examenzittijden bestaan. 
 
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 [,module 5 van deel 1 van brevet MO1 via aanwerving] of module 7 van deel 1 van brevet 
OFF2 via aanwerving. 
 
Art. 30. Laattijdig toekomen op een examen 

 
12 Art. 40 t/m 45 van het KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 

13 Art. 22, 43- 44 van het KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 
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Behoudens overmacht wordt een student die laattijdig toekomt bij een praktijkexamen voor het examen geweigerd. Hierbij 
wordt de examenkans als afgelegd beschouwd. Een student die laattijdig aankomt bij theoretisch examen, kan het examen 
nog afleggen zonder dat het einduur aangepast wordt. Vanaf het moment dat een student naar buiten gaat, wordt niemand 
meer toegelaten. 
 
Art. 31. Verlies van examenkopij 
In geval van verlies van een examenkopij, heeft de student die deelname aan het examen kan aantonen, recht op een 

nieuwe examenkans. 

 

Art. 32. Overmacht of te voorziene ernstige reden  
De VTO verantwoordelijke van de hulpverleningszone zal op basis van het geldende arbeidsreglement beoordelen of de 
afwezigheid al dan niet gewettigd is. 
 
Art. 33. Permanente evaluatie in geval van overmacht of te voorziene ernstige reden  
Indien een student door niet deelname aan één of meerdere lessen met permanente evaluatie, niet slaagt voor de 
opleidingsmodule, kan hij aan het PLOT de vraag richten om te mogen deelnemen aan een gelijkwaardige les of lessen 
om de gemiste evaluatie alsnog te bekomen. 
 
De student kan deze gunstmaatregeling enkel aanvragen mits hij aan alle onderstaande voorwaarden voldoet: 

- de afwezigheid van de les is onmiskenbaar een geval van overmacht; 
- de afwezigheid van de les werd onmiddellijk gemeld aan de opleidingsverantwoordelijke van de school en de 

officier van de eigen hulpverleningszone die de opleidingen coördineert; 
- elk geval van overmacht wordt gestaafd met de nodige documenten: 

o bij ziekte een doktersattest;  
o bij een onverwachte missie naar het buitenland in opdracht van de werkgever: een attest van de 

werkgever; 
o bij een andere reden: een attest afgeleverd door een onafhankelijke derde partij betrokken bij reden van 

overmacht. 

De student moet minstens de helft plus 1 van de lessen hebben gevolgd om deze gunstmaatregel te kunnen aanvragen. 
Bij een oneven aantal lessen wordt het resultaat van de deling naar boven afgerond. Enkel een lessenreeks die bestaat 
uit minimaal vier of meer lessen die elk op een afzonderlijk lesdag hebben plaatsgevonden, komt in aanmerking voor 
deze gunstmaatregel. Het PLOT beslist in overleg met de officier van de betrokken hulpverleningszone of de 
gunstmaatregel al dan niet effectief wordt toegekend aan de student.  
 
Eventuele organisatiekosten voor de uitvoering van deze gunstmaatregel worden besproken met de officier van de 
betrokken hulpverleningszone en desgevallend aangerekend bij het verschuldigde inschrijvingsgeld.  

11. Examencommissie 

Art. 34. Geen examencommissie voor brevetopleidingen 
Examencommissies en deliberaties zijn niet van toepassing voor een brevetopleiding. De behaalde punten zijn de 
resultaten waarop wordt beoordeeld of de student al dan niet geslaagd is. 

12. Slagen, modulecertificaten 

Art. 35. Slagen14 
Een student is geslaagd voor een opleidingsmodule als hij ten minste 50% als examenresultaat behaalt of een niet-
numerieke beoordeling ‘geslaagd’ verkrijgt. In dit geval behaalt hij een modulecertificaat voor de betreffende 
opleidingsmodule. 

De student die geslaagd is voor alle modules van een opleiding en over alle nodige modulecertificaten beschikt, behaalt 
een brevet voor de opleiding. 
 
Art. 36. Modulecertificaten15 
Het slagen voor het examen van een module geeft aanleiding tot de uitreiking van een modulecertificaat. Elk 
modulecertificaat heeft een geldigheidsduur van tien jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld op het modulecertificaat. 

 
14 Art. 42 van het KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 
15 Art. 23 en 42 van het KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 
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13. Bekendmaking examenresultaten 

Art. 37. Meedelen van examenresultaten16 
De examinator deelt bij het einde van het examen of na de quotering resultaat noch kwalitatieve feedback mee aan de 
student, tenzij anders bepaald in de betreffende modulefiche. 

De resultaten van alle examens worden door de administratie meegedeeld na het beëindigen van een examenperiode, 
en dit uiterlijk binnen één maand na afloop van het examen.  

14. Examens afgelegd bij een andere instelling 

Art. 38. Examens afgelegd bij een andere instelling17 
Wanneer een student, volgens de voorwaarden bepaald door de betrokken school, modules volgt aan een andere 
instelling, wordt het examen over deze modules afgenomen en beoordeeld op het tijdstip, de plaats en onder de 
voorwaarden bepaald door de betrokken instelling, onverminderd de deliberatiebevoegdheid van de examencommissie. 
Modulecertificaten uit andere opleidingsinstellingen worden gelijkwaardig geacht. 
 
Gelijkstellingen en vrijstellingen kunnen enkel via de Hoge Raad goedgekeurd. 
 

GEDRAGSREGELS 

15. Gedrag  

Art. 39. Houding en gedrag 
Elke student heeft een houding en gedrag die stroken met deze leefregels en met de betrokken deontologische code. Dit 
betekent dat elk gedrag weloverwogen is: 
- grof taalgebruik en misplaatste gebaren zijn niet toegelaten; 
- behandel eenieder op een beleefde, tactvolle en hoffelijke wijze; 
- elke vorm van vijandig, agressief, provocerend, minachtend, vernederend of discriminerend gedrag is uit den boze, 

pestgedrag is niet toegelaten; 
- elke student gedraagt zich voorbeeldig door alle wetten, reglementen en afspraken na te leven; 
- elke student draagt als een voorzichtig en redelijk persoon zorg voor het materiaal, de uitrusting, de voertuigen, de 

lokalen en de software, … die hij ter beschikking krijgt. In die geest voorkomt hij beschadigingen en vermijdt hij 
onnodige kosten en verspilling. 

 
De student neemt de nodige maatregelen om diefstal, misbruik of beschadiging van het materieel, de uitrusting, de 
voertuigen te voorkomen. 
 
Art. 40. Rookverbod 
In het PLOT geldt een algemeen rookverbod. Bezoekers en studenten dienen voor het betreden van het gebouw of de 
infrastructuur hun sigaretten te doven. Er is een rokersruimte voorzien. Sigarettenpeukjes kan men ter plaatse in de 
daarvoor voorziene asbakken achterlaten. 
 

Art. 41. Alcohol- en drugverbod 

Alcohol- en druggebruik beïnvloedt de veiligheid, de gezondheid en het psychosociaal welzijn negatief. Het schaadt de 
productiviteit en de kwaliteit van de opleidingsactiviteiten en het imago van het PLOT. Voor de gehele duur van de 
opleiding geldt een algemeen alcohol- en drugverbod. Dit geldt ook voor elk gebruik voorafgaand aan de 
opleidingsactiviteiten, tijdens de opleidingsactiviteiten, de pauzes en op de weg van en naar de opleidingsactiviteit, …  
 
Een student kan op basis van vermoeden of steekproefgewijs onderworpen worden aan een alcohol- of drugstest. Bij 
een afgenomen waarde hoger dan 0.03 vol% wordt betrokkene uitgesloten van deelname aan de oefeningen, lessen of 
examens van die dag. Het weigeren of niet in staat zijn tot het afleggen van deze test zorgt eveneens voor uitsluiting van 
deelname. Er kan van de feiten een melding gemaakt worden aan de werkgever. 
 

 
16 Art. 45 van het KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 
17 Art. 24 en 48 t/m 50 van het KB van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 
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GEBRUIK VAN INFORMATIE 

16. Omgaan met informatie 

Art. 42. Verantwoordelijkheid student 
Elke student is verantwoordelijk voor de informatie de hij beheert en die hij opvraagt voor de uitvoering van zijn 

studietaken. Dit geldt voor alle informatie, ongeacht de vorm waarin deze wordt kenbaar gemaakt (op papier, in 

elektronische vorm, via mondelinge of schriftelijke communicatie, …), opgeslagen (tekst, administratieve systemen, 

databanken, website, leerplatformen, …) en verspreid (e-mail, sms, website, fax, telefoon, whatsapp, twitter, ...). 

Art. 43. Omgaan met informatie 
Studenten mogen informatie uitwisselen en hun mening uiten zolang dit strookt met de wetgeving en met een algemeen 
gevoel voor etiquette, respect en hoffelijkheid. Elke student heeft hier een verantwoordelijkheid ten opzichte van het 
PLOT in zijn geheel en ten opzichte van de maatschappij.  
 
De student gaat omzichtig om met en respecteert: 
- informatie die vertrouwelijk is: deze moet met bijzondere aandacht en voorzichtigheid worden behandeld; 

- persoonlijke gegevens (vb. naam, mailadres, contactgegevens, …); 

- algemeen geldende beleefdheidsregels; 

- het imago van het beroep waarvoor hij studeert; 

- het imago van het PLOT en van het provinciebestuur Limburg. 

Art. 44. Privacy 
In het kader van de privacywetgeving is het belangrijk om uiterst voorzichtig om te gaan met persoonsgegevens. 
 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, 
zoals  naam, rijksregisternummer, adres, leeftijd, foto, mailadres, telefoonnummer, IP-adres, nummerplaat, ... 
 
Dat betekent onder meer: 
-         geen e-mails verzenden met persoonsgegevens (e-mails kunnen gemakkelijk gekraakt worden), tenzij versleuteld; 
-         indien men een mail wil verzenden naar een groep personen, zet men de bestemmelingen in het veld ‘bcc’ in 
plaats van ‘aan’ of ‘cc’; 
-         dit geldt ook voor bestanden of persoonsgegevens op papier, stick, je lestafel, … (vb.geen klas- of fotolijsten laten 
rondslingeren); 
-         elk datalek of incident onmiddellijk melden aan de school. Onmiddellijke melding is nodig omdat in voorkomend 
geval het datalek binnen de 72 u. moet gemeld worden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), met de 
mededeling welke acties ondernomen werden. 
 
Voorbeelden van datalekken zijn: verlies van stick die persoonsgegevens bevat, een adressenlijst die aan iemand 
bezorgd werd, zonder toestemming meedelen van contactgegevens … 

17.  Copyright  

Art. 45. Copyright 
De student mag in geen geval leermateriaal dat hem kosteloos of tegen betaling in het kader van zijn opleiding ter 

beschikking wordt gesteld, vermenigvuldigen of verspreiden zodat er commercieel voordeel uit gehaald kan worden door 

hemzelf of door derden. 

18.  Beeld- en geluidopnamen 

Art. 46. Onderwijsactiviteiten en personen 
De student heeft niet het recht om spontaan beeld- of geluidsopnamen te maken van onderwijsactiviteiten of van het 
personen aanwezig op het PLOT. 
 
Het maken van beeld- en geluidsopnamen is enkel toegelaten mits voorafgaande specifieke afspraak met en 
toestemming van de docent van het opleidingsonderdeel en van de persoon die in beeld komt of waarvan geluid wordt 
opgenomen.  
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Het opnamemateriaal kan enkel gebruikt worden voor didactische doeleinden voor de student zelf of voor de 
studentengroep van het lopende opleidingsjaar. Commercieel gebruik is uitgesloten. 
 
Art. 47. Examens 
Het opnemen van beeld- of geluidsopnamen van examens door studenten is verboden.  
 
Art. 48. Opnamen door docenten 
Een student kan zich niet verzetten tegen het maken van opnamen van onderwijsactiviteiten die de docent gebruikt voor 
simultane uitzending en/of plaatsing op leerplatformen. De student kan wel vragen om niet persoonlijk of herkenbaar in 
beeld te worden gebracht. 
 
Opgenomen materiaal van een docent mag niet gemanipuleerd of verspreid worden zonder diens voorafgaande 
toestemming. 

19.  Portretrecht 

Art. 49. Vereiste toestemming 
Aan iedere persoon komt het recht op afbeelding toe. Het komt aan de betrokken persoon toe om te beslissen of van 
hem een afbeelding mag worden genomen en gebruikt.  
Ook voor het verspreiden van beelden is de toestemming van betrokkene vereist. 
 
Art. 50. Geen toestemming vereist in bepaalde gevallen 
Er is geen toestemming vereist wanneer het gaat om foto’s en filmpjes  
- van menigten; 
- van toevallige passanten; 
- van publieke personen; 
- voor persoonlijk, huishoudelijk gebruik. 
 
Art. 51. Poseren 
Poseren voor een foto wordt beschouwd als toestemming geven voor het nemen van de foto, niet voor het gebruik van 
de foto. 
 
 

GEBRUIK VAN ICT 

20. Gebruik van ICT 

Art. 52. Geoorloofd gebruik 
Studenten mogen gebruik maken van de door het PLOT ter beschikking gestelde ICT-middelen, IT-infrastructuur en 
elektronische communicatiemiddelen mits het gebruik ervan niet in strijd is met de openbare orde en de goede zeden. 
Dit geldt evenzeer voor middelen of infrastructuur al dan niet eigendom van het provinciebestuur Limburg of het PLOT 
die men in relatie met het PLOT gebruikt (vb. e-mail, netwerkprogrammatuur, interne en externe netwerken, internet, 
leerplatformen, enz.) en voor alle gegevens die door die systemen worden verzonden of erin worden opgeslagen. 
 
Art. 53. Ongeoorloofd gebruik 
Het is onder meer niet toegelaten (niet limitatieve opsomming): 
- acties te ondernemen in strijd met de regelgeving, de openbare orde en de goede zeden; 
- programmatuur te installeren of te gebruiken waarvoor de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend of 

waarvoor het gebruik niet juridisch is geregeld; 
- acties te ondernemen die de beveiliging van systemen of informatie in het gedrang kunnen brengen, zoals het 

omzeilen van systemen en netwerkbeveiliging, het installeren van schadelijke software op de computers of laptops 
van het PLOT, zich toegang te verschaffen tot systemen waartoe men niet geautoriseerd is; 

- een valse identiteit aan te nemen op het netwerk; 
- vertrouwelijke informatie te delen met personen die niet gerechtigd zijn om deze informatie te ontvangen; 
- ICT-apparatuur of software die geen eigendom is van het provinciebestuur Limburg of het PLOT te koppelen aan 

apparatuur van het provinciebestuur Limburg of het PLOT zonder voorafgaandelijke toestemming van de 
informaticus van het PLOT. 

 
Art. 54. Goed gebruik 
De student heeft verantwoordelijkheden op het vlak van 

• het gebruik van ICT-middelen: 
o in goede toestand bewaren van de ter beschikking gestelde ICT-middelen; 
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o het niet onbeheerd achterlaten van de ter beschikking gestelde ICT-middelen en het nemen van 
voldoende veiligheidsmaatregelen om diefstal ervan maximaal te verhinderen; 

o het nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen die de mogelijkheden tot het inbreken op de 
systemen van het PLOT en diefstal van vertrouwelijke informatie zo klein mogelijk te maken; 

• de veiligheid van de gegevens die bewaard worden op de systemen:verifiëren of de ontvangen informatie vrij is van 
alle virussen die de bedrijfszekerheid van de systemen in het gedrang kunnen brengen: 

o het is verboden om de geïnstalleerde virusscanner uit te schakelen; 
o indien men geconfronteerd wordt met een virus, een verdachte e-mail of een verdacht document, moet 

men onmiddellijk stoppen met werken en contact opnemen met de verantwoordelijke 
systeembeheerder; 

• het melden aan de systeembeheerder van incidenten, lacunes in de beveiliging van het computersysteem of van 
methodes die de beveiliging van de gegevens in het gedrang brengen. Derden mogen hiervan niet op de hoogte 
worden gebracht. 

21. Software 

Art. 55. Software 
De software die door het PLOT ter beschikking van de studenten wordt gesteld, mag alleen door de student zelf gebruikt 
worden en uitsluitend voor doelen die verband houden met de opleiding. Het kopiëren van de software is verboden. 
 
Het is verboden vreemde software te installeren of te downloaden op toestellen die eigendom zijn van het PLOT, het 
provinciebestuur Limburg of de zone. Bijgevolg mag er nooit studiemateriaal of ander materiaal verkregen tijdens de 
gehele opleiding (zoals cursussen, PowerPoints, handleidingen, oefeningen, beeldmateriaal, foto’s,…) openbaar 
gemaakt noch verspreid worden. Niet via de tablet van de school, maar ook niet met de eigen tablet, smartphone, laptop 
en dergelijke. 
 
Art. 56. Internet en e-mail 
Het gebruik van internet en e-mail tijdens en voor de lessen is beperkt tot opleidingsgebonden doeleinden. 

 
Art. 57. Elektronische leerplatforms 
Elektronische platforms worden gebruikt voor formele communicatie in verband met de opleiding. Daarom moeten de 
studenten elke werkdag de betrokken platforms en hun e-mail raadplegen. Elke communcatie die op deze platforms 
gepost wordt, wordt geacht ten laatste de eerstvolgende werkdag gelezen te zijn. 
 
Art. 58. Wachtwoorden en login-namen 
Alle studenten krijgen toegang tot het netwerk PLOT-Opleiding. Om toegang te krijgen dient men verbinding te maken 
met dit netwerk, waarna er een inlogpagina zal openen. Op deze pagina dient men naam en e-mailadres in te geven. 
Daarna krijgt men 5 minuten internettoegang op dat toestel. Hierdoor krijgt men de mogelijkheid om de e-mails te 
openen. Vervolgens dient men in de aanmeldmail op de link 'ict@plotlimburg.be' te klikken en daarna krijgt men voor 90 
dagen toegang tot het internet. Daarna dient de procedure herhaald te worden. 
 
Iedere gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat onder zijn gebruikersidentificatie en wachtwoord 
gebeurt. 
 
Eenmaal aangesloten op het netwerk of computersysteem dat beschermd is met behulp van een wachtwoord, dient de 
student zich te houden aan de regels met betrekking tot het omgaan met informatie: 
- de login-naam moet worden beschermd met een goed gekozen wachtwoord; 
- niemand mag zijn wachtwoord aan derden meedelen en/of door derden laten gebruiken; 
- niemand mag de loginnaam van een ander gebruiken; 
- het is verboden wachtwoorden van anderen proberen te kraken of te achterhalen; 
- het is niet toegelaten om wachtwoorden in zichtbare vorm op te slaan; 
- men moet omzichtig tewerkgaan bij het ingeven van het wachtwoord. 
 

22. Sociale en digitale media 

Art. 59. Sociale media 
Uiterste voorzichtigheid is geboden in de omgang met sociale media (zoals Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp…). 
Het is verboden om via deze weg informatie die gelinkt is met de opleiding of met het betrokken ambt openbaar te 
maken of te verspreiden. 
 
Studenten moeten zich ervan bewust zijn dat privé pagina’s op sociale netwerken (bijvoorbeeld Facebook) nog steeds 
een openbaar karakter hebben. Er wordt sterk geadviseerd hier geen gebruik van te maken. Binnen de elektronische 

mailto:ict@plotlimburg.be
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leerplatforms kunnen voor klassen of deelklassen privé pagina’s aangemaakt worden, die enkel de betrokken klas kan 
beheren.  
 
In het kader van het beroepsgeheim waaraan de studenten gebonden zijn, moet elke gedraging - zelfs buiten de 
uitoefening van het ambt - die het vervullen van de ambtsplichten in de weg kan staan of met de waardigheid van het 
ambt strijdig is, vermeden worden. We dringen in het bijzonder aan op alertheid in de omgang met sociale media (zoals 
Facebook, Twitter, Youtube,…), aangezien het ook via deze weg verboden is om informatie die gelinkt is met de 
opleiding of met het ambt openbaar te maken of te verspreiden. 
 
Art. 60. Digitale media 
Het gebruik van digitale media tijdens de les is enkel toegelaten indien de docent er de toestemming voor geeft, en dient 
te gebeuren in het kader van de lesopdracht. 
 
Het gebruik van digitale media buiten de lesuren mag nooit aanleiding geven tot storend, ongepast of respectloos gedrag 
voor andere personen of voor het PLOT. 
 

23. Telefonie  

Art. 61. GSM-gebruik tijdens de lesuren 
Het is verboden om tijdens de les een GSM-toestel om privéredenen te gebruiken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk 
toestemming gegeven werd door de de docent of een personeelslid.  
 
Art. 62. GSM-gebruik  
Het gebruik van GSM toestellen mag nooit aanleiding geven tot storend, ongepast of respectloos gedrag voor andere 
personen. 

24. Toezicht en controle 

Art. 63. Toezicht en controle 
Binnen de wettelijke grenzen kan het PLOT controle uitoefenen op gegevens die men opslaat, verstuurt of ontvangt via 

het netwerk van het PLOT of het provinciebestuur Limburg, zelfs wanneer dit gebruik binnen de persoonlijke levenssfeer 

valt. Hieronder valt ook het telefoongebruik. 

Het PLOT of het provinciebestuur Limburg kan per gebruiker, per groep van gebruikers, per netwerk, per tijd het 

internetgebruik registreren en controleren. De controle kan slechts uitgevoerd worden door daartoe geautoriseerde 

netwerkbeheerders.  

De controle gebeurt op een wijze dat inmenging in de persoonlijke levenssfeer tot een minimum beperkt wordt en is 
enkel toegestaan voor een of meerdere van volgende doeleinden: 
- het voorkomen van ongeoorloofde feiten, feiten die strijdig zijn met de goede zeden of die de waardigheid van 

andere personen kunnen schaden; 

- de bescherming van de belangen van het PLOT die vertrouwelijk zijn, alsook het tegengaan van ermee in strijd 

zijnde parktijken; 

- de veiligheid en/of goede werking van het geheel van ICT-middelen van het PLOT met inbegrip van de controle op 

de kosten die ermee gepaard gaan, alsook de fysieke bescherming van de installaties van het PLOT;  

- het te goeder trouw naleven van de in het PLOT geldende beginselen en regels zoals opgesomd in de reglementen 

en uitvoeringsreglementen van het PLOT. 

25.  Waarschuwing 

Art. 64. Procedure 
Wanneer het gaat om de controle op de te goeder trouw naleving van de in het PLOT geldende regels en beginselen 

betreffende het gebruik van infrastructuur en informatie, wordt een waarschuwingsprocedure in acht genomen. Deze 

procedure heeft tot doel de student op de hoogte te brengen van een vermeende onregelmatigheid en van het feit dat 

een mogelijke sanctie zal getroffen worden wanneer een nieuwe onregelmatigheid wordt vermoed. 

De volgende procedure wordt in acht genomen: 
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- de voor de onregelmatigheid verantwoordelijk geachte student wordt door de coördinator van de betrokken school 

uitgenodigd voor een gesprek; 

- dit gesprek heeft plaats voor iedere beslissing of evaluatie die de student individueel kan raken; 

- het gesprek heeft tot doel de student de kans te bieden zijn bezwaren met betrekking tot de voorgenomen beslissing 

of evaluatie uiteen te zetten en hem verantwoording te vragen over zijn gebruik van de hem ter beschikking gestelde 

infrastructuur, middelen of informatie. 

 
 

GEBRUIK VAN INFRASTRUCTUUR 

26. Parking 

Art. 65. Parkeren 
Voertuigen, fietsen, motoren, … worden geparkeerd op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. Sommige 
parkeerplaatsen zijn voorbehouden plaatsen en zijn uitsluitend voor de betrokken vervoermiddelen bestemd. Bepaalde 
parkeerruimten kunnen voorbehouden zijn voor bepaalde studentengroepen of personeelsleden en docenten. 
 
Art. 66. Parkeerverbod 
Elk parkeerverbod dient gerespecteerd te worden.  

27. Lokalen  

Art. 67. Toegang 
De toegang tot bepaalde lokalen kan beperkt of verboden worden. 

 
Art. 68. Bezettingsgraad 
Iedereen respecteert de maximale bezettingsgraad per lokaal. De bezettingsgraad is aan of in elk lokaal aangebracht. 
 
Art. 69. Meubilair en materiaal 
Er is een standaard schikking van bureaus, banken, stoelen, …voorzien.  
 
Tijdens een les mogen studenten op verzoek van de docent de schikking in een leslokaal aanpassen. Na afloop van de 
les plaatsen de studenten de banken en stoelen terug in de oorspronkelijke staat. Gebruikte stoelen dienen na afloop 
van de les omgekeerd op de tafels geplaatst te worden. 
 
In de leslokalen mogen geen elektrische apparaten (koffiezetapparaat, waterkoker,…) geïnstalleerd worden. 

 
Art. 70. Verwarming en verluchting 
Elk lokaal wordt naar omstandigheden en gebruik voldoende verwarmd. Iedereen ziet erop toe dat er niet nodeloos of 
overdreven verwarmd wordt. Op warme dagen zorgt men ervoor dat de voorziene zonnewering toegepast wordt en dat 
ramen tijdens de warme uren gesloten blijven. 
 
Alle verluchtbare lokalen moeten regelmatig verlucht worden, bijvoorbeeld door het openen van een raam. Individuele 
ventilatoren kunnen verboden worden.  
 
Art. 71. Uitschakeling apparaten en verlichting en sluiting van de ramen 
Bij het verlaten van het lokaal schakelt men de nodige apparaten en verlichting uit en sluit men de ramen. 

28. Lift 

Art. 72. Gebruik van de personenlift 
De personenlift mag enkel gebruikt worden door personeelsleden en door minder mobiele mensen. Het gebruik van de 
lift kan evenwel beperkt worden door omstandigheden. In voorkomend geval wordt de beperking aangekondigd op elke 
liftdeur.  
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29. Sportinfrastructuur 

Art. 73. Gebruik van sportinfrastructuur 
Studenten gebruiken sportinfrastructuur volgens de aangebrachte richtlijnen of volgens de instructies van de docent. Ze 
dragen het vereiste schoeisel en de voorziene sportkledij.  
 

30. Schietstand 

Art. 74. Gebruik van de schietstand 
De toegang tot en het gebruik van de schietstand dient te gebeuren volgens de richtlijnen en instructies voorzien in het 
PLOT-uitvoeringsreglement Schietstand. 

31. Eten en drinken 

Art. 75. Plaats 
Eten en drinken is enkel toegelaten in de daartoe voorziene plaatsen en ruimten.  
 
Art. 76. Gebruik van materiaal 
In de daartoe voorziene ruimten zoals de cafetaria staan frigo’s, microgolfovens, drank- en andere automaten ter 
beschikking van de studenten en bezoekers. Studenten brengen hun eigen bestek mee.  
 
Iedereen respecteert het goede gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.  
 

32. Orde en netheid, afval 

33. Netheid 
Wie eet of drinkt zorgt ervoor dat de tafel, ruimte, … na afloop netjes en proper achtergelaten wordt.  
 
34. Afval 
Afval wordt in de daartoe voorziene afvalbak of container gedeponeerd. Het PLOT hanteert een correct sorteerbeleid en 
heeft hiervoor overal in het gebouw de juiste sorteerbakken geplaatst. Met een gezamenlijke inspanning kunnen we 
samen een bijdrage leveren aan het milieu. 
 
De vuilnisbakken op de toiletten zijn enkel bestemd voor het papier dat gebruikt wordt om de handen te drogen. 
 
35. Kleedruimtes, schoeisel 
De studenten zijn ertoe gehouden de kleedruimtes proper en in droge staat achter te laten na gebruik. Het nodige 
materiaal is hiervoor voorzien aan de doucheruimte. 
 

 

VEILIGHEID 

36.  Naleving instructies en meldingsplicht 

Art. 77. Naleving veiligheidsregelgeving en instructies 

Iedereen moet zich houden aan de veiligheidsregelgeving en aan de instructies met betrekking tot de praktijkoefeningen 
in de opleidingen en trainingen binnen het PLOT of de betrokken opleidingsinfrastructuur.  
 
Omwille van de risico’s die aan sommige opleidingen en -oefeningen zijn verbonden, wordt geen enkele 
onachtzaamheid, ordeverstoring of gedrag dat de veiligheid in het gedrang brengt getolereerd. De docent of instructeur 
ziet toe op de strikte naleving van de instructies en de veiligheidsvereisten. Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen 
wordt de student de toegang tot de les of oefening of de verderzetting ervan ontzegd. 
 
Het PLOT wijst iedere verantwoordelijkheid af bij ongevallen of schade als gevolg van het niet naleven van de 
veiligheidsvoorschriften en instructies. 
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Art. 78. Meldingsplicht 

Alle defecten, incidenten, bijna ongevallen en ongevallen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de docent of 
instructeur. 

37.  Voorkomen, kledij en bescherming 

Art. 79. Kledij  
Gedurende de praktijksessies en de examens is het dragen van piercings, sieraden (o.a. ringen, horloges, armbanden, 
halskettingen, oorringen, enz) niet toegelaten. Het is eveneens verboden om brandbare voorwerpen (o.a. aanstekers, 
gsm, …) mee te nemen of te dragen in de beschermingskledij. 
 
De interventiekledij voldoet aan de opgelegde normen. Het dragen van de volledige interventiekledij is verplicht. De kledij 
dient volledig dicht en volgens de voorschriften gedragen te worden.  
 

Art. 80. Uitrusting 

De studenten dragen in voorkomend geval de vereiste aangepaste kledij en staan in de juiste kledij klaar voor de 
aanvang van de les. 
 

Art. 81. Schade, verlies of diefstel 
Om verlies of diefstal te voorkomen moet alle kledij en materiaal genaamtekend worden.  
 
Het PLOT is niet verantwoordelijk voor schade aan kledij en uitrusting die veroorzaakt is door de aangeboden 
oefeningen.   

38.  Medisch geschikt 

Art. 82. Lichamelijke en fysieke geschiktheid 

De werkgever staat garant voor de medische en fysieke geschiktheid van de student bij de deelname aan de oefeningen, 
voor het dragen van adembescherming en voor het betreden van besloten ruimten met hoge temperaturen. 
 
De student is verplicht melding te maken aan de instructeur(s) van volgende aandoeningen: 

• neurologische, geestelijke en psychologische aandoeningen; 

• epilepsie, verslavingen aan alcohol of drugs die de waarneming, de stemming, de aandacht en het 
beoordelingsvermogen beïnvloeden, enz.; 

• aandoeningen van hart en bloedvaten; 

• stofwisselingsaandoeningen: diabetes; 

• duizeligheid, evenwichtsstoornissen; 

• aandoeningen van de lever en de nieren. 
 
De docent of instructeur kan de deelname aan de oefening door een student weigeren of onderbreken bij twijfel aan zijn 
geschiktheid. Dit heeft geen financiële compensatie voor het inschrijvingstarief tot gevolg. 

 

Art. 83. Geschiktheid voor praktijkopleidingen 

De student is verplicht om gedurende de training de docent of instructeur onmiddellijk in te lichten over eventuele fysieke 
en/of psychische problemen. 

 
Tijdens de oefeningen mag er niet gerookt of gegeten worden. 
 

Art. 84. Geschiktheid voor warme opleidingen en opleidingen met ademlucht 

De studenten die ademlucht dragen zijn verplicht de docent of instructeur op de hoogte te brengen van iedere beperking 
en/of gezondheidsklachten die het functioneren met adembescherming onder zware belasting kan hinderen. 

39. Beveiliging terrein en gebouwen 

Bewakingscamera’s 

Op diverse plaatsen aan de binnen- en buitenzijde van de gebouwen zijn camera’s voor bewakings- en 
beveiligingsdoeleinden geplaatst. Deze bewakingscamera’s filmen iedereen die zich begeeft op de site en in het 
gebouw. Door het betreden van  de site verleent men stilzwijgend toestemming om gefilmd te worden. 
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In de leslokalen zijn geen camera’s aangebracht, met uitzondering van de schietstand en van het verhoorlokaal.  
 
Alle camera’s werden geplaatst en gebruikt conform de geldende wetgeving. 

40. Noodsituaties 

Art. 85. Noodgevallen 

De nooduitgangen mogen niet gebruikt worden, tenzij in geval van nood.  
 
Er gebeurt een automatische vrijgave van alle deuren in geval van brand.  
 
Elke uitgang van een compartiment is voorzien van een vrijgaveknop (groene knop met vermelding “emergency exit”, 
waarmee de desbetreffende deur in geval van nood kan geopend worden. Deze knop mag enkel gebruikt worden in 
geval van nood. 
 

Art. 86. Evacuatie  
De student is verplicht de evacuatie-instructies op te volgen zoals meegedeeld door de docent of instructeur die de 
oefening begeleidt of zoals op diverse plaatsen kenbaar gemaakt is. 

 

Art. 87. Ernstige dreiging 

De student is verplicht om in geval van een ernstige dreiging de richtlijnen te volgen zoals geafficheerd op diverse 
plaatsen of zoals meegedeeld door de docent of instructeur die de oefening begeleidt. 
 

Art. 88. Paniekknop 

Er is in het hoofdgebouw in elk lokaal een paniekknop aanwezig. De paniekknop wordt enkel gebruikt in noodsituaties 
(de erbij hangende instructiekaart legt het gebruik ervan uit). 
 
 
 

AANVULLENDE BEPALINGEN 

Art. 89. Bevoegdheid directeur  
De directeur van de school kan te allen tijde aanvullende bepalingen binnen het schoolreglement vastleggen die van 
toepassing zijn op de lopende opleiding. Studenten worden hiervan steeds voorafgaandelijk in kennis gesteld. 
 
 
 

INWERKINGTREDING EN OPHEFFING 

Art. 90. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op de datum van goedkeuring door de deputatie. 

Art. 91. Opheffing 
Dit reglement vervangt alle voorgaande uitvoeringsreglementen van de Brandweerschool van het PLOT.  
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BIJLAGE 1. UITTREKSEL KONINKLIJK BESLUIT 18.11.2015 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE 

OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015 + 

errata B.S. 02.02.2016; 11.05.2016 en 30.10.2017)  

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 106, eerste lid en artikel 175/1, gewijzigd bij de wet van 
21 december 2013;  
Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare 
brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten;  
Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;  
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszone;  
Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;  
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2015;  
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 11 september 2015;  
Gelet op het protocol nr. 2015/03 van het comité voor de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten, gesloten op 1 juli 2015;  
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 
houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;  
Overwegende het advies van de Hoge Raad voor de Opleiding, gegeven op 20 mei 2015;  
Gelet op advies 58.212/2 van de Raad van State, gegeven op 21 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van 
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;  
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,  
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :  
 

HOOFDSTUK I. – DEFINITIES 

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:  
1°  Minister: de Minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken;  
2°  Wet van 15 mei 2007 : wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;  
3°  Koninklijk besluit van 19 april 2014 : koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 
operationeel personeel van de hulpverleningszones; [3/1° Ingevoegd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 43, 1° (inw. 15 augustus 2019) 
(B.S. 05.08.2019) - Koninklijk besluit van 29 juni 2018: koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut 
van het operationeel personeel van de civiele bescherming;]  
4°  Hoge Raad voor de opleiding : de raad bedoeld in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van 
een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de 
openbare brandweerdiensten;  
5°  Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling : de commissie bedoeld in hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 4 april 
2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale 
Opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten;  
6° Leden van de openbare hulpdiensten : de leden van de hulpverleningszones en de leden van de operationele eenheden 
van de Civiele Bescherming;  
7°  Inspectie : de inspectie bedoeld in artikel 9, § 2, van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en 
de algemene inspectie van de diensten van de civiele veiligheid bedoeld in artikel 168 van de wet van 15 mei 2007;  
8°  Kenniscentrum : het Federaal Kennis- centrum voor de civiele veiligheid zoals bedoeld in artikel 175 van de wet van 15 
mei 2007;  
9°  Hulpverleningszone : de hulpverlenings- zone zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007; 
[9/1°  Ingevoegd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 43, 2° (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019) - Operationele eenheid: de 
operationele eenheid van de Civiele Bescherming, vermeld in artikel 153 van de wet van 15 mei 2007;]  
10°  Module : deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een evaluatie 
met punten van de verworven kennis en competenties;  
11°  Koude praktijkopleiding : praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur;  
12°  Warme praktijkopleiding : praktische oefeningen met gebruik van echt vuur;  
13°  Opleiding via e-learning : opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of internet en die 
pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum voor de civiele veiligheid bedoeld in artikel 175/1 van de wet van 15 mei 
2007;  
14°  Basisopleiding : opleiding verbonden aan de hiërarchische loopbaan, ofwel om de loopbaan te starten, ofwel om naar een 
hogere graad over te gaan;  
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15°  Gespecialiseerde opleiding : opleiding voor het verwerven van kennis en competenties, nodig voor het uitoefenen van 
een gespecialiseerde functie;  
16°  [Vervangen bij K.B. van 12 juli 2019, art. 43, 3° (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019) – Voortgezette opleiding 
bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014: opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk 
besluit van 19 april 2014 voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties van het personeel van de 
hulpverleningszones, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding goedgekeurd door de Minister, na advies van het 
Kenniscentrum;] [16/1° Ingevoegd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 43, 4° (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019) - Voortgezette 
opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018: opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het 
koninklijk besluit van 29 juni 2018 voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties van het 
personeel van de civiele bescherming, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding goedgekeurd door de Minister, na 
advies van het Kenniscentrum;]  
17°  Permanente opleiding : opleiding bedoeld in artikel 150, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 georganiseerd 
door de zonecommandant of zijn afgevaardigde, overeenkomstig de oefensystematiek goedgekeurd door de Minister, na advies 
van het Kenniscentrum;  
18°  Opleidingscentrum : opleidingscentrum voor de civiele veiligheid bedoeld in artikel 175/1 van de wet van 15 mei 2007;  
19°  Brevet van brandweerman : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 
betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;  
20°  Brevet van korporaal : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende 
de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;  
21°  Brevet van sergeant : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende 
de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;  
22°  Brevet van adjudant : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende 
de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;  
23°  Brevet van officier : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de 
opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;  
24°  Brevet van technicus brandvoorkoming : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 6°, van het koninklijk besluit van 21 februari 
2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;  
25°  Brevet van crisissituatiebeheer : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 7°, van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 
betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;  
26°  Brevet van dienstchef : het brevet bedoeld in artikel 17, § 1, 8°, van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 
betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;  
27°  […] Opgeheven bij K.B. van 26 januari 2018, art. 73 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) 28° Werkdag : de weekdag van 
maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. 

 
HOOFDSTUK II. - OPLEIDINGSCENTRA 

Afdeling I. - Erkenning 
Art. 2. De minister erkent de opleidingscentra. Er is niet méér dan één opleidingscentrum op het grondgebied van een provincie of 
het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.  
 
Art. 3. De vraag om erkenning van een opleidingscentrum wordt aan de minister gericht. Zij gaat vergezeld van zowel de statuten 
en het huishoudelijk reglement van het opleidingscentrum, als van de samenstelling van de administratieve structuur en van de 
pedagogische cel die operationele experts en minstens één pedagoog bevat. De vraag om erkenning bevat eveneens een 
kwantitatieve analyse van de jaarlijkse geschatte behoeften voor het doelpubliek, evenals de administratieve, logistieke en 
technische specifieke middelen. De vraag om erkenning vermeldt eveneens de analyse van de middelen inzake materieel en 
infrastructuur voor de behoeften van de theoretische en praktische opleiding. 

 
Afdeling II. – Opdrachten 

Art. 4. Onverminderd de opdrachten van het Kenniscentrum inzake de organisatie van de opleidingen, de opdrachten van de 
hulpverleningszones inzake de permanente opleiding van het personeel van de hulpverleningszone of de opdrachten van de 
Algemene Directie van de Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, organiseert elk 
opleidingscentrum de opleidingen voor de leden van de openbare hulpdiensten. 
 
Art. 5. Tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en elk opleidingscentrum wordt een overeenkomst afgesloten. De 
overeenkomst bevat minstens de volgende elementen :  
1° de opdrachten en verplichtingen van het opleidingscentrum. Deze opdrachten en verplichtingen zijn hoofdzakelijk de volgende :  

a) het mede organiseren van de selectie van de leden van de hulpverleningszones met het oog op het afleveren van het 
federaal geschiktheidsattest bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 en van de 
bevorderingsproeven bedoeld in artikel 57 van hetzelfde koninklijk besluit [en het mede organiseren van de selectie van 
de leden van de civiele bescherming met het oog op het afleveren van het federaal geschiktheidsattest bedoeld in artikel 
20 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 en de bevorderingsproeven bedoeld in artikel 37 van hetzelfde besluit;] 
Aldus aangevuld bij K.B. van 12 juli 2019, art. 44, 1° (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019)  
b) het organiseren van de opleidingen tot het behalen van brevetten, getuigschriften en attesten;  
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c) het organiseren van de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 
[en de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018] en de gespecialiseerde 
opleidingen voor de leden van de hulpverleningszones, die in de zone uitgevoerd kunnen worden [of de gespecialiseerde 
opleidingen voor de leden van civiele bescherming, die in de operationele eenheid uitgevoerd kunnen worden]; Aldus 
gewijzigd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 44, 2° en 3° (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019) 
d) het ter beschikking stellen van geschikt materieel en geschikte infrastructuur voor de koude en warme 
praktijkopleiding;  
e) meewerken aan het ontwikkelen en up-to-date houden van de cursussen en van het didactisch materiaal, 
overeenkomstig de technische evoluties in de sector, en/of het deelnemen aan werkgroepen voor het ontwikkelen van 
dit materiaal;  
f) beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen aangaande de uitrusting, het materieel en de infrastructuur van 
het opleidingscentrum, evenals aan de gevraagde quota inzake het aantal op te leiden leerlingen;  
g) het respecteren van de pedagogische normen goedgekeurd door de Minister, na advies van de Hoge Raad voor de 
opleiding, onder andere het maximum aantal leerlingen per klas en het aantal instructeurs per groep voor de praktische 
opleidingen;  
h) het doceren van de syllabi goedgekeurd door de Hoge Raad voor de opleiding; FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele 
Veiligheid Kenniscentrum – Documentatiedienst OPLEIDING 08/2019 p. 16/46  

2° de materiële middelen in natura die door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter beschikking gesteld kunnen 
worden aan de opleidingscentra;  
3° het minimum- en maximumbedrag van het inschrijvingsgeld dat de opleidingscentra naast de subsidies kunnen vorderen;  
4° de duur en de modaliteiten van herziening en van ontbinding van de overeenkomst;  
5° de controlemaatregelen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op de naleving van de overeenkomst, zoals 
bedoeld in de artikelen 7 tot 9;  
6° […] opgeheven bij K.B. van 12 juli 2019, art. 44, 4° (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019) 
 
Art. 6. In afwijking van artikel 5, 3° kan de Minister, na advies van de Hoge Raad voor de opleiding, het minimumbedrag en het 
maximumbedrag van het inschrijvingsgeld dat het opleidingscentrum kan vorderen van de hulpverleningszone bepalen voor de 
brevetten bedoeld in artikel 10, § 1, 1° en de getuigschriften bedoeld in artikel 10, § 1, 2°. [Aangevuld bij K.B. van 12 juli 2019, art. 
45 (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019) - In afwijking van artikel 5, 3° kan de Minister, na advies van de Hoge Raad voor de 
opleiding, het minimumbedrag en het maximumbedrag van het inschrijvingsgeld dat het opleidingscentrum kan vorderen van de 
civiele bescherming bepalen voor de brevetten bedoeld in artikel 2, 1°, en de getuigschriften bedoeld in artikel 2, 2°, van het 
koninklijk besluit van 12 juli 2019 betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse 
koninklijke besluiten.]  

 
Afdeling III. - Controle 

 
Art. 7. De opleidingscentra worden gezamenlijk gecontroleerd door de Inspectie en het Kenniscentrum, die minimaal één keer om 
de twee jaar een gezamenlijk verslag opstellen met hun opmerkingen. In dit verslag worden de beschouwingen vermeld van de 
Hoge Raad voor de opleiding, in toepassing van artikel 5, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een 
Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supra- provinciale Opleidingsraden voor de openbare 
brandweerdiensten. Het verslag heeft betrekking op de activiteiten van het centrum en op de naleving van de pedagogische 
normen zowel wat betreft het personeel dat de leerlingen begeleidt als wat betreft de specifieke pedagogische tools en materieel. 
Het verslag wordt aan de Minister bezorgd ten laatste op de laatste dag van de derde maand die volgt op het inspectiebezoek. De 
leden van het Kenniscentrum en van de Inspectie hebben toegang tot de installaties van het opleidingscentrum en tot de 
opleidingen. 
 
Art. 8. Wanneer het verslag bedoeld in artikel 7 negatief is en de intrekking van de erkenning voorstelt, beschikt het 
opleidingscentrum over een termijn van zes maanden vanaf de ontvangst van het verslag, om de tekortkomingen weg te werken. 
Bij het verstrijken van de termijn van zes maanden wordt een nieuw rapport opgesteld. De Minister kan de erkenning van een 
opleidingscentrum intrekken, op basis van de verslagen bedoeld in het eerste lid. De beslissing tot intrekking kan geen uitwerking 
hebben vóór het afsluiten van de examens betreffende de lopende modules.  
 
Art. 9. Elk jaar stelt het opleidingscentrum een gedetailleerd verslag op van haar activiteiten. Het verslag vermeldt de inlichtingen 
betreffende de organisatie van het opleidingscentrum, zijn personeel, zijn financiële middelen, zijn infrastructuur voor de 
organisatie van de theoretische en praktische opleidingen en de kwaliteitsaanpak die het opleidingscentrum toepast.  
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HOOFDSTUK III. - OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE [HULPVERLENINGSZONES] 
Aldus gewijzigd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 46 (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019) 

 
Afdeling I. - Verschillende opleidingen 

 
Art. 10. § 1. De volgende opleidingen worden georganiseerd voor de leden van de [hulpverleningszones] : 
1° de opleidingen tot het behalen van brevetten;  
2° de opleidingen tot het behalen van getuigschriften;  
3° de opleidingen tot het behalen van attesten.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 47 (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019)  

§ 2. De opleidingen tot het behalen van de [brevetten BO1, MO1 en OFF2] via aanwerving en de opleidingen bedoeld in 
de eerste paragraaf, 2° en 3°, kunnen georganiseerd worden voor leerlingen die geen operationeel lid van de [hulpverleningszones] 
zijn. De leden van de [hulpverleningszones] krijgen voorrang voor de inschrijving.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 74 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) en gewijzigd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 
47 (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019)  
 
Art. 11. Een brevet wordt uitgereikt aan de operationele leden van de [hulpverleningszones] die een basisopleiding volgden en die 
slaagden voor alle examens. Een brevet wordt uitgereikt aan de leerlingen die geen operationeel lid van de [hulpverleningszones] 
zijn, die een [basisopleiding BO1, MO1 of OFF2] via aanwerving volgden en die slaagden voor alle examens.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 75 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) 
 
Art. 12. Een getuigschrift wordt uitgereikt aan de operationele leden van de [hulpverleningszones] die een gespecialiseerde 
opleiding volgden en die slaagden voor alle examens. Een getuigschrift wordt uitgereikt aan de leerlingen die geen operationeel lid 
van de [hulpverleningszones] zijn, en die een gespecialiseerde opleiding volgden en die slaagden voor alle examens.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 47 (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019)  
 
Art. 13. § 1. Een attest wordt uitgereikt aan de operationele leden van de [hulpverleningszones] die een voortgezette opleiding 
volgden. Het attest preciseert of er al dan niet een evaluatie was en of de leerling hiervoor geslaagd is.  

§ 2. Een attest wordt uitgereikt aan de leerlingen die geen operationeel lid van de [hulpverleningszones] zijn en die een 
[voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014] volgden. Het attest preciseert of er 
al dan niet een evaluatie was en of de leerling hiervoor geslaagd is.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 47 en 48 (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019) 
 
Art. 14. § 1. De brevetten bedoeld in artikel 10, § 1, 1° 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.  

§ 2. Voor elk brevet bedoeld in de eerste paragraaf worden de titels van de modules waaruit de opleiding bestaat en het 
minimum aantal uren per module bepaald in bijlage 1. 
De Minister kan de pedagogische doelstellingen en de wijze van evalueren van de modules bedoeld in het eerste lid vastleggen, na 
advies van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de Opleiding. Bij ontstentenis van de uitvoering van het tweede lid, 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. 
 
Art. 15. De Minister, na advies van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de opleiding : 1° creëert de getuigschriften 
bedoeld in artikel 10, § 1, 2° ; 2° legt de titels van de modules, het aantal uren en de pedagogische doelstellingen ervan vast; 3° legt 
de wijze van evalueren vast; 4° bepaalt de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen die aanleiding geven tot het behalen van 
getuigschriften.  
 
Art. 16. De inhoudstafel, de duur en de organisatiemodaliteiten van de opleidingen bestemd voor de toekenning van een attest 
bedoeld in artikel 10, § 1, 3° worden bepaald door de Minister, na advies van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de 
opleiding. 

 
Afdeling II. - Organisatie van de opleidingen 

 
Art. 17. De Minister bepaalt de regels voor de organisatie van de cursussen.  
 
Art. 18. § 1. Het opleidingscentrum stelt de syllabi bij aanvang van de cursussen digitaal ter beschikking van de leerling en op 
eenvoudig verzoek van de leerling gratis op papier.  
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§ 2. De inhoud van de syllabi wordt goedgekeurd door de Hoge Raad voor de opleiding. Het opleidingscentrum legt elk 
voorstel tot aanpassing van de syllabus voor aan het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum maakt het voorstel tot aanpassing, samen 
met zijn advies, over aan de Hoge Raad voor de opleiding, die zijn beslissing meedeelt aan het opleidingscentrum binnen een 
termijn van zestig werkdagen vanaf de ontvangst van het voorstel tot aanpassing. Indien er geen beslissing genomen werd binnen 
de termijn bedoeld in het derde lid, wordt het voorstel als goedgekeurd beschouwd.  
 
Art. 19. Elk jaar stelt het opleidingscentrum een opleidingskalender op, na overleg met de hulpverleningszones. De kalender wordt 
gepubliceerd op de website van het opleidingscentrum en wordt overgemaakt aan het Kenniscentrum.  
 
Art. 20. § 1. Ten laatste op het moment van kennisgeving van de organisatie van een cursus aan de hulpverleningszone, maakt het 
opleidingscentrum voor deze cursus het uurrooster van de lessen en de data van de examens over aan het Kenniscentrum.  

§ 2. Ten laatste zeven dagen vóór het begin van de cursus, maakt het opleidingscentrum voor elke georganiseerde 
opleiding aan het Kenniscentrum over :  

1° de lijst van de leerlingen;  
2° de namen en de kwalificaties van de instructeurs. 

 
Afdeling III. - Modulair systeem 

 
Art. 21. De opleidingen bedoeld in artikel 10, § 1, 1° en 2° worden ingedeeld in modules.  
 
Art. 22. Uitgezonderd in de gevallen voorzien door dit besluit, is de volgorde van het volgen van de modules van de opleidingen 
zoals bedoeld in artikel 10, § 1, 1° vrij. Uitgezonderd in de gevallen voorzien door dit besluit, is het slagen voor het examen van de 
voorgaande module niet noodzakelijk voor het aanvangen van een nieuwe module zoals bedoeld in artikel 10, § 1, 1°.  
 
Art. 23. De modules zijn kapitaliseerbaar. Het slagen voor het examen van een module geeft aanleiding tot de uitreiking van een 
modulecertificaat. Elk modulecertificaat heeft een geldigheidsduur van tien 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.  
 
Art. 24. Als de modules van een opleiding tot het behalen van een brevet of een getuigschrift gevolgd werden in verschillende 
opleidingscentra, wordt het brevet of het getuigschrift uitgereikt door het opleidingscentrum waar de leerling voor het examen 
betreffende de laatst gevolgde module geslaagd is. 
 

Afdeling IV. - Toelating tot de opleidingen 
 
Art. 25. Onverminderd de toepassing van artikel 10, § 2, worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet BO1, de 
stagiairs brandweerman van een hulpverleningszone.  
 
Art. 26. 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 houder zijn van het brevet B Delta zoals bedoeld in bijlage 1].  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 76 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  
 
Art. 27. [§ 1.] Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet MO1 [door bevordering] : 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.  
Aldus hernummerd en gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 77, 1° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) [Aangevuld bij K.B. 
van 26 januari 2018, art. 77, 2° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) –  
§ 2. Onverminderd de toepassing van artikel 10, § 2, worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet MO1 via 
aanwerving, de stagedoende sergeanten van een hulpverleningszone.  
De vrijwillige leden van een hulpverleningszone volgen:  
1° deel 1 BO1 – eerste deel;  
2° deel 2 BO1 – tweede deel;  
3° deel 3 BO2;  
4° deel 4 MO1 - generieke kennis;  
5° deel 5 MO1 - minstens één van de volgende modules: PREV-1, FOROP-1 of "Competentiemanagement en evaluatie".  
De beroepsleden van een hulpverleningszone volgen:  
1° deel 1 BO1 – eerste deel;  
2° deel 2 BO1 – tweede deel;  
3° deel 3 BO2;  
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4° deel 4 MO1 - generieke kennis;  
5° deel 5 MO1 - modules PREV-1, FOROP-1 en "Competentiemanagement en evaluatie.] 
 
Art. 28. 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 FOD Binnenlandse Zaken –sergeanten van een 
hulpverleningszone die houder zijn van het brevet van sergeant [en die houder zijn van het brevet M Delta zoals bedoeld in bijlage 
1].  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 78 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) 
 
Art. 29. 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.  
 
Art. 30. § 1. 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 […].  
Aldus opgeheven bij K.B. van 26 januari 2018, art. 79, 1° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  
 
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 [attest] "Competentiemanagement en evaluatie" uit de opleiding tot het behalen van het brevet MO1 vóór de aanvang van de 
cursus FOROP-2. 
 Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 79, 2° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) § 2.  
 
Onverminderd de toepassing van artikel 10, § 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. 
 
Art. 31. 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 […]. Aldus opgeheven bij K.B. van 26 januari 2018, 
art. 80 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  
 
Art. 32. 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.  
 
Art. 33. 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.  
 
Art. 34. 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.  
 
Art. 35. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet van brandweerkadet, de personen die 16 of 17 jaar 
worden in de loop van het kalenderjaar en geslaagd zijn in een toegangstest, georganiseerd door een opleidingscentrum. 
De toegangstest bestaat uit de competentietest en de operationele handvaardigheidstest voor het basiskader die moeten worden 
afgelegd voor het behalen van het federaal geschiktheidsattest van het basiskader, bedoeld in artikel 35, § 3, 1° en 2°, van het 
koninklijk besluit van 19 april 2014. De kandidaat die geslaagd is voor de opleiding tot het behalen van het brevet van 
brandweerkadet, ontvangt het federaal geschiktheidsattest zoals bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014. 
Bij het volgen van de opleiding tot het behalen van het brevet BO1 is hij vrijgesteld van deel 1 gedurende een periode van tien jaar 
vanaf de datum vermeld op het brevet van brandweerkadet.  
 
Art. 36. De leerling die niet aanwezig is bij een theoretische cursus van een module overeenkomstig artikel 37, § 6, dient geslaagd 
te zijn voor het examen betreffende deze theoretische cursus teneinde toegang te verkrijgen tot de praktische cursussen van 
dezelfde module.  
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Art. 37. § 1. Met uitzondering van [het brevet BO1, het brevet MO1 en het brevet OFF2] bij aanwerving, kan de kandidaat zich 
slechts inschrijven voor één van de opleidingen bedoeld in artikel 10, of voor een module uit deze opleidingen, na gunstig advies 
van de zonecommandant of zijn afgevaardigde.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 81 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  

§ 2. De zonecommandant of zijn afgevaardigde houdt bij zijn advies rekening met de opleidingsnoden zoals bepaald in het 
meerjarenbeleidsplan bedoeld in het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur 
van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones.  

§ 3. De kandidaat kan tegen een ongunstig advies van de zonecommandant, of zijn afgevaardigde, voor de inschrijving 
voor een opleiding tot het behalen van een brevet in beroep gaan bij de zoneraad, via aangetekend schrijven binnen de maand na 
de ontvangst van het ongunstig advies. De zoneraad doet uitspraak binnen de twee maanden na de ontvangst van het beroep. Bij 
gebrek aan beslissing binnen deze termijn, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd.  

§ 4. Om geldig te zijn, moet de inschrijving voor een opleiding of voor een module door de zone gericht worden aan het 
opleidingscentrum ten laatste op het einde van de tweede maand die voorafgaat aan die gedurende dewelke de opleiding of de 
module zal beginnen.  

§ 5. Bij de inschrijving voor een in artikel 10, § 1, 1° en 2° bedoelde opleiding, preciseert de kandidaat of hij de totale 
opleiding wil volgen of, in voorkomend geval, één of meerdere modules.  

§ 6. De kandidaat kan ervoor kiezen om het theoretisch gedeelte van een module niet bij te wonen. Hij deelt dit 
schriftelijk mee op datum van de inschrijving aan het opleidingscentrum.  

§ 7. Ten laatste op het moment van kennisgeving van de organisatie van een cursus aan de hulpverleningszone, maakt het 
opleidingscentrum voor deze cursus het uurrooster van de lessen en de data van de examens openbaar. 
 
Art. 38. Het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken kan de opleidingen bedoeld in artikel 10 volgen mits 
de voorafgaande toestemming van de directeur-generaal van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid of zijn afgevaardigde 
werd verkregen.  
 
Art. 39. Niemand mag zich meer dan twee keer inschrijven voor dezelfde module, behalve in geval van overmacht, beoordeeld door 
de directeur van het opleidingcentrum. In afwijking van het eerste lid, mag niemand zich meer dan één keer inschrijven voor 
module 5 van brevet BO1 [voor module 5 van deel 1 van brevet MO1 via aanwerving] of module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via 
aanwerving behalve in geval van overmacht, beoordeeld door de directeur van het opleidingcentrum.  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 82 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  

 
Afdeling V. – Examens 

 
Art. 40. Elke module wordt afgesloten met een examen. Een examen kan bestaan uit een schriftelijke, mondelinge en/of een 
praktische proef. In afwijking van het eerste lid kan een examen 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.  
 
Art. 41. De kandidaat moet het examen afleggen in het opleidingscentrum waar hij de betreffende module gevolgd heeft. Art. 42. 
Het brevet, het getuigschrift of het attest wordt uitgereikt aan de kandidaat die voor elke module van de opleiding minstens 50 % 
behaalt.  
 
Art. 43. Het examenprogramma voor de module 5 van brevet BO1 [,voor module 5 van deel 1 van brevet MO1 via aanwerving] 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 [,module 5 van deel 1 van brevet MO1 via aanwerving] of module 7 van deel 1 van brevet 
OFF2 via aanwerving binnen een termijn van één jaar vanaf het begin van de aanwervingsstage. Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 
januari 2018, art. 83, 1° en 2° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  
 
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 [,module 5 van deel 1 van brevet MO1 via aanwerving] of module 7 van deel 1 van brevet OFF2 via aanwerving. 
Aldus gewijzigd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 84 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  
* Artikel 44 krijgt uitwerking met ingang van 1 januari 2017 ( K.B. van 26 januari 2018, art. 90 (B.S. 20.02.2018))  
Art. 45. § 1. Na elke examensessie worden de resultaten binnen de maand na de deliberatie aan het Kenniscentrum en aan de zone 
overgemaakt, met vermelding van de datum van deliberatie.  

§ 2. Het brevet, getuigschrift of attest wordt binnen de maand na de deliberatie aan de geslaagde kandidaat 
overgemaakt. 

 
Afdeling VI. – […] Opgeheven bij K.B. van 26 januari 2018, art. 85 (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) 

 
Afdeling VII. - Instructeurs 
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Art. 47. § 1. De opleidingen bedoeld in artikel 10 worden gedoceerd door instructeurs die beschikken over een van de volgende 
getuigschriften pedagogische bekwaamheden : 1° getuigschrift FOROP-1; 2° getuigschrift FOROP-2.  

§ 2. De opleidingen tot het behalen van het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 worden gedoceerd door instructeurs die 
beschikken over een diploma in de pedagogie, of bij ontstentenis een lid van de openbare hulpdienst met een pedagogisch diploma 
of met het getuigschrift FOROP-2, onder het toezicht van de pedagogische cel, bedoeld in artikel 3.  

 
Afdeling VIII. - Gelijkstellingen en vrijstellingen 

 
Art. 48. De Minister spreekt zich uit over de aanvragen tot gelijkstelling van diploma's, cursussen of brevetten, na het advies van de 
Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling ingewonnen te hebben. 
 
Art. 49. De Minister spreekt zich uit over de aanvragen tot vrijstelling van cursussen en examens, na het advies van de Commissie 
voor gelijkstelling en vrijstelling ingewonnen te hebben.  
 
Art. 50. Het brevet BO2 wordt gelijkgesteld met het brevet BO1.  
Het brevet MO1 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1 en BO2.  
Het brevet MO2 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1, BO2 en MO1.  
Het brevet OFF1 wordt gelijkgesteld met de brevetten van BO1, BO2, MO1 en MO2.  
Het brevet OFF2 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1, BO2, MO1, MO2 en OFF1.  
Het brevet OFF3 wordt gelijkgesteld met de brevetten BO1, BO2, MO1, MO2, OFF1 en OFF2.  
 
Art. 51. § 1. Elk uur door een leerling gevolgd in het kader van de opleiding tot het behalen van de brevetten, de getuigschriften en 
de attesten bedoeld in artikel 10 wordt gelijkgesteld met een uur [voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het 
koninklijk besluit van 19 april 2014].  
Aldus gewijzigd bij K.B. van 12 juli 2019, art. 48 (inw. 15 augustus 2019) (B.S. 05.08.2019)  

§ 2. De zonecommandant kan voor de opleiding die de instructeur geeft in opdracht van een opleidingscentrum voor een 
maximum van twaalf uren per jaar gelijkstellen met uren voortgezette opleiding.  

……….. 
 

HOOFDSTUK V. – OVERGANGSBEPALINGEN 
 

Art. 64. De erkenningen toegekend aan de opleidingscentra voor de inwerkingtreding van dit besluit blijven behouden.  
 
Art. 65. In afwijking van artikel 3, mogen de personeelsleden van het opleidingscentrum die op datum van de inwerkingtreding van 
dit besluit een pedagogische functie uitoefenen zonder diploma, deze functie blijven uitoefenen.  
 
Art. 66. In afwijking van artikel 47, § 1, kunnen de opleidingen bedoeld in artikel 10 gedurende een termijn van vijf jaar vanaf de 
inwerkingtreding van dit besluit gedoceerd worden door instructeurs die niet beschikken over een getuigschrift FOROP-1 of FOROP-
2.  
 
Art. 67. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 26 wordt het brevet van brandweerman gelijkgesteld met het brevet van BO1.  
Het brevet van korporaal wordt gelijkgesteld met het brevet BO2.  
Onverminderd de toepassing van artikel 28 wordt het brevet van sergeant gelijkgesteld met het brevet MO1.  
Het brevet van adjudant wordt gelijkgesteld met het brevet MO2.  
Het brevet van officier wordt gelijkgesteld met het brevet OFF1.  
Het brevet van technicus brandvoorkoming wordt gelijkgesteld met de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3.  
Het modulecertificaat van de module brandvoorkoming van het brevet van sergeant en het attest brandpreventieadviseur worden 
gelijkgesteld met het getuigschrift PREV-1.  
Het brevet crisissituatiebeheer wordt gelijkgesteld met de modulecertificaten voor de modules CRI1, CRI-2 en CRI-3 uit de 
opleidingen tot het behalen van de brevetten OFF1, OFF2 en OFF3.  
Het brevet van officier in combinatie met het brevet van technicus brandvoorkoming of de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en 
PREV-3 en het brevet crisissituatiebeheer of de modulecertificaten CRI-1 en CRI-2 wordt gelijkgesteld met het brevet OFF2.  
Het brevet van dienstchef wordt gelijkgesteld met het brevet OFF3.  

§ 2. Het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van sergeant voor de stagedoende onderluitenants 
en het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van officier [beide behaald voor 1 januari 2016] worden 
gelijkgesteld met getuigschriften FOROP-1 en FOROP-2.  
Aldus ingevoegd bij K.B. van 26 januari 2018, art. 86, 1° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018)  

§ 3. Worden gelijkgesteld met het brevet van crisissituatiebeheer, op voorwaarde dat de houder ervan de graad van 
officier draagt en tevens houder is van het brevet van technicus brandvoorkoming :  
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1° het certificaat « Enseignement de Médecine de catastrophe - Organisation des Secours Médicaux en situation d'Urgence 
Collective », gegeven door de Université libre de Bruxelles (ULB);  
2° het certificaat « Rampengeneeskunde en Rampenmanagement », gegeven door de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven);  
3° het certificaat « Médecine de Catastrophe », gegeven door de Université catholique de Louvain (UCL);  
4° het certificaat « Rampenmanagement », gegeven door de Universiteit Antwerpen (UA). [Ingevoegd bij K.B. van 26 januari 2018, 
art. 86, 2° (inw. 2 maart 2018) (B.S. 20.02.2018) – 

 § 4. Het attest van de opleiding “SAH Binnenbrandbestrijding” wordt gelijkgesteld met het modulecertificaat van de 
module Binnenbrandbestrijding van het brevet M Delta.  
Het attest van de opleiding “SAH Technische hulpverlening” wordt gelijkgesteld met het modulecertificaat van de module 
Technische hulpverlening van het brevet M Delta.] 
 
Art. 68. § 1. Worden gelijkgesteld met de brevetten van brandweerman, korporaal, sergeant en adjudant : 
1° het brevet van onderofficier uitgereikt door de erkende opleidingscentra voor de brandweerdiensten of de provinciale federaties 
van de openbare brandweerdiensten;  
2° het getuigschrift van kandidaat-onderofficier uitgereikt door de bevoegde overheid, op basis van een beslissing genomen vóór 
31 december 1993. 

§ 2. Worden gelijkgesteld met het brevet van OFF1 :  
1° het brevet A uitgereikt door de Staat;  
2° het brevet B uitgereikt door de Staat;  
3° het brevet C uitgereikt door de Staat;  
4° het brevet van kandidaat-beroepsofficier;  
5° het brevet van onderluitenant;  
6° het brevet van officier.  
 
Art. 69. § 1. De opleidingen tot het behalen van het brevet van brandweerman, korporaal, sergeant, adjudant, officier, technicus 
brandvoorkoming, crisissituatiebeheer en dienstchef, begonnen vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden 
geregeld door de reglementaire bepalingen die in werking waren op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit.  
De opleidingen waarvoor de inschrijvingen afgesloten zijn en begonnen zijn voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, 
worden geacht te zijn begonnen.  
Een begonnen opleiding dient te worden beëindigd binnen de vijf jaren na de inwerkingtreding van dit besluit.  

§ 2. Elk van de in § 1 bedoelde cursussen wordt afgesloten met een examen dat minstens een schriftelijke proef bevat.  
§ 3. Het in § 1 bedoelde brevet wordt uitgereikt aan de leerlingen die voor elke examen minstens 60 % van de punten 

behalen.  
§ 4. De stagedoende officier die geen houder is van een diploma van niveau A zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk 

besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel en die op datum van inwerkingtreding van dit besluit nog 
niet ingeschreven werd voor zijn opleiding, volgt de opleiding tot het behalen van het brevet BO1, BO2, MO1, MO2 en OFF1. 

 
………………… 

 
HOOFDSTUK VII. – SLOTBEPALINGEN 

 
Art. 80. Het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, wordt 
opgeheven.  
 
Art. 81. § 1. De hoofdstukken I tot V van dit besluit zijn toepasselijk op de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor 
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid Kenniscentrum – 
Documentatiedienst OPLEIDING 08/2019 p. 28/46  

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt geacht dat artikel 308 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 toegepast 
wordt op de personeelsleden die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in dienst zijn bij de Brusselse Hoofdstedelijke 
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp § 3. Voor de toepassing van dit besluit, wanneer de term 
"hulpverleningszone" wordt gebruikt, beoogt deze eveneens de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp. De bevoegdheden die door dit besluit toegekend zijn aan de raad, het college en de zonecommandant 
worden in dit geval uitgeoefend door de bevoegde organen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp.  
 
Art. 82. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van de artikelen 51, 56, 58, 63, 71, 76 en 78, die 
uitwerking hebben vanaf 1 januari 2015.  
 
Art. 83. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 

Het K.B. van 26 januari 2018 (B.S. 20.02.2018) heeft geen toepassing op de procedures van bevordering, mobiliteit of professionalisering die op het 
ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit nog lopende waren. (art.89). 
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BIJLAGE 2 
 

De lichamelijke geschiktheid van de kandidaten wordt beoordeeld op basis van vier onderdelen:  
1° Slagen voor een fysieke testbatterij;  
2° Slagen voor een laddertest;  
3° Slagen voor een uithoudingstest; 
4° Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.  
De onderdelen 1°, 2° en 3° worden afgelegd onder supervisie van een sportdeskundige.  
 
Deel 1. - Fysieke testbatterij  
De fysieke testbatterij bedoeld in 1° bestaat uit negen testonderdelen.  
De testonderdelen duren telkens maximum één minuut, waarna één minuut recuperatie. De minuut recuperatie wordt aangevuld 
met de ongebruikte tijd van de testminuut.  
Tijdens de uitvoering van de testbatterij draagt de kandidaat een gewichtsvest van vijf kilogram met uniforme gewichtsverdeling.  
De kandidaat is geslaagd indien hij tenminste acht punten behaalt op de negen testonderdelen samen en niet geëlimineerd werd 
naar aanleiding van één van de testonderdelen.  
 
1. OPTREKKEN  
De mannelijke kandidaat draagt een vest van 5 kg en hangt met gestrekte armen en handen in pronatie (duimen wijzen naar 
binnen) aan de balk. De balk wordt zo ingesteld dat de voeten de grond niet raken. Op het startsignaal trekt hij zich op tot het 
voorhoofd de balk raakt en laat zich terugzakken tot de gestrekte uitgangspositie.  
Tijdens de oefening mag de balk niet gelost worden en mogen de voeten de grond niet raken.  
De kandidaat voert deze oefening zo vaak mogelijk uit in één minuut.  
 
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van het aantal uitvoeringen (X): 

  
 
2. KLAUTEREN  
De kandidaat neemt plaats achter de startlijn die zich op één meter van de honderdtachtig centimeter hoge balk bevindt en loopt 
naar de balk en klautert erover. Vervolgens loopt de kandidaat naar en rond de kegel die op zevenhonderdvijftig centimeter van de 
balk staat waarna hij terug naar de balk loopt en over de balk klimt en tot achter de startlijn loopt.  
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.  
 
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t): 

 
 
3. EVENWICHT  
Via de ladder klimt de kandidaat op de honderdtachtig centimeter hoge en zeven tot tien centimeter cm brede balk waarna hij drie 
meter over de balk loopt, een draai van 180° maakt en drie meter terugstapt De handen van de kandidaat zijn volledig vrij tijdens 
het stappen en draaien, er mag geen steun gezocht worden.  
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit. Bij het afvallen van de balk kan de kandidaat een tweede poging 
ondernemen, indien dit binnen de tijd gebeurt.  
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Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t): 

 
 
4. GEHURKT LOPEN  
De kandidaat hurkt neer en legt met beide armen gekruist voor de borst een afstand van acht meter af (tot achter de lijn) en komt 
op dezelfde manier terug tot achter de startlijn. Bij de uitvoering van deze oefening mag de hoek in de knie niet groter zijn dan 90° 
en mogen de handen niet op de grond geplaatst worden. De kandidaat mag deze proef ook afleggen in kniezit of op 1 knie zittend 
en bijtrekken met het ander been.  
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.  
 
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t): 

 
 
5. OPDRUKKEN  
De kandidaat ligt op zijn buik, met de handpalmen neerwaarts onder de schouders waarbij de duimen in volledige abductie zijn, en 
de tip van de duimen tegen de schouders komen. De voeten van de kandidaat sluiten tegen elkaar aan en het lichaam vormt een 
plank: enkels - knieën - bekken - bovenlichaam vormen een statisch geheel. Vanuit deze uitgangspositie brengt de kandidaat de 
armen telkens tot een hoek van 90° waarna hij de armen terug strekt. Dit is eenmaal opdrukken. Enkel een correct uitgevoerde 
beweging wordt meegeteld, een onvolledige uitvoering telt niet.  
De kandidaat voert deze oefening zo vaak mogelijk uit in één minuut.  
 
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van het aantal uitvoeringen (X): 

 
 
6. ZEIL VERSLEPEN  
De kandidaat neemt positie achter de startlijn. Hij neemt het zeil, dat gevuld is met zandzakjes met een totaal gewicht van tachtig 
kilogram, vast en sleept dit over een glad oppervlakte over een afstand van vijftien meter (tot achter de aankomstlijn), en keert 
ermee terug tot achter de startlijn. Het zeil wordt steeds tot volledig achter de lijn getrokken.  
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.  
 
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t): 
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7. SLANG SLEPEN  
De kandidaat neemt een gevulde slang vast bij de straalpijp -aan de andere kant is een koppeling met afsluiter- en sleept deze zo 
snel mogelijk over een afstand van vijftien meter. De slang heeft een diameter van zeventig millimeter en is twintig meter lang.  
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.  
 
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t): 

 
 
8. SLANG OPHALEN  
De kandidaat neemt een slang vast en trekt deze zo snel mogelijk naar zich toe. De oefening wordt uitgevoerd met een niet-gevulde 
slang van vijfenveertig millimeter, met een straalpijp type 'lance robinet' en een lengte van twintig meter.  
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.  
 
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t): 

 

 
 
9. TRAPPENLOOP  
De kandidaat loopt zo snel mogelijk de trappen op, hij doet dit trede per trede, met telkens één voet per trede. De handen moeten 
volledig vrij blijven, de balustrade of trapleuning mogen niet gebruikt worden. De oefening wordt uitgevoerd op treden met een 
hoogte die mag variëren tussen de vijftien en negentien centimeter, waarbij het aantal treden uitgerekend wordt totdat de 
kandidaat tweeëntwintig meter en zestig centimeter gestegen is: - 119 treden voor 19 cm; - 126 treden voor 18 cm; - 133 treden 
voor 17 cm; - 141 treden voor 16 cm; - 151 treden voor 15 cm.  
De kandidaat voert deze oefening zo snel mogelijk uit.  
 
Onderstaande tabel geeft het aantal punten weer in functie van de tijd (t): 
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Deel 2. - Laddertest  
Voor de uitvoering van de laddertest bedoeld in 2° wordt een autoladder van dertig meter uitgezet, zonder steun opgesteld onder 
een hoek van 70°. De kandidaat wordt op de reglementaire wijze verzekerd.  
 
De kandidaat klimt op het startsignaal zonder hulp tot boven. Boven kijkt de kandidaat naar beneden, waarna hij na een non-
verbaal signaal van de begeleider luid zijn naam roept. Nadien komt de kandidaat zonder hulp terug naar beneden.  
 
De test duurt maximum vijf minuten. De kandidaat die niet slaagt voor deze test wordt uitgesloten van de lichamelijke 
geschiktheidproeven.  
 
De testen worden voor alle kandidaten op hetzelfde of een gelijksoortig terrein en in vergelijkbare weersomstandigheden 
georganiseerd. 
 
Deel 3. - Uithoudingstest  
De uithoudingstest bedoeld in 3° bestaat uit een looptest De kandidaat legt een zo groot mogelijke afstand af in twaalf minuten, 
waarbij minstens volgende afstanden worden afgelegd: 
 

 
 
De kandidaat die niet slaagt voor deze test wordt uitgesloten van de lichamelijke geschiktheidproeven. De testen worden voor alle 
kandidaten op hetzelfde of een gelijksoortig terrein en in vergelijkbare weersomstandigheden georganiseerd.  
 
Deel 4.- Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.  
 
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 
hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. 
 
 

[BIJLAGE 3] 
 

zie het KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN 
HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. 

(B.S. 01.10.2014 + errata 22.01.2015; 11.05.2015; 24.11.2015; 18.03.2016; 10.04.2017) 
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BIJLAGE 2. OVERZICHT WETTIG AFWEZIG 

 
Ziekte of 
ongeval 

Ziekte of ongeval van de student de duur van de afwezigheid wegens ziekte of 
ongeval 

Klein verlet Huwelijk van de student 2 dagen, door de student te kiezen tijdens de week 
waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de 
daaropvolgende week  

Klein verlet Huwelijk van een kind van de student of 
van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, 
zuster, schoonbroer, schoonzuster, van 
de vader, moeder, schoonvader, 
schoonmoeder, van een kleinkind van de 
werknemer 

de dag van het huwelijk  

Klein verlet Overlijden van de echtgenoot of 
echtgenote, van een kind van de student 
of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, 
moeder, schoonvader, stiefvader, 
schoonmoeder, stiefmoeder van de 
werknemer 

drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint 
met de dag van het overlijden en eindigt met de dag 
van de begrafenis  

Klein verlet *Overlijden van een broer, zuster, 
schoonzuster, schoonbroer, grootvader, 
grootmoeder, kleinkind, van een 
overgrootvader, een overgrootmoeder, 
van een achterkleinkind, van een 
schoonzoon of schoondochter die bij de 
student inwoont 

twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint 
met de dag van het overlijden en eindigt met de dag 
van de begrafenis  

Klein verlet *Overlijden van een broer, zuster, 
schoonzuster, schoonbroer, grootvader, 
grootmoeder, kleinkind, van een 
overgrootvader, een overgrootmoeder, 
van een achterkleinkind, van een 
schoonzoon of schoondochter die niet bij 
de student inwoont 

de dag van de begrafenis 

Klein verlet Plechtige communie van een kind van 
de student of van zijn echtgeno(o)t(e) 

de dag van de plechtigheid (wanneer deze 
samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone 
inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die 
onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop 
volgt) 

Klein verlet Deelneming van een kind van de student 
of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest 
van de vrijzinnige jeugd daar waar dit 
feest plaatsvindt 

de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met 
een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de 
gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de 
gebeurtenis voorafgaat of erop volgt) 

Klein verlet Bijwonen van een bijeenkomst van de 
familieraad, bijeengeroepen door de 
vrederechter 

de nodige tijd, met een maximum van één dag 

Klein verlet Deelneming aan een jury, oproeping als 
getuige vóór de rechtbank of 
persoonlijke verschijning op aanmaning 
van de arbeidsrechtbank 

de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen 

Dwingende 
reden 

Ziekte, ongeval of hospitalisatie van 
een persoon die met de student 
samenwoont 

de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan 
zijn  probleem 

Dwingende 
reden 

Schade aan de woning van de student 
door een brand of een natuurramp 

de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan 
zijn  probleem 

Dwingende 
reden 

Het bevel tot verschijning in persoon in 
een rechtszitting wanneer de student 
partij is in het geding 

de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan 
zijn  probleem 

Toestemming 
algemeen 
coördinator 

Getuige bij een huwelijk de dag van het huwelijk 

Toestemming 
algemeen 
coördinator 

Opvordering van de student door de 
werkgever in geval van noodweer of 
ramp 

de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan 
het  probleem 



35 
 

Toestemming 
algemeen 
coördinator 

Uitzonderlijke omstandigheden van 
persoonlijke aard 

de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan 
het  probleem 

Toestemming 
algemeen 
coördinator 

Verhuizing van de student de dag van de verhuizing 

 
 


