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Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 24/04/2020 werd de exit strategie voor België, voor wat betreft de 

afbouw van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, toegelicht.  

 

Onderwijs nam hierin een belangrijke plaats, hoewel er niet gesproken werd over onderwijs aan volwassenen. Door 

de eerder vermelde maatregelen is ook het brandweeronderwijs stil gevallen, zowel op de brandweerscholen van 

de provinciale opleidingscentra als in de kazernes van de hulpverleningszones, maar de nood aan een heropstart 

blijkt steeds groter te worden.    

 

Het Federaal Kenniscentrum van de Civiele Veiligheid (KCCE) van de FOD Binnenlandse Zaken is op de hoogte 

van de vele contacten tussen de brandweerscholen en de hulpverleningszones, rond de mogelijke heropstart van 

de opleidingen van de brandweer, en zal dit dan ook ondersteunen.  

 

In dit document kan u dan ook enkele aanbevelingen terugvinden, om deze heropstart zo vlot mogelijk te doen 

verlopen.  

 

 

1. Organisatie opleidingen door de brandweerscholen 

Aan de brandweerscholen wordt uitdrukkelijk gevraagd om bij de heropstart van hun werking absolute voorrang te 

geven aan de opleidingsvragen van de hulpverleningszones, vooraleer in te gaan op eventuele opleidingsvragen 

vanwege privé-instanties. 

 

De brandweerscholen blijven als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen personeel. De 

volgende aanbevelingen gelden dan ook enkel voor de cursisten van de hulpverleningszones.  

 

Belangrijk is dat de organisatie van het contactonderwijs in overleg gebeurt met de preventieadviseur van de 

brandweerschool, en eventueel ook deze van de betrokken hulpverleningszones.  

 

1.1 Brevetopleidingen 

 

Uit contacten met de brandweerscholen en hulpverleningszones is gebleken dat de heropstart van de reeds eerder 

gestarte brevetopleidingen (waaronder hoofdzakelijk B01 en M01), de absolute prioriteit vormt.  

 

Daarbij worden volgende aanbevelingen geformuleerd:   

 

- Theorie wordt zo veel mogelijk in de vorm van afstandsonderwijs georganiseerd: dit kan gaan van het 

live volgen van lessen vanop afstand (via programma’s zoals Zoom, Teams, etc.), het opnemen van 
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lessen en deze online beschikbaar stellen, het ter beschikking stellen van powerpoints met voice-over, 

… tot het volgen van een volledig uitgewerkte e-learning.  

Op dit moment beschikken niet alle brandweerscholen over een volledige operationele elektronische 

leeromgeving. Alle brandweerscholen beschikken echter wel over een site of platform waarop ze de eerder 

vermelde opnames en lessen ter beschikking kunnen stellen van de brandweerlieden.   

 

De brandweerscholen hebben de modules van de brevetopleidingen onder elkaar verdeeld, waarbij elke 

brandweerschool de theorie van een aantal modules zal omzetten naar afstandsonderwijs. Dit zal 

onderling gedeeld worden, zodat elke brandweerschool in staat zal zijn om de theorie van de 

brevetopleidingen B01 en M01 aan te bieden via afstandsonderwijs.  

 

Theorie kan eventueel ook georganiseerd worden in grote aula’s, waarbij dan slechts een beperkt aantal 

cursisten aanwezig zijn.  

 

- Praktijk kan ingepland worden vanaf 18/05/2020, in overeenstemming met de federale richtlijnen. Elke 

brandweerschool dient in samenspraak met de hulpverleningszones te bekijken wat haalbaar is, en op 

welke termijn.  

 

Voor algemene informatie, kan verwezen worden naar de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, te 

consulteren via volgende link: https://www.info-coronavirus.be/nl/links/  

 

 

1.2. Organisatie getuigschrift- en attestopleidingen 

Deze opleidingen blijken op dit moment minder prioritair te zijn. Het is wel interessant te vermelden dat enkele 

brandweerscholen momenteel attestopleidingen omzetten naar volwaardige e-learningmodules. Ook deze zullen 

ter beschikking gesteld worden van alle Belgische brandweerscholen, en dus toegankelijk zijn voor alle Belgische 

brandweerlieden.  

 

 

2. E-learning 

Het Koninklijk Besluit1 m.b.t. de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten voorziet in de mogelijkheid 

tot e-learning. De modaliteiten dienen echt uitgewerkt te worden in een apart Ministerieel Besluit. Dit Besluit is er 

nog niet, maar in afwachting kunnen de modaliteiten zoals voorzien in het KB opleiding voor wat betreft 

brevetopleidingen, in de respectieve Ministeriële Besluiten voor wat betreft de getuigschriftopleidingen en in de 

fiches voor wat betreft de attestopleidingen, gehanteerd worden, indien de inhoud van de e-learning volledig 

overeen stemt met wat in de respectieve wetgeving rond deze opleidingen voorzien is. Concreet betekent dit dat 

de uren theorie, die men via afstandsonderwijs (e- of blended learning) volgt, in het kader van een officiële brevet-

, getuigschrift- of attestopleiding, kunnen worden gevalideerd voor het volle aantal uren theorie, zoals voorzien in 

het respectieve KB, MB of fiche van attestopleiding.  Dit geldt dan zowel voor wat betreft het valideren van deze 

uren als voortgezette opleiding als voor de subsidiëring van deze uren. Er moet door de brandweerschool wel 

voorzien worden in een duidelijk registratiesysteem.   

 

                                                           

1 https://www.civieleveiligheid.be/nl/koninklijk-besluit-van-18-november-2015-betreffende-de-opleiding-van-de-
leden-van-de-openbare 

https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://www.civieleveiligheid.be/nl/koninklijk-besluit-van-18-november-2015-betreffende-de-opleiding-van-de-leden-van-de-openbare
https://www.civieleveiligheid.be/nl/koninklijk-besluit-van-18-november-2015-betreffende-de-opleiding-van-de-leden-van-de-openbare
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Het KCCE is momenteel bezig met een openbare aanbesteding voor de ontwikkeling van een volwaardig e-learning 

systeem, opgebouwd in samenwerking met de pedagogen van de brandweerscholen. Dit systeem zal dan ook ter 

beschikking gesteld worden van alle brandweerscholen, eens het operationeel is.  

 

Het KCCE bekijkt tegelijkertijd ook met de brandweerscholen hoe het hen zo concreet mogelijk kan ondersteunen 

in de omzetting van bepaalde modules van brevetopleidingen of attestopleidingen naar volwaardige e-learning of 

blended learning. Hiervoor zal het KCCE dan ook budget vrijmaken.  

 

Tenslotte dient hier benadrukt te worden de online initiatieven, zoals de sites www.netwerkbrandweer.be en 

www.brandweeronline.be , weliswaar tijdelijk ondersteuning bieden, maar zeker geen vervanging mogen vormen 

voor het reguliere brandweeronderwijs.  

 

 

3. Voortgezette en permanente opleiding 

De brandweerlieden worden geacht over een periode van 5 jaar minstens 120u aan voortgezette opleiding te 

volgen, en jaarlijks 24u aan permanente opleiding.  

 

Nu de maatregelen tegen de verspreiding van corona het organiseren en volgen van opleiding tijdelijk onmogelijk 

maakten, wordt geregeld de vraag gesteld of de opgelegde aantallen uren niet verlaagd kunnen worden, of 

‘automatisch toegekend’ gedurende de periode van de maatregelen.  

 

Deze vraag werd reeds beantwoord in de FAQ2 rond het coronavirus die de ADCV heeft opgesteld, en die zeer 

regelmatig wordt geactualiseerd. Voor wat betreft de voortgezette opleiding, gelet op de spreiding over 5 jaar tijd 

en het feit dat deze regel pas geldt vanaf 1/1/2019, lijkt het momenteel toch mogelijk, in het algemeen, om de 

geannuleerde opleidingen op een later moment in te halen binnen de vooropgestelde periode.  

 

Voor wat betreft de permanente opleiding, is in de FAQ momenteel het volgende vermeld: Aangezien het jaar nog 

maar pas begonnen is, lijkt het nog niet onmogelijk om toch aan die 24u te komen tegen 31/12/2020. Afhankelijk 

van de duur van de maatregelen en de onmogelijkheid om permanente opleidingen te organiseren en te volgen 

omwille van de pandemie, zou er kunnen worden overwogen om in de toekomst een periode - met een duidelijke 

starten einddatum - te bepalen, waarvoor pro rata van de duur van de maatregelen tegen Covid-19 geen 

permanente opleidingen moeten worden gevolgd. In de loop van de maanden mei-juni 2020 zal dit dan ook verder 

bekeken worden.  

 

 

 

                                                           

2 https://www.civieleveiligheid.be/nl/nieuws/faq-coronavirus-covid-19 

http://www.netwerkbrandweer.be/
http://www.brandweeronline.be/
https://www.civieleveiligheid.be/nl/nieuws/faq-coronavirus-covid-19

