
 

 

 

Procedure en modaliteiten aanvraag uren PR 2020 

 

1. Inhoud van het aanvraagdossier 
 
- Naam korps/dienst 
- Naam aanvrager en contactgegevens 
- Locatie van de vorming 
- Datum 
- Aantal gevraagde uren 
- Aard van de aanvraag 
- Onderwerp en docent 
- Volledige lesinhoud van de vorming 
 
 
 

2. Timing 
 
De aanvraag dient minimum 3 maanden op voorhand ingediend te worden. Dit geeft de 
Opleidingscommissie de tijd om deze aanvraag te beoordelen. In uitzonderlijke gevallen worden 
aanvragen tot 1 maand voor de organisatiedatum in overweging genomen. De coördinatoren 
beslissen over de aanvraag en leggen hun beslissing voor op de eerstvolgende Opleidingscommissie. 
Dit stelt de school instaat om zo de nodige schikkingen te stellen en de andere korpsen/diensten op 
tijd in te lichten. 
 
 
 

3. Aard van de aanvraag 
 

3.1. Vrije uren algemeen 
 
- Maximaal 6u per jaar/deelnemer 
- Alle uren die niet onder één van onderstaande items vallen 
- De organisatiekosten worden door de inrichters betaald 

 
 

3.2. SAED / CPR 
 
- Maximaal 6u per jaar/deelnemer 
- De data van de vormingen dienen minstens 1 maand op voorhand doorgegeven te worden aan 

het opleidingscentrum 
- De organisatiekosten worden door de inrichters betaald 

 
 

3.3. Module algemeen (rampoefening, symposium, …) 
 

- Maximaal 6u per jaar/deelnemer 
- Uren kunnen enkel door de Opleidingscommissie goedgekeurd worden 
- De organisatiekosten worden door de inrichters betaald 

 
 
 
 
 



3.4. Vrije uren verpleegkundigen niet BBT 
 

- Maximaal 6u per jaar/verpleegkundige 
- Enkel uren die betrekking hebben op pré-hospitaal zorg komen in aanmerking 
- Uren kunnen enkel door de Opleidingscommissie goedgekeurd worden 
- De organisatiekosten worden door de inrichters betaald 

 
 
 

3.5. Multidisciplinaire samenwerking 
 

- Maximaal 6u per jaar/deelnemer 
- Uren die betrekking hebben op pré-hospitaal zorg komen in aanmerking, mits samenwerking 

tussen minstens 2 diensten of korpsen 
- Uren die betrekking hebben op noodplanning en rampen komen in aanmerking 
- Uren kunnen enkel door de Opleidingscommissie goedgekeurd worden 
- De organisatiekosten worden door de inrichters betaald 
 
 
 

3.6. Proefverlenging badge  
 

- De 5-jaarlijkse verlenging van de badge telt mee voor 3u permanente recyclage 
- Indien de deelnemer na een negatieve evaluatie de proef opnieuw dient te doen, tellen deze uren 

niet meer mee voor 3u PR 

 

 
3.7. Docenten 

 
- Minstens 3 jaar ervaring 112 systeem  
- Pedagogische opleiding is een pluspunt  

 


