
Legende: Type = Evaluatietype, D = Delibereerbaar vak, ND = Niet delibereerbaar vak;
T = Theoretisch examen, P = Praktijkexamen, PF = Portfolio, E = Eindwerk, AV = Aanwezigheid verplicht, GE = Geen evaluatie,

PE = Permanente evaluatie, GP = Geïntegreerde proef, OP = Opdracht, PP = Praktijkexamen + Permanente evaluatie, PT = Praktijkexamen +Theoretisch examen;

Opleidingsstramienen Vlaamse Trainersschool – Versie 21-04-2015

Hoger Redder
Hoger Redder
Door de denkcel goedgekeurd op: 30-09-2014

Info: VTS-Secretariaat, Sofie Journée, tel. +32 2 209 47 53 , e-mail : sofie.journee@bloso.be

Benaming diploma : Hoger Redder

Doelstellingen :  

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist:

o vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in overdekte en niet overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden 
overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II;

o de reddings- en reanimatietechnieken snel en vlot toepassen.

Toelatingsvoorwaarde(n)  :

• Leeftijd:
o Minstens 17 jaar worden in de loop van het jaar waarin de cursus start.

• Sporttechnische voorwaarde:
o Houder zijn van het Voorbereidend Reddersbrevet. Meer info via de website van de Vlaamse Reddingsfederatie: 
www.redfed.be.

Het Voorbereidend Reddersbrevet bestaat uit de volgende proef:

- Te water gaan met startduik en 25 m onder water zwemmen;

- 25 m op de rug zwemmen met de polsen uit het water binnen de tijd van 1 min. en 15 sec. gevolgd door;

- 150 m zwemmen met de ogen boven water en naar voor kijkend in een totale tijd van 4 min. en 30 sec.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.):

Opmerkingen:

o Naast het diploma Hoger Redder bestaat er ook een attest Basisredder (= Hoger Redder exclusief het vak Praktijk Redding 
(HR)). Het attest Basisredder wordt door Toezicht Volksgezondheid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (TOVO) 
aanvaard als voldoende voor het uitoefenen van de taak van redder in zwembaden minder dan 1,40 m diep en kleiner dan 200 m².

 

Opleidingsonderdelen 

De opleiding omvat 60 uren (waarvan 0 uren stage) , 1 module(s), en  5 vakken 

Module V: Hoger Redder (60 u.) Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal

Theorie Redding - Reanimatie - EHBO (HR) T ND 20 20 u. 
Praktijk Redding (BR) PE ND 8 8 u. 
Praktijk Redding (HR) P ND 12 12 u. 
Praktijk Reanimatie (HR) P ND 14 14 u. 
Praktijk EHBO (HR) P ND 6 6 u. 


