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PROJECT GESPECIALISEERDE PRAKTIJKOPLEIDING SPINALE IMMOBILISATIE
OPLEIDING TOT INSTRUCTEUR
Geachte zonecommandant,
Geachte dienstverantwoordelijke,
Geachte hoofdverpleegkundige
Geachte docent,
Naar analogie met de instructeursopleiding van eind 2013, wenst het Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten (POV) opnieuw een aantal instructeurs spinale immobilisatie op te leiden. Dit in eerste
instantie om een verdere uitbouw binnen de permanente vorming voor de hulpverlener – ambulancier te
waarborgen. Anderzijds wenst het POV vanaf het najaar 2015 opleidingen te voorzien aan ziekenhuizen,
spoedgevallen, MUG- en PIT-diensten. Hiervoor dient ons huidig bestand aan instructeurs uitgebreid te
worden.
We wensen 12 tot 16 extra instructeurs binnen de provincie op te leiden en voor te bereiden om deze
opleidingen te verzorgen. De opleiding van deze instructeurs gebeurt door 4 trainers.
KANDIDATUUR
VOORWAARDEN KANDIDATUURSTELLING







Hulpverlener-ambulanciers met minstens 5 jaar praktijkervaring binnen een erkende 100-dienst
(voorkeur gezien de praktijkgerichte opleiding) OF
Verpleegkundigen met minstens 3 jaar praktijkervaring binnen een erkende M.U.G.-dienst.
De kandidaat is bereid om deel te nemen aan de volledige instructeursopleiding (het volgen van de
volledige instructeuropleiding is vereist om de kwaliteit en uniformiteit te garanderen):
o zaterdag 3 oktober 2015 – 8h30-16h30
o zaterdag 10 oktober 2015 – 8h30-15h30
o zaterdag 17 oktober 2015 – 8h30-15h30
De kandidaat is bereid om de opleiding te verzorgen op de uniform voorgestelde wijze.
De kandidaat is bereid om deze opleiding te verzorgen in opdracht van het P.O.V. onder de
verschillende vormen:
o Onder de vorm van permanente vorming voor de hulpverlener-ambulancier
o Onder de vorm van basisopleiding tijdens de basiscursus hulpverlener-ambulancier
o Onder de vorm van gespecialiseerde praktijkopleiding voor de hulpverlener-ambulancier en
personeel van ziekenhuizen, spoedgevallen, MUG- en PIT-diensten
o Onder de vorm van gespecialiseerde praktijkopleiding voor de brandweer in het kader van
technische hulpverlening

Er zal aan de geselecteerde kandidaat instructeurs gevraagd worden een engagementsverklaring te tekenen
om bovenstaande voorwaarden te bekrachtigen.
Via een permanente evaluatie, door de trainers, zal getoetst worden of de kandidaten voldoen aan de
eindtermen van de opleiding. Enkel geslaagde kandidaten ontvangen een attest en kunnen ingezet worden als
instructeur.
Dit aanbod is niet uitzonderlijk voor reeds geregistreerde docenten en praktijkdocenten en staat open voor alle
personen die voldoen aan de voorwaarden.
De opleiding zal opgebouwd worden conform de ERC en ATLS opleidingen.
Indien er een overaanbod aan kandidaten is, zal door de werkgroep spinale immobilisatie een keuze gemaakt
worden op basis van volgende criteria:
o
o
o

Correcte geografische spreiding in West – Vlaanderen
Goede verdeling tussen verpleegkundigen en hulpverleners – ambulanciers
Loyaliteit naar Wobra v.z.w.

KANDIDATUUR
Indien u in uw zone of op uw dienst gemotiveerde kandida(a)t(en) zou hebben, die voldoen aan de
voorwaarden voor kandidatuurstelling, dient u hun kandidatuur per post door te sturen met een volledig
ingevuld inschrijvingsformulier (zie hieronder), t.a.v. Kenn Gurdebeke, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem.
Uiterste inschrijvingsdatum: zaterdag 5 SEPTEMBER 2015 .
Kandidaten die zich bij de vorige sessie ingeschreven hebben, dienen dit opnieuw te doen. Hun kandidatuur zal
met de andere kandidaturen door de werkgroep spinale immobilisatie bekeken worden.
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via:
-

Dhr. Kenn Gurdebeke (Provinciaal Opleidingscoördinator DGH) - Tel.
kenn.gurdebeke@campuspov.be
Dhr. Christophe Gardin (Projectverantwoordelijke) – gardin.c@telenet.be

050/366

KOSTPRIJS
Deze opleiding wordt gratis aangeboden aan de toekomstige praktijkdocenten.

LESPAKKET
De kandidaten die voldoen aan de eindtermen van dit project, krijgen onderstaande ondersteuning:
1.
2.
3.

Syllabus
Presentaties
Didactische fiches

993

–

KANDIDAAT INSTRUCTEU R SPINALE IMMOBILISATIE
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ik stel mij kandidaat als instructeur voor het project “Spinale Immobilisatie”
Naam:_____________________________________________________
Voornaam: _________________________________________________
Adres: _____________________________________________________
Postnr.: _________ Stad/Gemeente: _____________________________
Dienst: ____________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________
Tel/gsm: ___________________________________________________

O Ambulancier
O Verpleegkundige
(Keuze aankruisen a.u.b.)
O Ik ben bereid om de volledige instructeursopleiding te volgen op volgende data: 3, 10 en 17 oktober 2015
(Aankruisen a.u.b.)

Handtekening kandidaat

Bewijsstukken mee te leveren:




Bewijs van minstens 5 jaar ervaring binnen een 100-dienst voor ambulanciers
Bewijs van minstens 3 jaar ervaring binnen een M.U.G. dienst voor verpleegkundigen

