Opleidingsoverzicht van de opleidingen inzake noodplanning en crisisbeheer in België gedurende de periode 2012-2013
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Organisator

Titel

Doelgroep

Korte inhoud

Periode

Brandweer
(opleidingscentrum
voor de Brusselse
brandweer)

Opleiding tot het
behalen van het brevet
van crisissituatiebeheer

Officieren van de brandweer
NL

oktober 2012- mei
2013
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Provincie Antwerpen

Postgraduaat
Rampenmanagement

Leidinggevenden van de
verschillende disciplines.
Meer specifiek richt de
opleiding zich tot:

De opleiding bestaat uit vier modules :
wetteksten en reglementering, de risicoanalyse en het risicobeheer van zware
ongevallen, noodplanning en
communicatie
De opleiding is opgebouwd uit 8 modules:
- Rampoefening
- Wetgeving en organisatie
- Dringende geneeskundige
hulpverlening
- Communicatie
- Nieuwe technologieën en
sensemaking
- Dir-CP-Ops
- Technologische rampen
- Internationale hulpverlening

De gevolgen van het KB op de bestuurlijke
overheid, de disciplines, infrastructuur van

tweedaagse
opleiding.

http://www.provant.be/ler
en/educatieve_databank/l
eren/vormingscentra/cam
pus_vesta/opleidingen/ra
mpenmanagement/ed_ca
mpus_vesta_postgraduaa
t_r.jsp?referer=tcm:7121648-64

Artsen en verpleegkundigen
Bevelvoerders brandweer en
politie
Veiligheidsverantwoordelijken
van bedrijven

academiejaar

Beleidsverantwoordelijken
van verschillende
bestuursniveaus
Ambtenaren noodplanning
Om tot de opleiding te worden
toegelaten dien je minstens in
het bezit te zijn van een
bachelordiploma.
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Provincie Antwerpen

Rampenmanagement
burgemeesters

burgemeesters van de
provincie Antwerpen
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Brussels
Hoofdstedelijk gewest
: gewestelijke school
voor openbaar
bestuur
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Brussels
Hoofdstedelijk gewest
: gewestelijke school
voor openbaar
bestuur

Région de Bruxelles.
L’école régionale de
l’administration
publique

Crisisbeheer en
crisiscommunicatie
www.erap-gsob.be

Nood-en
interventieplannen
www.erap-gsob.be

Planification d’urgence
et d’intervention
www.erap-gsob.be

Alle personeelsleden van
niveau A en B van de lokale,
gewestelijke en paragewestelijke besturen van het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die belast zijn met het
beheer van rampenplannen
en/of met de informatie en
communicatie + de
burgemeesters
Voor personeelsleden van de
stad, de gemeenten, de
ocmw’s, de gewestelijke en
paragewestelijke
besturen, van federale
instellingen (bv van
gevangenissen), van op het
Brussels grondgebied
gevestigde
internationale instellingen
(EU, NAVO, …) en van
veiligheidsactoren uit de
private sector, die allen
vanuit hun functie in het
bestuur of bedrijf waarvoor ze
werken moeten meewerken
aan het oplossen van
crisistoestanden.
Le personnel, issu de la Ville,
des communes, des CPAS
ainsi que des administrations
régionales et pararégionales,
des

het GCC, OSR, de vergaderklok, de rol
van de ambtenaar noodplanning,
risicocommunicatie en zelfredzaamheid,
de pers, oefeningen, evenementen, de rol
van het parket, rol en opleidingen van de
VVSG
Verschillende soorten crisissen waarbij de
lokale en gewestelijke besturen betrokken
kunnen zijn; basiskennis
risicomanagement; leren omgaan met de
media, diverse gezondheidsdiensten en de
beleidvoerders; oprichten, organiseren en
stand-by houden van een team
crisisbeheer; herstel.

Sessie 1: 21 en 26
maart
Sessie 2 : 23 en 25
april

4 modules :
1. de Brusselse actoren van
noodplanning en interventie;
2. de basisconcepten van de
planning;
3. concepten van
crisissituatiebeheer;
4. oefeningen

2 x 2 dagen, nog
geen concrete data
bekend voor 2013,
enkel module 1 en 2
worden in 2013
georganiseerd

4 modules :
1. les acteurs bruxellois de la PUI
2. concepts de base de la
planification
3. concepts de gestion de situation

Cette formation se
subdivise en deux
parties de deux
jours, que module 1
et 2 en 2013

2 dagen, maar geen
concrete data
bekend voor 2013
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Brussel
Bruxelles

Noodplanning voor de
burgemeesters
La planifciation
d’urgence pour les
bourgmestres
Nood-en
1
interventieplannen

nog geen info

nog geen info

pas d’info

pas d’info

pas d’info

Ambtenaren noodplanning en
disciplines

Wet- en regelgeving; disciplines (structuur,
taken, herkenbaarheid en middelen);
noodplanningsprocessen; beleidsmatige
werking; operationele werking; oefenen
Lokale noodplanning, aansprakelijkheid
van de burgemeester, interactieve
oefening met panel bestaande uit de
disciplines
Basis noodplanning en crisisbeheer, de
organisatie van oefeningen, D5 vanuit het
perspectief van de media, interactieve
case en afsluitend symposium
met sprekers en
workshops.
Basis noodplanning en crisisbeheer,
specifieke taken van het HC-100, BNIP
met specifieke aandacht voor Seveso,
LIVe (veiligheidsplatform)
Basis noodplanning en crisisbeheer, D5 en

November, week
opleiding
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Provincie Limburg
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Provincie Limburg

Noodplanning voor de
burgemeesters

Burgemeesters
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Provincie Limburg

5-daagse van de
noodplanning

alle actoren in het kader van
den noodplanning
(burgemeesters, AN,
disciplines, …)
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Provincie Limburg

Noodplanning en
crisisbeheer voor het
HC-100

alle aangestelden van het
HC-100

Noodplanning en

de Limburgse media
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Provincie Limburg

d’urgence
4. exercices.

représentants des institutions
fédérales (par exemple les
prisons) ou internationales
(UE, OTAN, …) présentes sur
le
territoire bruxellois et des
acteurs privés de la sécurité,
dont la fonction exigerait
d’être, au sein de son
entreprise ou
de son administration, partie
prenante de la résolution
d’une crise.
nog geen info

7 mei PM

18/11, 19/11, 25/11,
26/11, 27/11

jan/feb 2013: theorie
ma/apr 2013:
praktijk
september 2013

crisisbeheer voor de
media
La planifciation
d’urgence pour les
bourgmestres
La planifciation
d’urgence pour les
bourgmestres
Noodplanning voor de
burgemeesters
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Province de Liège
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Province de Namur
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Provincie
Vlaanderen

Oost-
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Provincie
Vlaanderen

Oost-

Noodplanning
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Provincie
Vlaanderen

Oost-

Telefooninformatiecentr
um (TIC)
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Provincie
Vlaanderen
Provincie
Brabant

Oost-

opleiding TIC
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19

Provincie

Vlaams-

Vlaams-

Nood- en
interventieplanning, de
rampenambtenaar,
opdrachten en
2
verantwoordelijkheden
http://www.vlaamsbraba
nt.be/pivo/geneeskundi
ge-hulp/opleidingennoodplanning/opleiding
rampenambtenaar/nood
-en-interventieplanningde-ambtenaarnoodplanning.jsp
Noodplanning voor

IPI
pas d’info

pas d’info

20 septembre matin

des bourgmestres

pas encore d’info

2 jours en
septembre

Burgemeesters en eerste
schepenen

Lokale noodplanning, aansprakelijkheid
van de burgemeester, interactieve
oefening met panel bestaande uit de
disciplines
algemene noodplanning, taken van de
disciplines, lokaal communicatieplan

15 en 17 april

Inrichting TIC, tips

halve dag op 28 juni

Ambtenaren noodplanning,
communicatieambtenaren en
disciplines
Ambtenaren noodplanning,
coördinatoren psychosociale
hulpverlening, telefonisten
noodnummer

2 dagen, in de week
van 9 december

31 oktober 2012
Verantwoordelijken voor
nood-en interventieplanning
of geïnteresseerden in nooden interventieplannen. Ook de
noodplanambtenaren van de
andere provincies zijn welkom

De actuele wetgeving; de verschillende
disciplines in een noodplan algemeen en
per discipline in het bijzonder; de rol van
de ambtenaar verantwoordelijk voor de
noodplannen; uitwerken van een noodplan;
organisatie van oefeningen; behandeling
van cases.

Zesdaagse opleiding
die plaatsvond op
25/02, 28/02, 04/03,
07/03, 11/03, 18/03.

de nieuwe burgemeesters van

Een inleiding over noodplanning, stand van

24/04

burgemeesters en
noodplanambtenaren

de provincie en de
noodplanambtenaren

Province du Brabant
Wallon
Provincie
WestVlaanderen
in
samenwerking
met
Wobra

La responsabilité des
bourgmestres
Terugkomdag nood-en
interventieplanning
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Provincie
Vlaanderen

West-

Basisopleiding nood-en
interventieplanning

Des bourgmestres de la
province
De gemeentelijke
noodplanambtenaren die al
de basisopleiding nood-en
interventieplanning gevolgd
hebben
de leden van de
gemeentelijke
veiligheidscellen
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Provincie
Vlaanderen
CGCCR

Westism

Opleiding
burgemeesters
schepenen

24

Provincie
Vlaanderen

West-

Interne
opleiding
federaal personeel (nietnoodplanning
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Provincie
Vlaanderen

West-

Crisiscommunicatie en
organisatie
D5
provinciaal/gemeentelij
k

26

L’Université de Liège
en collaboration avec
la province de Liège

Planicom, Certificat en
gestion de crise et
planification d’urgence

Brabant
CGCCR

20
21

ism

het

en

burgemeesters en eerste
schepenen

federaal personeel van de
buitendienst WestVlaanderen, niet behorend tot
de dienst Noodplanning
gemeentelijke D5-ambtenaren

Les formations sont ouvertes
à tous, mais le public auquel
s'adresse prioritairement cette

http://www.planicom.be/

offre est celui des autorités
locales, bourgmestres et

zaken binnen de provincie en de nodige
afspraken. Voorstelling van de website, het
crisisportaal en het logboek en de
aansprakelijkheid van de burgemeesters
La responsabilité du bourgmestres

le 27 mai matin

Nog te bepalen op basis van de input van
de NPA (vaak good practises die
overgedragen worden)

november 2013

Theoretische basis nood-en
interventieplanning, OSR, werking van de
disciplines, de noodplanambtenaar,
soorten oefeningen, praktische oefening
en praktijkopstelling.
basisopleiding nood-en
interventieplanning, praktische tips voor
burgemeesters en eerste schepenen,
aansprakelijkheid van de burgemeesters
en praktische oefening
basisopleiding nood-en interventieplanning
en organisatie D5 in West-Vlaanderen met
als doel dit federaal personeel in te
schakelen tijdens noodsituaties
aspecten van crisiscommunicatie,
organisatie van de D5 in de provincie en
de rol van de gemeentelijke D5 hierin,
richtlijnen voor het opstellen van een
gemeentelijk D5-plan dat hiermee overeen
stemt
Notions de base de la planification
d’urgence; la gestion de crise, les
disciplines, la région Wallonne et les
autres acteurs, le dispositif
multidisciplinaire et opérationnel,
l’évacuation, la prévention, les risques, le
centre de crise provincial, le rôle du
gouverneur, l’organisation et l’activation

18/04, 25/04, 23/05,
25/05

22 en 25 maart 2013

28 en 30
telkens
in
voormiddag

mei,
de

nog niet bepaald

Formation de 5
jours. Session à
Mons: 18/03, 29/03,
16/04, 24/04, 30/04
Prochaine session
prévue pour

échevins, des secrétaires
communaux, des

d’un centre de crise ; les missions du
fonctionnaire chargé de la planification
d’urgence,…

octobre/novembre à
Liège

Doel van de opleiding is de vorming van
deskundigen in rampenmanagement.
Jaarlijks wordt de basismodule
georganiseerd (wetgevend kader; de weg
van het slachtoffer; specifieke risico’s;
toepassing van de basisorganisatie;
operationele aspecten; de afwikkeling en
workshops). Jaarlijks worden 2 of 3 van de
gespecialiseerde modules georganiseerd.
Deze zijn voor :
- humanitaire operaties
- management (dir-med)
- medische technieken
- psychosociaal management
- technologische rampen
- ziekenhuisrampemplanning

2012-2013:
-basismodule
-ziekenhuisrampenplanning
-medische
technieken
-psychosociaal
management

fonctionnaires communaux en
charge de la planification
d'urgence ou de la discipline 5
ainsi qu'à l'ensemble des
personnes intéressées par le
sujet, de niveau universitaire
ou non.
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Katholieke
Universiteit Leuven

Rampenmanagement
slachtoffergerichte
benadering

:

http://onderwijsaanbod.
kuleuven.be/opleidinge
n/n/CQ_50573023.htm
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Thomas More

Artsen, universitair
gediplomeerde
gezondheidswerkers,
verpleegkundigen en
verantwoordelijken van hulpen ordediensten met de rang
van officier of gelijkgestelden

Academie voor
overheidscommunicatie

Communicatiemedewerkers

http://www.overheidsco
mmunicatie.eu/

basiskennis wensen bij te

bij de overheid die hun

spijkeren
Afgestudeerden met een

Module ‘De converserende overheid’, sessie
‘Crisis- en rampencommunicatie’
-opmaak en inhoud crisiscommunicatieplan

van oktober tot april,
elke woensdag van
10u-18u.
De modules voor het
jaar 2013-2014 zijn
nog niet
gepubliceerd
Maakt deel uit van
de module ‘de
converserende
overheid’.
Inschrijving kan voor
volledige opleiding,
één of meerdere
modules of

communicatiegeoriënteerd

–handige tips

diploma hoger onderwijs, met
interesse voor een

-praktijkvoorbeelden

communicatiejob bij de

- context, doelstellingen, doelgroepen, in te

overheid.

zetten communicatiemiddelen, te ondernemen

afzonderlijke
sessies. Deze
module wordt
georganiseerd op
13/02/14, 27/02/14,
13/03/14 en
27/03/14

acties, organisatie, evaluatie.
-he ga je met de media om? Wat is de rol van
de communicatieverantwoordelijke en van de
politiek verantwoordelijke?
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30

31

Katholieke
Hogeschool
ZuidWest-Vlaanderen,
associatie Katholieke
Universiteit
Leuven
(KATHO)

Bachelor in de
maatschappelijke
veiligheid

Vrije Universiteit
Brussel in
samenwerking met de
universiteit ‘A.
Avogadro’ Eastern
Piedmont, Novara in
Italië
Ecole de Santé
Publique de
l’Université Libre de

European Master in
Disaster Medicine

www.katho.be

http://www.dismedmast
er.org/

Médecine de
catastrophe

Gericht aan studenten met
het diploma van het secundair
onderwijs en geïnteresseerd
in veiligheid + afgestudeerden
van minimum 21 jaar

Iedereen die betrokken is bij
medische crisissituaties op
lokaal, nationaal en
internationaal vlak

Les membres des services
d’urgence, les zones de
police et les services

Opleiding tot veiligheidsdeskundige bij de
overheid (steden en gemeenten, politie,
brandweer, openbaar vervoer,…),….
Interessante opleidingsonderdelen kunnen
bijvoorbeeld zijn : risicomanagement;
actualiteit en veiligheid ; focusgroep
veiligheid, crisis en rampen en
crisiscommunicatie. Het is de bedoeling
dat de thematiek rond civiele veiligheid nog
verder wordt uitgewerkt in de loop van de
komende jaren om het aanbod nog beter
af te stemmen op de realiteit van het
terrein.
De studenten een duidelijk beeld geven
over de huidige concepten en
ontwikkelingen op het gebied van
medische crisissituaties en
crisismanagement

Driejaarlijkse
voltijdse
hogeschoolopleiding
. Ook mogelijk te
volgen, volledig of
gedeeltelijk via
afstandsonderwijs

Le cadre législatif et réglementaire; la
problématique Seveso; les disciplines, la
chaîne des secours médicaux, Le concept

La 30e session
(2013) se déroulera
de 08.00 à 17.00 les

Jaarlijks : start in
februari en duurt
één academiejaar

Bruxelles

http://www.medecinede
catastrophe.be/

d’incendie

de Poste Médical Avancé et les règles du
triage, la fonction du Dir-Med; les
interventions spécifiques (comme p.ex les
tunnels), le plan Mash, le rôle et la
fonction des média,…
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VVSG

De burgemeester als
regisseur van het lokaal
veiligheidsbeleid,
sessie Burgemeester
en brandweer,
noodplanning en
crisiscommunicatie

burgemeesters
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Kortom

Vormingsavond voor
burgemeesters en
schepenen van
communicatie

burgemeesters en schepenen

Rol van de brandweer + organisatie,
bevoegdheden en rol burgemeester.
Brandweerhervorming, verhouding
brandweercommandant, brandpreventieen bestrijding. Aansprakelijkheid van de
burgemeester bij brandveiligheid. Wat te
doen bij een noodsituatie op uw
grondgebied, wat betekent noodplanning in
mijn gemeente, heb ik als burgemeester
een rol bij het opstellen van de
gemeentelijke nood- en
interventieplannen? Belang van
crisiscommunicatie bij incidenten en hoe
aan te pakken?
op weg naar een converserende
gemeente. Communicatiebeleid: de rol van
de schepen. Communicatiebeleid in de
praktijk
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Kortom

www.kortom.be
Crisiscommunicatie in
noodplanning

Niet gedefinieerd,
communicatieambtenaren van
de gemeentes

De volgende onderwerpen komen aan
bod:
-D5 in de noodplanning
-organisatie van crisiscommunicatie
-doelgroepen en boodschappen

vendredis 4, 11 et
18 octobre, 8, 15 et
29 novembre et le 6
décembre.
L''épreuve écrite
aura lieu le vendredi
13 décembre à
09.30
Twee sessies :
-Dendermonde 14
mei
-Dessel 28 mei

3 sessies:
-15 mei 2013 in
Puurs
-4 juni 2013 in Genk
-6 juni 2013 in
Oostkamp
2 sessies:
-13/05
-05/06

-woordvoerderschap
-communicatiemiddelen
-nazorg
-communicatieplanning:
Monodisciplinair nood- en
interventieplan discipline 5
Syntrawest

http://www.syntrawest.b
e/opleidingen/veiligheid
_milieu_en_kwaliteit/pre
ventie_en_veiligheid/het
_interne_noodplan_van
_a_tot_z.html

personen die betrokken zijn
bij de opmaak en de
toepassing van een noodplan:
werkgevers,
preventieadviseurs, de
hiërarchische lijn, leden van
interventie- of
brandweerploegen,
evacuatieverantwoordelijken,
veiligheidsagenten,
organisatoren van
evenementen.

-het wetgevend kader en de
verantwoordelijkheden van de
verschillende actoren.
-Het noodplan met de verschillende
fasen (gemeentelijk, provinciaal,
nationaal).
-Het intern noodplan als eerste schakel
in de ketting.
-De elementen van een intern
noodplan.
-Link met de noodprocedures en het
integreren van de beschikbare
hulpmiddelen.
-Communicatie tussen de verschillende
actoren betrokken bij het interne

geen info. Een
opleiding bestaat uit
3 sessies.

noodplan.
-Praktijkvoorbeelden.
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Algemene Directie
Crisiscentrum

Interne opleidingsdag

De agenten, assistenten en
chefs van de permanentie NL
en FR

Praktische tools.

praktisch gebruik van de videoconferentie,
intern noodplan ELIA en afschakelplan, de
basisconcepten van noodplanning en de
link met de taken van de permanentie, het
MIP, het PIP, oefening

14 en 15 maart 2013

