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VOORWOORD 

 

Beste lezer 

Een performante publieke veiligheid staat of valt met kwaliteitsvolle opleiding en training. Limburg telt ongeveer 
2 300 politiemensen, 1 350 brandweerlieden en 650 ambulanciers. Elk jaar leidt de provinciale veiligheidsschool PLOT 
in deze drie disciplines een 300-tal nieuwe professionals op voor hun eerste stappen in het beroep. Daarnaast komen 
deze veiligheidsprofessionals, meer dan 4 000 in totaal, jaarlijks meermaals naar het PLOT voor het onderhouden of 
verder ontwikkelen van hun bekwaamheid. Met de Limburg School for Excellence (LSX) heeft het PLOT ook een 
aanbod en dienstverlening voor de Limburgse lokale besturen. Het PLOT ontsluit haar expertise verder voor 
doelgroepen buiten de provincie Limburg en doelgroepen buiten de publieke veiligheid, al ligt de hoofdfocus op een 
veilig Limburg.  
 
Onze opleidingen en trainingen zijn van hoog niveau en maximaal afgestemd op evoluties in het beroepenveld en in 
de samenleving. Het PLOT heeft dan ook een lange traditie van goede relaties met dit beroepenveld, enerzijds als 
expertisebron en anderzijds als afnemer van ons produkt. Dit is een wisselwerking. Voortdurend stemmen we ons 
aanbod en onze aanpak af op de behoeften in het werkveld en schakelen we de beste experten in bij de uitvoering 
van onze opdrachten. We doen dit met uitermate veel zorg voor de inhoudelijke en de pedagogische kwaliteit, met 
oog voor innovatie, en met veel aandacht voor de mens in het veiligheidsberoep.  
Dit is teamwerk. En dit realiseren we samen. Samen met het provinciebestuur, samen met onze partners en samen 
met onze medewerkers en docenten. We bedanken hen dan ook voor hun vertrouwen, voor hun steun, en voor de 
samenwerking.  
 
Ook onze cursisten bedanken we. Kwaliteit, betrokkenheid en gastvrijheid zijn veel gehoorde argumenten bij hun 
keuze voor het PLOT. Daar zijn we fier op. We hopen dan ook dat onze bijdrage aan hun leerproces mag leiden tot 
maximale ontplooiing van hun kwaliteiten en ambities opdat deze mogen bijdragen aan een veilig Limburg en een 
veilige samenleving.  
 
We nodigen u graag uit om in dit jaarverslag te lezen wat het PLOT in 2019 realiseerde bij de uitvoering van haar 
boeiende opdracht ten dienste van deze samenleving. 
 

 

 

 

Jacky Vastmans Bert Lambrechts 
directeur gedeputeerde 
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1 ALGEMEEN 

1.1 Provinciale dienst 

Als buitendienst van het Limburgse provinciebestuur had het PLOT sinds 2007 het statuut van “intern verzelfstandigd 
agentschap” (IVA) van de Provincie Limburg. Tot en met 31 december 2018 werd de interne verzelfstandiging decretaal 
geregeld. Maar met het oog op de vereenvoudiging van de regelgeving is het statuut van een intern verzelfstandigd 
agentschap niet langer voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur. Vanaf 1 januari 2019 werd het PLOT bijgevolg opnieuw 
een provinciale dienst. 
 

1.2 Overheidscontext 

Limburg telt circa 2.325 politiemensen, 1.350 brandweerlieden en 650 ambulanciers die voor het overgrote deel worden 
opgeleid in het PLOT. Ze kunnen in het PLOT terecht zowel voor hun basisopleiding als voor het onderhouden of 
uitbreiden van hun bekwaamheid via bijkomende opleiding en training. Voor de inhoudelijke werking van de 
Politieschool, de Brandweerschool en de School Geneeskundige Hulp is het PLOT afhankelijk van de federale regelgeving 
en van de directieven van de federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.  
De Vlaamse regelgeving weegt eveneens op het functioneren van onze instelling.  
 
Voorts volgt het PLOT de beleidslijnen van de provincie Limburg  en de regelgeving die van toepassing is op de 
provincies.  
 
 
 

 
 

Federale Overheid Vlaamse Overheid
Provinciebestuur 

Limburg
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2  STRATEGISCH BELEID 
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2 STRATEGISCH BELEID 

2.1 Strategisch beleid van het PLOT 

 
In de provinciale legislatuurnota 2014-2019 vinden we de strategische intenties van het PLOT zoals hierna 
weergegeven.  
 

 
 
Daarnaast werkten we in 2019 aan de beleidsvisie van de legislatuur 2019-2024. Deze werd in december 2019 
goedgekeurd door de provincieraad en luidt voor het PLOT als volgt. 
 
Het PLOT draagt fundamenteel bij tot een veilig Limburg en creëert een belangrijke toegevoegde waarde door 
expertise uit het werkveld toegankelijk te maken, samen te werken met zorgvuldig gekozen partners en door zich te 
specialiseren in diverse domeinen. Daarmee verhogen we de slagkracht van de Limburgse partners in openbare 
veiligheid. Deze partners benaderen we actief, ondersteunend, vooruitstrevend en vanuit een hoogstaande 
opleidingscontext 
 
We houden rekening met hun behoeften en stimuleren innovatie. Om infrastructureel klaar te zijn voor de 
uitdagingen van de toekomst, bouwen we de veiligheidscampus in Genk stapsgewijs verder uit. Op korte termijn komt 
er een nieuw hoofdgebouw en een reddingscentrum voor de opleiding van hulphonden en reddingswerkers. Op die 
manier blijven we als provincie niet alleen vandaag maar ook morgen Limburgs veiligheidsonderwijs op topniveau 
aanbieden, en blijven we een belangrijke referentie.  
 
Het PLOT blijft ook actief in het bestuurlijke landschap, waar samenwerking op verschillende beleidsdomeinen en 
tussen verschillende bestuursniveaus noodzakelijk is. Via LSX (Limburg School for Excellence) ondersteunt het PLOT 
lokale besturen in hun streven naar ‘better government 
 
Bij dit alles leggen we de nadruk op vier prioriteiten: 
• Een optimale, duurzame en stimulerende leer- en werkomgeving; 
• Bekwaam menselijk kapitaal;  
• Betrokkenheid en cocreatie; 
• Efficiëntie en effectiviteit; 
 
 

• Het PLOT wil een dynamische opleidingspartner
voor maatschappelijke veiligheid zijn, met naam in
Europa.

• In het domein “geïntegreerd beleid” van het
provinciebestuur heeft het PLOT één globaal
actieplan: kwaliteitsvol, veilig en vernieuwend
veiligheidsonderwijs creëren op een klantgerichte
en duurzame wijze.

dynamische 
opleidingspartner

• De uitbouw van een veiligheidscampus op de site
Zwartberg sluit aan bij de optie van het provincie-
bestuur om op de site Zwartberg een nieuw
opleidingscomplex voor het PLOT te realiseren.

uitbouw 
veiligheidscampus



16 
 

2.2 Basisopdrachten van het PLOT 

 

 
 
 

Het PLOT is de dynamische opleidingspartner voor maatschappelijke veiligheid voor overheden en bedrijven in de 
Euregio. Daarnaast richt het PLOT zich op de Limburgse lokale besturen. De basisopdrachten van het PLOT zijn: 

 

2.2.1 Politieschool 

De Politieschool levert een bijdrage aan excellente politiezorg door opleidingen te verstrekken die moeten leiden tot 
een competente politie. De focus ligt op korpsen en diensten van de lokale en de federale politie in de provincie Limburg. 
Ook korpsen en diensten uit andere provincies en publieke en private klanten met een opleidingsbehoefte in de sfeer 
van de maatschappelijke veiligheid zijn welkom.  

  

Missie: Het PLOT draagt bij tot een veilige samenleving door zich toe te leggen op opleiding, 
training en bekwaamheid. Daarbij onderscheiden we ons door onze beroepsgerichte en 
persoonlijke aanpak. 

• Netwerking

• Actualiteitsvorming

• Opleiding op maat

• Versterking bestuurskracht

• Basisopleidingen

• Voortgezette en functionele 
vorming

• Gecertificeerde opleidingen

• Opleiding en training op maat

• Selectieproeven

• Basisopleiding

• Voortgezette vorming

• Gespecialiseerde vorming

• Opleiding en training op maat

• Bevorderingsproeven

• Basisopleidingen

• Voortgezette opleidingen

• Gespecialiseerde opleidingen

• Permanente opleidingen

• Opleiding en training op maat

• Selectie

Brandweerschool
School 

Geneeskundige 
Hulp

LSXPolitieschool



17 
 
2.2.2 Brandweerschool 

De Brandweerschool is actief in het domein van de brandbestrijding en de dringende hulpverlening. De klemtoon ligt 
op opleiding en training voor de drie Limburgse hulpverleningszones. We zijn er ook voor klanten uit andere openbare 
en private sectoren en dragen zo op vele terreinen bij tot voorkoming en bestrijding van brand. 

2.2.3 School  Geneeskundige Hulp 

De School Geneeskundige Hulp levert een bijdrage aan de dringende geneeskundige hulp in België. Deze heeft tot doel 
aan alle personen met een dringend medisch probleem permanent een snelle en kwalitatief hoogstaande 
geneeskundige verzorging te garanderen. De focus ligt op de ambulanciers uit de drie Limburgse hulpverleningszones, 
de Limburgse ‘kruisdiensten’ en de Limburgse privéambulancediensten. Daarnaast bedienen we een breed 
klantengamma uit de publieke en private sector in de sfeer van de geneeskundige hulp. 
 

2.2.4 Limburg School for Escellence 

LSX is het opleidings- en expertisecentrum voor de Limburgse lokale besturen, hun mandatarissen en hun personeel. 
LSX biedt een forum aan de lokale besturen voor kennisoverdracht, versterking van competenties, ondersteuning op 
strategische prioritaire doelstellingen, het verhogen van bestuurskracht en ervaringsuitwisseling in functie van innovatie 
en bestuursvaardigheden. 
 
 

2.3 Organogram 

Het PLOT werkte in 2019 aan een nieuwe basisstructuur en een nieuw organogram. Deze worden in 2020 ter 
goedkeuring voorgelegd aan de deputatie.  
Tot dan is het oude organogram zoals weergegeven op de volgende bladzijde nog van toepassing. 
Daarin telt het PLOT vier opleidingsdepartementen: de Politieschool, de Brandweerschool, de School Geneeskundige 
Hulp en LSX. De dienst Onderwijs- en Werkveldondersteuning vormt de ruggengraat van het onderwijs in het PLOT. De 
Ondersteunende Dienst vervult een klassieke ondersteunende functie voor alle entiteiten van het PLOT. Het 
directiesecretariaat en de dienst Communicatie ondersteunen de directeur en de departementen. 
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3  OPERATIONEEL BELEID  
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3 OPERATIONEEL BELEID  

3.1 Personeel 

 

 

 

3.1.1 Personeelsdata 

 Bezetting 2019 

• in 2019 stelden we 2 nieuwe medewerkers tewerk, 3 medewerkers verlieten het PLOT; 

• het administratief personeel voor de voortgezette opleiding van de Politieschool werd vervangen; 

• voor het de aansturing van het administratief personeel van de Brandweerschool trokken we een nieuwe 
medewerker aan; 

• intern was er een wissel van een personeelslid van de Politieschool naar de dienst Onderwijs- en 
Werkveldondersteuning; 

• we betreurden het tragisch overlijden van een instructeur van de Brandweerschool. 
 
 

 
 
 

  

medewerkers
gedetacheerd

politie- of 
brandweerstatuut

medewerkers 
provinciaal 

statuut

Het PLOT heeft, naargelang 
het statuut van de 

medewerker, de volle of 
een gedeeltelijke 

verantwoordelijkheid inzake 
personeelsbeleid.

instructeurs

docenten
freelance of  op 
zelfstandige basis

acteurs 

39,66 
equivalenten

• 20 % statutair

• 80 % contractueel
45 personeels-

leden
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 Personeelsformatie gedetacheerden 

Het PLOT kan docenten uit het werkveld van politie, brandweer en ambulanciers aanstellen voor een structurele 
opdracht. Dit kan op basis van een detacheringsovereenkomst met de werkgever of op basis van een structurele 
aanstelling als docent. De Federale Politie stelt vaste opleiders ter beschikking. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelskader gedetacheerden/freelance hoofddocenten:  
 

Gedetacheerden / freelance medewerkers op 31-12-2019 Personen Capaciteit 

Politieschool 
  

opleiders ter beschikking gesteld door de federale politie 5  5 VTE 

coördinerende docenten en clusterverantwoordelijken uit het 

werkveld, structureel aangesteld 

11  Ongeveer 1 VTE 

gedetacheerde docenten  4  3,5 VTE 

School Geneeskundige Hulp   

hoofddocent 1  0,07 VTE 

Brandweerschool    

terbeschikkingstelling van drie opleidingscoördinatoren door 

de Limburgse hulpverleningszones (ongeveer 1 dag per week) 

3  Ongeveer 0,6 VTE 

Totaal 24  10,17 VTE 

Tabel: Personeelsformatie gedetacheerden / freelance docenten 

 

 Aantal docenten, instructeurs en acteurs  

In 2019 werden 442 docenten, instructeurs en acteurs met een onderwijsopdracht ingezet. 
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 Leeftijdspiramide   

 

Grafiek: Leeftijdspiramide personeel in formatie 31-12-2019 

 

 

Grafiek: Leeftijdspiramide ondersteunend personeel 31-12-2019 
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3.1.2 Personeelsbeleid 

 Stagiairs 

In 2019 ontving de Politieschool een stagiaire bachelor criminologische wetenschappen vanuit de KULeuven. Zij liep 
gedurende 10 weken stage. Ze deed in deze periode onderzoek over het ‘verhoor’ in de opleiding inspecteur van politie. 
De centrale opdracht was het bevragen van stakeholders (werkveld en alumni) over de kwaliteit van de lessen ‘verhoor’, 
om zo suggesties ter verbetering te kunnen doen. 
 
Een studente van de richting Kantoor liep van oktober 2018 tot juni 2019 twee dagen per week stage aan het onthaal 
van het PLOT-hoofggebouw. Verder werden haar administratieve taken toebedeeld vanuit de Brandweerschool en 
vanuit de algemene PLOT-werking. 

 Vorming en opleiding 

Ook PLOT-medewerkers leren graag bij. Hun vorming en opleiding in 2019  is opgenomen in de bijlage 7.1.  

 Docenten 

We legden de aanpak rond aanwerving vast in een nota ‘docentenbeleid’, die werd goedgekeurd door de deputatie. 
Meer informatie hierover staat in Titel 4: Onderwijs-en werkveldondersteuning.  
 
Er vond ook een aantal nieuwe aanwervingen plaats: 

• 7 freelance docenten voor de School Geneeskundige Hulp (bedrijfseerstehulpverlening); 
• 11 freelance docenten voor de Politieschool: 

o 1 docent Engels; 
o 1 docent Frans; 
o 1 docent gerechtelijk profiel; 
o 1 hoofddocent politionele informatiesystemen; 
o 2 docenten recht; 
o 1 docent sociale politie; 
o 1 technisch beheerder van politionele systemen. 
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3.2 Financiële werking 

 

 

 

Het PLOT is sinds de decretale afschaffing van het statuut van “Intern Verzelfstandigd Agentschap” (IVA) op 1.1.2019 
een provinciale dienst die, zoals de andere provinciale diensten, beschikt over een door de provincieraad goedgekeurd 
werkings- en investeringsbudget. De deputatie beslist over de uitgaven via de daarvoor bestemde procedures.  

De personeelskost van de provinciemedewerkers die voor het PLOT werken is volledig ten laste van de provincie. 
Daarnaast stelt de geïntegreerde politie negen gedetacheerden (8,3 VTE) ter beschikking van het PLOT, waarvan vijf 
kosteloos door de federale politie als gevolg van een wettelijke regeling voor de alternatieve financiering van het 
politieonderwijs. Voor de andere gedetacheerden betaalt het PLOT de loonkost terug aan het korps van herkomst, uit 
eigen werkingsbudget of via het ter beschikking stellen van een opleidingskrediet aan het betrokken korps. 

Een substantiële bron van inkomsten zijn de federale subsidies voor georganiseerde opleidingsactiviteiten. Het aandeel 
van deze subsidies in de werkingsmiddelen van het PLOT is vergelijkbaar met het aandeel van de provincie.  

 

  

Inkomsten

• inschrijvingsgelden

• subsidies federale overheid

• verhuur infrastructuur (zeer beperkt)

Uitgaven

• honoraria

• personeelskosten gedetacheerden

• werkingskosten

Onder-
steuning

• provinciebestuur: personeelskosten provinciemedewerkers, investeringen, 
klassieke ondersteunende diensten (HRM, facilitair beheer, bouwbureau, 
IDPB, aankoopdienst, juridisch advies, ...)

Toezicht

• intern: provinciebestuur

• extern: Rekenhof
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3.3 Infrastructuur  

3.3.1 Veiligheidscampus 

In 2012 kocht de provincie Limburg voor de uitbouw van een veiligheidscampus een terrein van bijna 10 hectaren, 
gelegen op het bedrijventerrein Zwartberg II in Genk. Het stedenbouwkundig bureau BUUR maakte in 2016 een 
ruimtelijke inrichtingsschets van dit terrein met het oog op de verdere ontwikkeling ervan. 

 Bouw van een multifunctionele oefenhal 

In een eerste fase ging het provinciebestuur over tot de bouw van een multifunctionele oefenhal voor het PLOT. Deze 
multifunctionele oefenhal is bestemd voor de praktische trainingen van politie, brandweer en ambulanciers. Ze omvat 
een grote polyvalente ruimte, een leslokaal, een lokaal voor training geweldbeheersing, sanitaire voorzieningen, 
opbergruimte, een kantoorruimte en een EHBO-lokaal.  

Op 8 januari 2019 vond de eerste kolomzetting plaats en op 26 november 2019 werd de oefenhal officieel geopend.  
 
Het gebouw heeft een beperkte ecologische voetafdruk. Voor zover budgettair haalbaar, werden er principes van 
circulair bouwen toegepast. Zo is de hal demonteerbaar en de gebruikte materialen en bouwelementen kunnen zonder 
kwaliteitsverlies een tweede leven krijgen na een eventuele sloop van het gebouw. 

 Vicky en Alexis 

In een tweede fase wordt in samenwerking met de Stichting Vicky & Alexis op deze plaats een reddingscentrum 
opgericht, om reddingshondenteams en reddingswerkers op te leiden voor het uitvoeren van reddingsoperaties. Ook 
politiehonden kunnen op deze infrastructuur opgeleid worden. 
 
Voor dit project sloot de deputatie in 2018 met de Stichting Vicky & Alexis een samenwerkingsovereenkomst, die de 
uitvoeringsmodaliteiten regelt. De provincie stelde de grond ter beschikking, financierde de opmaak van de plannen en 
stelde een ontwerper aan. De Stichting treedt op als bouwheer en zorgt voor de verdere realisatie van het project, deels 
met eigen middelen, deels met schenkingen. Het PLOT neemt de uitbating en het onderhoud voor haar rekening. 
 
2019 was het jaar waarin het ontwerp geconcretiseerd werd, met het oog op het bekomen van de 
omgevingsvergunning. 
 

3.3.2 Militaire domeinen  

Voor haar praktijkoefeningen maakt de Politieschool gebruik van concessies van het ministerie van Defensie.  
Het gebruik van zulke infrastructuur is onontbeerlijk om kwaliteitsvolle praktijkopleidingen te organiseren.  
De overeenkomst met MK Zonhoven-Zuid werd evenwel stopgezet op 31 december 2018 wegens asbestgevaar. 
 

  

• weginfrastructuur van het militair kwartier 
Kamp Beverlo

Oefeningen openbare orde

• militair kwartier Houthalen-Helchteren
Opleidingen 

patrouillehondbegeleiders
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3.4 Aankopen en investeringen  

• onroerende investeringen: 1.815.529,55 euro      

• roerende investeringen: 352.818,95 euro 

 
Een greep uit de aankopen en investeringen: 
 

• we kochten twee nieuwe drones (een DJI Mavic 2 Enterprise dual en een DJI Mavic 2 Enterprise Zoom) voor de 
opleiding RPAS en de werking van het provinciale droneteam; 

• aankoop van 15 laptops voor de nieuwe medewerkers; 

• aankoop van een Office365 licentie voor elke laptop;  

• voor het maken van back-ups kochten we een nieuwe NAS met software; 

• het verhoorlokaal kreeg een opfrisbeurt. De server computer, camera’s en speaker werden vervangen; 

• we kochten een server computer om het ISLP netwerk te upgraden; 

• in de Brandweerschool vervingen we een beamer door een Clevertouch scherm. Dit is een touchscreen met een 
inbouwde Windows computer, een Android omgeving en een whiteboard feature; 

• in de nieuwe oefenhal installeerden we twee Clevertouch schermen; 

• het dossier voor een glasvezelverbindingen tussen de drie sites van het PLOT werd opgesteld met de bedoeling dit 
project in het voorjaar van 2020 af te ronden. 

Meer details over de investeringen zijn te vinden in bijlage 7.2. 
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3.5 Veiligheid, milieu en gezondheid 

Het PLOT beschikt over een stuurgroep ‘Veiligheid’ die waakt over en zorgt voor de opvolging van veiligheids-, milieu- 
en gezondheidsaspecten binnen het PLOT. De stuurgroep komt ongeveer tweemaandelijks samen, in 2019 was dit vier 
keer.  
 
De stuurgroep bestaat uit volgende leden: 
 
• de directeur van het PLOT; 
• de coördinatoren van de verschillende PLOT-departementen; 
• de leden van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) van het provinciebestuur; 
• twee leden van de directie Facilitair beheer van het provinciebestuur; 
• de externe preventieadviseur van het PLOT; 
• de preventieadviseur van de Federale Politie; 
• de preventieadviseur van de 3 Limburgse Hulpverleningszones.  
 
 
In 2019 kwamen onder meer deze aandachtspunten aan bod: 
 
• luchtkwaliteitsmetingen in de Brandweerschool; 
• gezondheidsrisico’s MK Zuid als gevolg van de asbestproblematiek; 
• het legionellabeheersplan; 
• het reddingscentrum Vicky & Alexis; 
• de nieuwe oefenhal; 
• de herstelling van de fire-building; 
• de opstart van periodieke veiligheidsmeetings voor medewerkers van het PLOT. 
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4  Onderwijs-en Werkveldondersteuning  
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4 ONDERWIJS-EN WERKVELDONDERSTEUNING 

De dienst ‘Onderwijs- en Werkveldondersteuning’ (OW) richt zijn aandacht op de volgende vier werkdomeinen. 

 

4.1 Werkdomein 1: Docent 

Binnen ons docentenbeleid legden we het afgelopen jaar een document met overkoepelende samenwerkingsafspraken 
met de docent voor aan de deputatie. Deze ‘samenwerkingsafspraken’ verschaffen helderheid over de regelgeving, 
financiële afspraken, verzekeringstechnische aspecten en andere afspraken. We pasten de aanpak rond aanwervingen 
aan en concretiseerden die in een nota ‘docentenbeleid’. De deputatie bekrachtigde vervolgens beide documenten.  

We stelden het onthaal van en de informatie voor nieuwe docenten op punt. We ontwikkelden met de dienst 
Communicatie een informatiewebsite voor docenten. De onderwijskundige ontvangt elke nieuwe docent met een 
onthaalgesprek en gastdocenten verwelkomen we met een welkomstmail.  

Ten slotte werken we continu aan de professionalisering van onze docenten, zowel op didactisch als op inhoudelijk vlak 
en dit in de verschillende departementen. 

Domeinspecifiek vertaalden we het algemene docentenbeleid in concrete acties.  

  

Docent

• we richten ons tot alle opleiders die actief zijn bij het leren: acteurs, instructeurs, simulanten,
pakwerkers, terreinassistenten, docenten, ...

• we scheppen een kader om onderdelen uit te werken en te implementeren in de departementen;

• we begeleiden van aanvang tot einde van de opdracht: aanwerving, aanstelling, professionalisering,
ondersteuning, ...

• aan de basis van dit alles ligt een degelijk en doordacht docentenbeleid.

Netwerk

• we streven naar een sterk en kwalitatief netwerk met onze stakeholders (cursisten, docenten, alumni,
werkveldpartners);

• we realiseren inhoudelijke kennisdeling met betrekking tot onze werkveld- en expertisedomeinen;

• we volgen de behoeften van het werkveld op;

• we spelen kort op de bal om nieuwe of innovatieve initiatieven te lanceren of te co-creëren;

• we communiceren transparant over onze werking, ons aanbod en onze successen of leerpunten.

Kwaliteit

• we werken aan een kwaliteitscultuur die doordrongen is in het handelen van iedereen;

• we stimuleren zelfsturing en reflectie  en doorlopen veelvuldig de ‘plan–do–check–act’-cyclus om bij te sturen 
waar het beter kan;

• we benaderen kwaliteit zowel kwalitatief als kwantitatief;

• we delen resultaten van bevragingen transparant met de betrokken partners.

Leerproces

• we willen ‘sterk zijn in leren’;

• we pakken het leerproces in verschillende facetten aan: evaluatie, toetsing, inzet van innovatieve onderwijs-
vormen zoals coaching, intervisie en blended learning.
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4.1.1 Brandweerschool 

• we organiseerden een docentendag op 28 november 2019. Deze dag fungeerde gedeeltelijk als ‘recyclage’ 
voor de FOROP1-opleiding (wettelijke verplichting tot bijscholing). We gingen dieper in op het nieuwe 
opleidings- en examenreglement en op de modulefiches van de brevetopleidingen, vooralsnog enkel deze van 
opleiding B01. Daarnaast demonstreerden we het gebruik van het Clevertouch-bord. Het programma bevatte 
ook een toelichting en oefening over onze opleidingsvisie. We lichtten het kader van onze opleidingskwaliteit 
toe en gingen in op de werkwijze en de werkafspraken bij het afnemen van tevredenheidsbevragingen. Tot slot 
was er een rondleiding in de nieuwe oefenhal; 
 

• we optimaliseerden de train-the-instructortrajecten (TTI) in de Brandweerschool met een betere 
kwaliteitsbewaking, aandacht voor kwantiteit en nadruk op kwaliteit. Zo werden er intern duidelijke 
taakafspraken gemaakt, stelden we een draaiboek met betrekking tot het organiseren van een TTI op en zijn 
we gestart met het afnemen van kwaliteitsbevragingen bij deze opleidingen; 
 

• het voorstel uit 2018 voor het oprichten van expertisedomeinen met hoofdinstructeurs brevetopleidingen 
werd  in 2019 verder besproken met de opleidingsverantwoordelijken en de coördinator van de 
Brandweerschool. We besloten om de rol van de hoofdinstructeurs verder uit te diepen. In de loop van het jaar 
daalde de capaciteit van het team van vaste instructeurs echter onverwacht van 5 naar 3, waardoor we de 
prioriteiten moesten herzien. We besloten om  kleinschalig te starten met een werkgroep ‘soft skills’. Hiervoor 
stelden we randvoorwaarden op en startten we besprekingen voor een verdere uitrol in 2020. 
 

4.1.2 Politieschool 

• in 2019 breidden we het docententeam van de Politieschool uit met de aanwerving van meerdere 
gastdocenten (zie 3.1.2.3 Docenten). Daarnaast werd een technisch beheerder aangeworven, die als taak heeft 
om de kwaliteit van de politionele informatiesystemen in het PLOT te bewaken. Alle nieuwe gastdocenten 
werden uitgenodigd voor een onthaalgesprek;  
 

• de professionalisering van de docenten kreeg in 2019 de nodige aandacht. De eerste activiteit in dit domein 
was de jaarlijkse docentenbijeenkomst op 17 januari. Het centrale thema in dit professionaliseringsmoment 
was ‘kwaliteitsvol evalueren’. We besteedden aandacht aan alle criteria voor een kwaliteitsvolle evaluatie. 
Onze docenten kregen tips en tricks voor een betrouwbare, transparante en valide evaluatie;  
 

• in het voorjaar organiseerden we functioneringsgesprekken met al onze vakwerkgroepcoördinatoren. Ter 
voorbereiding van deze gesprekken organiseerden we een 360°-feedback. Hierin peilden we naar de 
samenwerking tussen de vakwerkgroepcoördinator en het PLOT en naar de successen en uitdagingen van een 
vakwerkgroep. Uit deze gesprekken trokken we conclusies en ondernamen we acties zoals het uitbreiden van 
het verhoorteam voor de middenkaderopleiding, het aanwerven van gastdocenten, het schrijven van een 
handboek politionele slachtofferbejegening, het herbekijken van de taakverdeling binnen bepaalde 
vakwerkgroepen met het oog op een meer efficiënte werking, het organiseren van train-the-trainers (vb. 
motorbeheersing) en het herbekijken van de structuur en inhoud van de cluster maatschappelijke oriëntatie in 
de basisopleiding tot inspecteur van politie. Om de opvolging van deze acties te verzekeren willen we de 
functioneringsgesprekken jaarlijks herhalen;  
 

• in 2019 keken we ook kritisch naar de verdeling van bepaalde lesopdrachten. We vroegen ons af of de juiste 
docent de juiste vakken geeft. Het PLOT-docentbeleid vereist dat docenten enkel mogen lesgeven in materies 
waarin men dagelijks werkt of waarin men tot maximaal 2 jaar geleden werkte. Die oefening leidde ertoe dat 
bepaalde docenten een andere lesopdracht kregen of hun lesopdracht stopzetten;  
 

• we verwachten van docenten die regelmatig lesgeven in de basisopleidingen dat zij didactisch bekwaam zijn. 
Dit kan door aan te tonen dat zij een didactische opleiding hebben gevolgd of door zich te engageren om een 
aangepaste opleiding in het PLOT te volgen. In het najaar 2019 werd deze opleiding tot (gast)docent een nieuw 
leven ingeblazen. Vijftien docenten sloten de opleiding met succes af. Met een gemiddelde tevredenheid van 
9 op 10 scoorde de opleiding uitermate goed;  
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• in het najaar werden ook al voorbereidingen getroffen voor de docentennamiddag die begin 2020 zal 
plaatsvinden. Zo stelden we het programma op en troffen we de nodige praktische en administratieve 
voorbereidingen. De focus van die docentennamiddag ligt op  ‘activerende werkvormen’ en 
‘opleidingskwaliteitsbeleid’. We informeren de docenten dan over de samenwerkingsafspraken (zie hoger), die 
zij vervolgens officieel kunnen ondertekenen.  

 

4.1.3 School Geneeskundige Hulp 

• we werkten een voorstel uit voor het oprichten van vakwerkgroepen binnen de School Geneeskundige Hulp. We 

startten met de vakwerkgroep ‘Inwendige aandoeningen’ en maakten afspraken met de betrokken hoofddocent. 

De concrete uitrol en eerste werkafspraken zijn voorzien in 2020;  

 

• het algemene kader voor het docentenbeleid kreeg dit jaar een concrete invulling voor de School Geneeskundige 

Hulp. Facetten die hier deel van uitmaken zijn: 

o wie is onze docent; 

o wie zijn andere belangrijke actoren in het verhaal (de rol van de opleidingsexpert, docenten vakwerkgroep, 

pedagoog, enz.); 

o aanwervings-, aanstellings- en onthaalbeleid; 

o professionalisering; 

o vakwerkgroepen; 

o einde loopbaan; 

o ... 

 

• we organiseerden een docentendag op 6 mei 2019. Op het programma stond de toelichting van nieuwe didactische 

materialen zoals het gebruik van de I-simulate en de Samsung flipchart. We focusten op het verhelderen van enkele 

praktische afspraken rond opleiden en gingen kort in op de ontwikkeling van vakwerkgroepen; 

 

• we brachten de didactische competenties/opleidingen van de docenten in kaart. Docenten die nog geen 

didactische opleiding volgden, kregen hiertoe vrijblijvend het aanbod om gratis de PLOT-opleiding te volgen.  

 
 

4.2 Werkdomein 2: Kwaliteit 

Kwaliteit was in 2019 prioritair, omdat dit werkdomein aan een grondige evaluatie en herstructurering toe was. We 
begonnen met het vergelijken van kaders van opleidingskwaliteit in de actuele literatuur en de gang van zaken bij andere 
onderwijsinstellingen. Mede op basis van literatuuronderzoek en contacten met experten ontwikkelden we een 
ontwerpdocument voor een kwaliteitsbeleidskader in het PLOT.  

Een organisatie die wil streven naar een kwaliteitscultuur waarin iedereen sterk betrokken is, moet in eerste instantie 
een heldere filosofie hanteren waar iedereen zich kan achter scharen. De filosofie moet kort, krachtig en simpel zijn. In 
het PLOT werd daarom gekozen voor het Kaizenprincipe.  Dit principe staat voor ‘continu verbeteren’ en stelt dat een 
organisatie zichzelf moet blijven verbeteren met behulp van kleine verbeterstappen. Belangrijk hierbij is dat deze 
verbeteringen worden bedacht en uitgevoerd door de medewerkers zelf. Volgens deze verbetermethodiek is het van 
belang om continu te verbeteren, in kleine stappen. De filosofie draagt uit dat het aanbrengen van verbeteringen een 
zaak is van iedereen binnen de organisatie, van medewerker tot directeur.    
 
Na het vastleggen van het kader werkten we verschillende tools uit om kwaliteit te monitoren. We legden hierbij in 
2019 vooral  de nadruk op de bevraging van cursisten en docenten. Nadat het algemeen kader hiervoor werd uitwerkt 
gingen we op zoek naar een goede digitale tool om het proces van de kwaliteitsbevragingen zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen in de verschillende departementen. We kozen voor de tool ‘Checkmarket’ omdat die onmiddellijk 
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inzetbaar was door de zeer hoge gebruiksvriendelijkheid. Dit leverde vanaf oktober 2019 onmiddellijk een sterke stijging 
van de kwaliteitsbevragingen bij onze cursisten op.   We finaliseerden alles in een draaiboek voor kwaliteitsmetingen. 
 
Voor een goede verankering van het kader stelden we projecten voor kwaliteitsimplementatie op binnen de 
verschillende departementen: 

4.2.1 Brandweerschool 

• we verbeterden structureel de tevredenheidsbevragingen bij cursisten. Tot nu toe vonden deze onregelmatig en 
fragmentair plaats. Nu werkten we voor alle opleidingen een plan met timing uit om zowel digitale 
tevredenheidsbevragingen (kwantitatief) als focusgroepgesprekken (kwalitatief) te organiseren. Dit gebeurde 
uiteraard in overeenstemming met het draaiboek ‘kwaliteit’ dat werd uitgewerkt door de dienst Onderwijs- en 
Werkveldondersteuning; 

• vanaf november werden de algemene veiligheidsopleidingen systematisch bevraagd. Ook binnen de brevet- en 
attestopleidingen werden al enkele bevragingen afgenomen. In 2020 rollen we de planning verder uit. 

4.2.2 Politieschool 

• we lanceerden in het najaar het nieuwe systeem voor kwaliteitsmetingen:  
o voor de basisopleiding tot inspecteur en hoofdinspecteur van politie gebruikten we per promotie twee 

types van bevraging:  
▪ een algemene opleidingsevaluatie: een vragenlijst op het einde van de opleiding die peilt naar de 

randvoorwaarden voor een goede opleiding (pedagogische ondersteuning, begeleiding door de 
opleiders, infrastructuur, kwaliteit van het programma, welbevinden in de school, enz.); 

▪ een bevraging van de opleidingsonderdelen: deze peilt naar de tevredenheid van de cursist over de 
inhoud en de docenten. Om het geheel beheersbaar te houden worden per promotie (zowel 
basiskader als middenkader) drie momenten georganiseerd waarop de cursisten de evaluatie van circa 
5 opleidingsonderdelen onder begeleiding invullen. We hopen hierdoor een hogere respons te 
bekomen; 

▪ daarnaast kwam op het einde van iedere basisopleiding  een focusgroep samen; 
 

o voor de voortgezette opleiding werkten we met één type bevraging aan het einde van iedere opleiding. 
We peilden zowel naar de basisrandvoorwaarden voor een goede opleiding (organisatie, infrastructuur) 
als naar de kwaliteit van de lessen (inhoud, docent). De docenten zijn zelf verantwoordelijk voor het 
afnemen van deze bevraging en dienen hiervoor dus tijd te voorzien op het einde van hun les. Het 
secretariaat van de Politieschool ondersteunde bij de voorbereiding. 

4.2.3 School Geneeskundige Hulp 

• voor de School Geneeskundige Hulp volgden we het werken met focusgroepen. Zo kwamen we ook daar tot een 
systematische bevraging van de cursisten over de kwaliteit van onze opleidingen.  
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4.3 Werkdomein 3: Netwerk 

In 2019 installeerden we in het kader van de Stuurgroep Innovatie Veiligheid Limburg een aantal thematische 
werkgroepen: 

• de werkgroep ‘Bodycams’ voerde een marktverkenning uit en werkte onder andere een inzetkader uit voor de 
ingebruikname van bodycams. In november werd de conclusie van deze marktverkenning gepresenteerd aan de 
Limburgse politiediensten. De werkgroep koos voor een bodycam die gemakkelijk te bedienen is en die voorzien is 
van geavanceerde software. De korpsen bepalen zelf of ze al dan niet overgaan tot de aankoop van dit type 
bodycam, maar uniformiteit wordt gestimuleerd; 
 

• in het najaar van 2019 vonden de eerste bijeenkomsten plaats van de werkgroep ‘Meldkamer van de toekomst’. 
Een eerste taak van de werkgroep was het uitwerken van een visie voor de ‘meldkamer van de toekomst’. Hiervoor 
brachten we verschillende partners samen en we toetsten de verwachtingen ten opzichte van de meldkamer af. 
We reflecteerden over wat de meldkamer moet kunnen, hoe die eruit zal zien en hoe de communicatie tegen 
bijvoorbeeld 2030 geëvolueerd zal zijn; 
 

• ook rond ‘Sharepoint’ was een werkgroep actief. Het platform Sharepoint 
maakt een centraal en intelligent informatiebeheer mogelijk. De 
doelstelling van de werkgroep is het komen tot één gebruiksvriendelijke 
provinciale SharePointsite met respect voor de eigenheid van iedere 
politiezone/politiedienst; 
 

• vermits een aantal Limburgse zones kan starten met de implementatie 
van Focus (een app waarin agenten onder andere politionele databanken 
kunnen raadplegen), was het aangewezen om hieromtrent provinciale 
afspraken te maken. We bereidden een werkgroep ‘Focus’ voor, die zich 
hierover zal buigen vanaf begin 2020; 

 

• andere initiatieven die genomen werden ter ondersteuning van het 
werkveld: 

o op 26 februari 2019 organiseerde de dienst Onderwijs- en 
Werkveldondersteuning in samenwerking met de School 
Geneeskundige Hulp een studiedag voor ambulanciers met als 
thema ‘Een blik op de toekomst’. De toekomst van de dringende 
geneeskundige hulp kwam aan bod, alsook innovatieve 
projecten rond drones en smartglasses; 
 

o het PLOT was als praktijkpartner betrokken in het project 
3DSafeguard, een project dat in mei 2016 startte met als doel 
het bestuderen van een nieuwe generatie drones en het te 
ontwikkelen en te testen in een ‘Proof of Concept’. Dit project 
bereikte een hoogtepunt op 12 juni met een demodag waar een 
realistische rampoefening plaatsvond om de meerwaarde van 
de inzet van drones ter ondersteuning van de hulpdiensten te 
demonstreren; 
 

o om de afgestudeerde dronepiloten van het PLOT bij te scholen, 
worden regelmatig terugkomdagen georganiseerd. Op 12 
november 2019 sloten de piloten aan bij een infosessie over de 
nieuwe Europese dronewetgeving, georganiseerd door EUKA, 
de Vlaamse dronecluster.  
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4.4 Werkdomein 4: Leerproces 

We namen in 2019 de randvoorwaarden voor een goed leerproces terug onder de loep. In dat kader herbekeken we de 
onderwijs- en examenreglementen. We werkten die breder uit op PLOT-niveau en op departementsniveau, met name 
voor de Brandweerschool en de School Geneeskundige Hulp.  

Samen met de opleidingsverantwoordelijke voor de brevetopleidingen van de Brandweerschool ontwikkelden we een 
uitvoeringsreglement op maat van de brevetopleidingen. Dit uitvoeringsreglement bespraken we vervolgens met 
verschillende stakeholders. Het werd gevalideerd door de opleidingsraad en goedgekeurd door de deputatie. Samen 
met de opleidingsexpert en de coördinator van de School Geneeskundige Hulp stelden we een  uitvoeringsreglement 
op maat van de basisopleiding Hulpverlener-ambulancier en de permanente vorming op. Dit uitvoeringsreglement werd 
reeds gevalideerd door de opleidingscommissie. Het staat begin 2020 op de agenda van de deputatie. 

Daarnaast lag binnen het werkdomein ‘leerproces’ de focus op verschillende projecten ter optimalisatie van de 
opleidingen. 

 

4.4.1 Brandweerschool  

• voor de opleiding B01 ontwierpen we de nodige modulefiches. Dit zijn 
infodocumenten die we aan onze cursisten en docenten bekendmaken via ELO 
(elektronische leeromgeving). Ze bevatten onder andere  info per specifieke module 
in de brevetopleiding:  
o vereiste voorkennis;  
o leerdoelen;  
o evaluatie (verdeelsleutel, weging, evaluatievormen, gewogen totaal);  
o modaliteiten 2de zittijd en 2de examenkans;  
o bijzondere richtlijnen.  
De ontwikkeling van modulefiches voor de andere opleidingen is voorzien in 2020; 
 

• we bereidden aan de hand van een voorbereidende vragenlijst en een inspectiebezoek de audit voor, die op 25 
september 2019 werd uitgevoerd door KCCE.  KCCE formuleerde enkele verbeterpunten, maar over het algemeen 
kreeg de Brandweerschool een lovende/positieve audit.  

 

4.4.2 Politieschool  

• op de docentennamiddag op 17 januari werden de docenten 
gesensibiliseerd voor het belang van kwaliteitsvol evalueren. In 
navolging van dit professionaliseringsmoment voerden we 
gesprekken met docenten die twijfelden aan de kwaliteit van hun 
evaluatiefiches voor rollenspelen. Dit leidde ertoe dat de inhoud en 
het format van bepaalde evaluatiefases werden aangepast volgens de 
criteria voor een betrouwbare evaluatiefiche; 
 

• de kwaliteit van het cursusmateriaal kreeg in 2019 de nodige 
aandacht. Op basis van de feedback uit cursistenbevragingen werden 
bepaalde cursusteksten in samenwerking met de docent herschreven. 
In 2020 zal dit een meer projectmatige vorm aannemen en toetsen we 
het cursusmateriaal van de basisopleidingen systematisch  aan de 
checklist voor kwaliteitsvol cursusmateriaal; 
 

• we pasten de structuur, de inhoud en de evaluatie van het vak ‘basiselementen proces-verbaal’ volledig aan aan de 
noden uit de praktijk; 
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• het begeleiden van cursisten op pedagogisch vlak nam in 2019 een belangrijke plaats in. Zo organiseerden we op 
regelmatige basis sessies ‘leren leren’ en ‘leren werken met wetboeken’ en  maakten we ruimte vrij voor individuele 
studiebegeleiding aan cursisten. De pedagoge van de Politieschool nam een meer zichtbare rol op. Ze gaf algemene 
infosessies (over de organisatie van de examens, het examenreglement, de elektronische leeromgeving, het 
project, enz.) om op die manier de bekendheid van de dienst Onderwijs- en Werkveldondersteuning te vergroten 
en meer laagdrempelig te kunnen werken, met als uiteindelijke doel meer cursisten te ondersteunen op 
pedagogisch vlak. Deze initiatieven bleken te werken. Steeds meer cursisten vonden hun weg naar de dienst 
Onderwijs- en Werkveldondersteuning. 

4.4.3 School Geneeskundige Hulp  

• we stelden drie opleidingsfiches op: één voor de theorie- en praktijklessen en 
examens van de basisopleiding Hulpverlener-ambulancier, een tweede voor 
de stage en een derde voor de permanente vorming. De opleidingsfiche is 
zoals de modulefiche een infodocument, dat we bekend maakten via ELO. Het 
bevat gelijkaardige info:  
o vereiste voorkennis;  
o leerdoelen;  
o evaluatie (verdeelsleutel, weging, evaluatievormen, gewogen totaal);  
o modaliteiten 2de zittijd en 2de examenkans;  
o bijzondere richtlijnen; 

 

• om kandidaten voor de basisopleiding voor Hulpverlener-ambulancier beter 

te informeren ontwikkelden we een zelftest die de geïnteresseerden beter 

informeert over de verschillende aspecten van de opleiding. De test kreeg de 

naam ‘Ambu-Love monitor’; 

 

• we  onderzochten de mogelijkheid voor een extra oefenmoment voor 

praktijk binnen de opleiding Hulpverlener-ambulancier;  

 

• naar aanleiding van feedback van studenten van de Politieschool over de opleiding ‘BHV’, richtten we een 

werkgroep op. Deze had tot doel om binnen de wettelijke grenzen de opleiding een meer ‘politionele’ invulling te 

geven. We ontwikkelden een nieuw schema en pasten de lessen verder aan waar mogelijk.  
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4.5 Project in de kijker: Opleidingsvisie 

Een gecentraliseerde visie en aanpak over de verschillende departementen van het PLOT heen, maakt dat de 
onderwijskundige processen meer gestroomlijnd verlopen. Daarom zette de dienst Onderwijs- en 
Werkveldondersteuning  in 2019 extra in op het uitbrengen en verankeren van onze opleidingsvisie.  

We kozen ervoor om zes speerpunten van de opleidingsvisie te visualiseren met icoontjes waarbij steeds ‘de handen’ 
uitgestoken worden.  

 

We maakten een affiche, verspreidden die intern en lichtten de visie toe op de personeelsvergadering. Ook onze 
docenten en cursisten werden niet vergeten: via docentendagen en introductiemomenten bij cursisten dragen we onze 
visie uit.  
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5  COMMUNICATIEBELEID 
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5 COMMUNICATIEBELEID  

5.1 Interne communicatie 

De interne communicatie verloopt voornamelijk via de PLOT-kanalen Intranet en Praatbox en via de team- en 
personeelsvergaderingen. 

 

5.2 Externe communicatie 

Naast de gebruikelijke communicatie via sociale mediakanalen ‘twitter’ en ‘facebook’, kwam het PLOT in 2019 
meermaals in de pers: 
 
 

Onderwerp Datum Actie/artikel 

Multifunctionele 
oefenhal 

8 januari 2019 Bouw nieuwe oefenhal voor politie en brandweer gestart - 
Politie- en Brandweerschool PLOT krijgt nieuwe oefenhal - Een 
nieuwe oefenhal voor gevaarlijke situaties.    

Eedaflegging 27 maart 2019 Eedaflegging 50 studenten politieopleiding PLOT. 

Werkplekleren 11 mei 2019 Aspirant-inspecteurs PLOT nemen delen aan succesvolle 
ECLIPS-actie - Grote controleactie in Leuven: politie int liefst 
63 000 euro aan achterstallige boetes.  

Aanrijding 29 mei 2019 Politiemotard gewond bij aanrijding. 

Werkplekleren 2 augustus 2019 Nieuwe zoekactie naar vermiste Genkenaar. 

Overlijden PLOT-collega 11 augustus 2019 Persmededeling n.a.v. overlijden collega bij de brand in 
Beringen. 

Bodycams 8 oktober 2019 Agenten filmen interventies voortaan vanuit hun oogpunt. 

Bodycams 9 oktober 2019 Ruim zestig bodycams voor Limburgse agenten tegen 2020 

Heidebranden 9 oktober 2019 120 Brandweerlui testen nieuwe procedure om 
heidebranden te bestrijden. 

Hondenopleiding 
boswachters 

28 oktober 2019 Politieschool geeft boswachters tips tegen loslopende, 
agressieve honden. 

Opleiding drugslabo’s 13 november 2019 Politiemensen leren in Zwartberg hoe ze een drugslabo 
kunnen herkennen. 

Multifunctionele 
oefenhal 

26 november 2019 Multidisciplinaire oefenhal voor trainingen politie, brandweer 
en ambulanciers in Zwartberg geopend - Provinciebestuur 
investeert in veiligheidscampus in Genk -  Nieuwe oefenhal 
voor politie en brandweer in Genk.   

Oefening diensthonden 27 november 2019 Oefening van diensthondenteams door de Politieschool van 
het PLOT Limburg in de mergelgroeven van Kanne -  
Politiehonden worden getraind in de mergelgrotten van 
Kanne. 

 

https://www.tvl.be/nieuws/politie-en-brandweerschool-plot-krijgt-nieuwe-oefenhal-71531
https://radio2.be/limburg/een-nieuwe-oefenhal-voor-gevaarlijke-situaties
https://radio2.be/limburg/een-nieuwe-oefenhal-voor-gevaarlijke-situaties
https://www.robtv.be/nieuws/grote-controleactie-in-leuven-politie-int-liefst-63-000-euro-aan-achterstallige-boetes-78169
https://www.robtv.be/nieuws/grote-controleactie-in-leuven-politie-int-liefst-63-000-euro-aan-achterstallige-boetes-78169
https://www.tvl.be/nieuws/politiemensen-leren-in-zwartberg-hoe-ze-een-drugslabo-kunnen-herkennen-88148
https://www.tvl.be/nieuws/politiemensen-leren-in-zwartberg-hoe-ze-een-drugslabo-kunnen-herkennen-88148
https://www.tvl.be/nieuws/provinciebestuur-investeert-in-veiligheidscampus-in-genk-88889
https://www.tvl.be/nieuws/provinciebestuur-investeert-in-veiligheidscampus-in-genk-88889
https://radio2.be/limburg/nieuwe-oefenhal-voor-politie-en-brandweer-in-genk
https://radio2.be/limburg/nieuwe-oefenhal-voor-politie-en-brandweer-in-genk
https://www.tvl.be/nieuws/politiehonden-worden-getraind-in-de-mergelgrotten-van-kanne-88920
https://www.tvl.be/nieuws/politiehonden-worden-getraind-in-de-mergelgrotten-van-kanne-88920
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6  ONTWIKKELINGEN 2019 





47 
 

6 ONTWIKKELINGEN 2019 

6.1 Het PLOT 

6.1.1 Omgevingsfactoren  

 PLOT als provinciale dienst 

Sinds 2007 fungeerde het PLOT als  “intern verzelfstandigd agentschap” (IVA) van de Provincie Limburg. Tot en met 31 
december 2018 waren de basisregels voor de interne verzelfstandiging decretaal vastgelegd. Met het oog op de 
vereenvoudiging van de regelgeving werden de intern verzelfstandigde agentschappen echter niet overgenomen in het 
Decreet Lokaal Bestuur (DLB). Vanaf 1 januari 2019 is het PLOT bijgevolg niet langer een IVA, maar een provinciale dienst 
van de provincie Limburg. Dit heeft tot gevolg dat sommige bevoegdheden van de directeur voortaan terug tot de 
bevoegdheid van de deputatie behoren, waardoor het beslissingsproces verlengt. 

 Algemeen Reglement (AR) en Onderwijs, Examen- en Rechtspositieregeling (OER) 

Het AR van het PLOT dateerde van oktober 2008 en was sindsdien onderhevig aan diverse evoluties op regelgevend en 
pedagogisch vlak. Het regelt de algemene inrichting, de missie, het algemeen beleid, de scholen, de onderwijs- en 
examenregeling, de controle, opvolging en toezicht van het PLOT.  

De Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling is een afzonderlijke bijlage van het Algemeen Reglement en maakt 
het voorwerp uit van een afzonderlijk besluit van de provincieraad. Dit OER regelt alles wat te maken heeft met de 
vorming, training en opleiding (VTO) en de inschrijving aan het PLOT, legt de spelregels met betrekking tot examens en 
evaluaties vast en regelt de rechtspositieregeling van de studenten. 

We pasten beide documenten aan en ze werden vastgesteld door de Provincieraad op 20 november 2019. 

Aanvullend kunnen de scholen (Brandweerschool, Politieschool, School Geneeskundige Hulp, LSX) specifieke 
uitvoeringsreglementen uitvaardigen. De deputatie stelt de uitvoeringsreglementen vast. 

 

 Aansluiting van het veiligheidsonderwijs bij het hoger onderwijs 

Op 22 december 2016 startte onder leiding van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken het project voor de 
aansluiting van het veiligheidsonderwijs bij het hoger onderwijs. In een eerste fase wordt de aansluiting van het 
politieonderwijs beoogd (zie verder bij ontwikkelingen Politieschool).  
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De focus ligt op drie luiken: 
 
 
 

 
 
 
Het PLOT participeert actief in diverse werkgroepen evenals in de overkoepelende projectgroep die deze aansluiting 
voorbereidt. 
 
Na de val van de regering-Michel I en het vertrek van Jan Jambon (N-VA) uit de regering, nam Pieter De Crem (CD&V) 
op 9 december 2018 in de regering-Michel II het roer over als minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.  
Rekening houdend met het tijdelijk karakter van deze situatie, voert het kabinet van minister De Crem een beleid dat 
eerder gericht is op de instandhouding van het project voor de aansluiting bij het hoger onderwijs dan op de voltooiing 
ervan. 
 
 

 Koepel Nederlandstalige veiligheidsscholen 

Naar aanleiding van de aansluiting van het veiligheidsonderwijs bij het hoger onderwijs, stuurde voormalig minister van 
Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon aan op de vorming van twee koepels: één voor het Franstalige en één 
voor het Nederlandstalige veiligheidsonderwijs. De Vlaame provinciebesturen engageerden zich in 2018 met de 
ondertekening van een Memorandum of Understanding formeel om mee te werken aan het vormgeven van een 
koepelstructuur boven het Nederlandstalig veiligheidsonderwijs. In 2019 werkten de scholen 2019 verder aan de 
concretisering hiervan. 
  

• van het politieonderwijs op 
het regulier onderwijs binnen 
de akkoorden van  
Kopenhagen en Bologna

afstemming

• van het politieonderwijs in het 
veiligheidsonderwijs

• afstemming met andere 
veiligheidsdisciplines

inpassing

• van het politie- en 
veiligheidsonderwijs

• meer synergie en 
samenwerking

rationalisering
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 Specialisatiematrix erkende veiligheidsscholen 

De vijf Vlaamse erkende veiligheidsscholen ontwikkelden in de voorbije jaren een specialisatiematrix voor het politie- 
en brandweeronderwijs. Enerzijds is er een generiek aanbod met veel voorkomende opleidingen die inspelen op 
regionale noden en behoeften en een beperkte verplaatsingsduur. Anderzijds is het de bedoeling dat de 
veiligheidsscholen zich complementair specialiseren. Dit laat toe de middelen efficiënter in te zetten.  
 
De veiligheidsscholen willen binnen de gekozen specialisatie een expertisefunctie ontwikkelen en fungeren als 
referentie. Vanuit deze benadering zal het PLOT zich in de komende jaren specialiseren en expertise ontwikkelen in o.a. 
de volgende domeinen:  
 

 
 

6.1.2 Belangrijke realisaties  

 Implementatie nieuwe software voor een efficiëntere opleidingsadministratie 

Onder de werknaam PLATO ging het PLOT in 2017 over tot de implementatie van software die de bestaande 
arbeidsintensieve opleidingsadministratie grotendeels moet digitaliseren en automatiseren. Deze software laat toe om 
competenties en kwalificaties op te volgen en cursisten tijdig op te roepen voor bijscholing. Ook het genereren van 
lessenroosters, een erg arbeidsintensieve taak, wordt voortaan in belangrijke mate ondersteund door deze software. 
De bijhorende onderwijsondersteunende administratieve en logistieke taken zoals reservaties van lokalen en materialen 
zijn inbegrepen. We kunnen de cursisten efficiënter inplannen, rekening houdend met de operationele 
dienstnoodwendigheden in de korpsen. Attesten, brevetten en facturen worden automatisch digitaal verzonden. Het 
systeem linken we aan bestaande federale databanken, lokale HRM-computersystemen bij brandweer en politie en aan 
de computersystemen van de veiligheidsscholen in andere provincies.  
 
Op termijn moet deze software toelaten de personeelsbezetting te heroriënteren in functie van toekomstige 
uitdagingen zoals afstandsonderwijs. Sinds 2018 is het PLOT bezig met de graduele invoering van het systeem. Na de 
scuccesvolle start in januari 2018 in de School Geneeskundige Hulp, werden in 2019 de eerste stappen gezet in de 
Politieschool en de Brandweerschool, waar het implementatieproces nog minstens tot 2022 zal duren. 
 
  

drones
rijvaardigheid

prioritair en defensief rijden
natuurbranden

TFA/TECC

tactical first aid

hondenopleiding

patrouillehonden 
reddingshonden 

branddetectiehonden

geweldbeheersing

in combinatie met 
fiets/motorfiets



50 
 

6.2 Politieschool 

6.2.1 Omgevingsfactoren 

 Aansluiting van het veiligheidsonderwijs bij het hoger onderwijs 

Op 22 december 2016 startte onder leiding van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken het project voor de 
aansluiting van het veiligheidsonderwijs bij het hoger onderwijs. In 2019 waren acht werkgroepen hierrond actief. Een 
projectgroep waarin ook de directeur van PLOT opgenomen is, stuurt de groepen aan. Dit zijn de werkgroepen: 

  

Met het besluit van 25 januari 2019 besliste de Vlaamse regering, op advies van de AHOVOKS (het Agentschap voor 
Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen), dat de onderwijskwalificatie ‘Graduaat in de 
politiekunde’ mag ontwikkeld worden als opleiding van het hoger beroepsonderwijs, ‘niveau 5’ uit het Vlaamse 
Kwalificatiedecreet  (zgn. hbo-5). 

• De accrediteringsprocedure voor het onderwijs en de erkenningsprocedure voor
onderwijsinstellingen zijn complex.

• Het doel van deze werkgroep is om na te gaan welke procedures we moeten volgen om
de politieopleidingen te laten erkennen, waardoor de politiescholen diploma’s kunnen
uitreiken.

Procedure onderwijs

• Het doel van deze werkgroep is om de juridische vereisten en de noodzakelijke 
aanpassingen aan de regelgeving te inventariseren.

Procedure politie

• Deze werkgroep heeft als taak het beroepsprofiel voor de verschillende graden binnen
de politie op te stellen.

• De tekst voor het beroepsprofiel inspecteur is klaar om gevalideerd te worden.

Beroepsprofiel inspecteur

• Deze werkgroep vertaalt het opgesteld beroepsprofiel in een opleiding. 

Opleiding eindtermen

• Het doel van deze werkgroep is de selectie en rekrutering te verbeteren en aan te
passen aan de nieuwe structuur en opleidingen.

Aanpassing recrutering en selectie

• Deze werkgroep zal de noodzakelijke aanpassingen in kaart brengen om te voldoen aan
de vereisten van onderwijs.

Aanpassing scholen

• Deze werkgroep onderzoekt scenario’s voor een nieuwe structuur van het
politieonderwijs en heeft een memorandum voorbereid voor de uitwerking van een
koepelstructuur voor de Nederlandstalige politiescholen.

• Deze koepel, waarvan de juridische structuur nog niet is bepaald, kan een meerwaarde
hebben voor aspecten zoals: afstemming van opleidingen, kostenstructuur (binnen het
divers geheel van organisatievormen), procedures inzake accreditatie,
kwaliteitsbewaking, pedagogische werking enz.

• Het memorandum wordt voorgelegd aan de bestuursorganen van de verschillende
Nederlandstalige politiescholen.

Structuur Nederlandstalige scholen

• Deze werkgroep heeft dezelfde opdracht als de Nederlandstalige werkgroep, maar dan
voor de Franstalige scholen.

Structuur Franstalige scholen

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/03/14_1.pdf#Page24
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Deze beslissing leidt niet automatisch tot het inrichten van de opleiding. Pas wanneer de nieuwe onderwijskwalificatie 
wordt gevalideerd door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) kan de programmatieprocedure 
worden opgestart. 

Belangrijk om te vermelden is dat het genoemd besluit een expliciete wijziging aanbrengt in het besluit van 27 april 
2018, waardoor deze onderwijskwalificatie inhoudelijk niet verwant is met een bestaande hbo5-opleiding. Het nieuwe 
graduaat in de politiekunde mag enkel aangeboden worden door de erkende politiescholen. 

 

6.2.2 Belangrijke realisaties 

 Basisopleiding 

• Basisopleiding inspecteur 

Deze jaaropleiding omvat ongeveer 1352 contacturen opleiding, aangevuld met 328 uren werkplekleren. Het aantal 
deelnemers aan deze voltijdse dagopleiding fluctueert op basis van het nationaal aantal op te leiden aspirant-
inspecteurs. 
 
Een ministerieel besluit van 7 mei 2007 bepaalt dat het PLOT jaarlijks 8% van het nationale contingent mag opleiden. 
Op diverse tijdstippen studeren er promoties af en treden nieuwe promoties aan. Voor 2019 geeft dit volgend beeld: 
 
 
 

 
 
  

Afgestudeerd

april 2019

28 inspecteurs

september 2019

45 inspecteurs

november 2019 
11 inspecteurs

Aanvang opleiding

mei 2019

55 kandidaat-
inspecteurs

oktober 2019

56 kandidaat-
inspecteurs
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• Basisopleiding hoofdinspecteur  

In tegenstelling tot de basisopleiding inspecteur, gelden er bij de basisopleiding hoofdinspecteur geen beperkende 
quota. Jaarlijks leidt de Limburgse Politieschool ongeveer 40 aspirant-hoofdinspecteurs op.  
 
De opleiding omvat ongeveer 900 opleidingsuren op school, aangevuld met 200 uren stage en dit alles in een periode 
van negen maanden. Het aantal deelnemers, eveneens in voltijds dagonderwijs, fluctueert op basis van het aantal 
beschikbare vacatures. 
 

 
 

 Voortgezette vorming 

• Regionaal opleidingsaanbod 

In overleg met de korpschefs en de vormingsverantwoordelijken van de korpsen werd de provincie Limburg sinds 
2014 voor de vorming verdeeld in 3 regio’s en boden we een opleidingsaanbod aan in elk van deze regio’s.  

  

Afgestudeerd

juni 2019

42 hoofdinspecteurs

Aanvang opleiding

oktober 2019

40 aspirant-
hoofdinspecteurs

Regio 1

• PZ Hano

• PZ Kempenland

• PZ Lommel

• PZ Beringen-Ham-Tessenderlo

• PZ Heusden-Zolder

Regio 2

• PZ Borgloon

• PZ Limburg Regio Hoofdstad

• PZ Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken

• PZ Tongeren-Herstappe

• PZ Voeren

Regio 3

• PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst

• PZ Lanaken-Maasmechelen

• PZ Maasland

• PZ Carma
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In 2019 besloten we, in samenspraak met de Limburgse politiezones, om het regioaanbod voorlopig te beëindigen. We 
kozen ervoor om meer in te zetten op “opleidingen naar maat” van een specifieke politiezone. Afhankelijk van de lokale 
behoeften kunnen politiezones nog altijd samen een opleidingsaanvraag indienen en is het dus vergelijkbaar met de 
werking van een regioaanbod. We organiseren de “opleidingen naar maat” in de mate van het mogelijke op locatie.    

• Voortgezette, functionele en gecertificeerde opleidingen 

In het segment van de voortgezette, functionele en gecertificeerde opleidingen organiseert de Politieschool opleidingen 
voor zowel de lokale als de federale politie. De focus ligt op korpsen en diensten binnen de provincie Limburg. Maar 
dankzij onze kwaliteit en gunstige ligging trekt de Politieschool ook korpsen en diensten vanuit andere provincies aan. 

Hierna volgt een globaal zicht op het aantal georganiseerde opleidingen, opleidingsuren, deelnemers en cursistenuren 
in 2019. 

 

 
 

 

In de bovenstaande tabel zijn de opleidingen ‘specialist dwang met vuurwapen’, ‘specialist dwang zonder vuurwapen’ 
en ‘patrouillehondbegeleider’ niet meegerekend. Deze opleidingen komen aan bod onder de noemer geweldbeheersing 
(zie infra). 

De voortgezette opleidingen bestaan op hun beurt uit drie categorieën: het open aanbod, opleidingen op maat (van één 
of enkele politiezones) en externe opleidingen (opleidingen georganiseerd op initiatief van een politiezone). In 2019 
organiseerde de Politieschool in het open aanbod 992 opleidingsuren, gespreid over 104 opleidingen. Het totaal aantal 
deelnemers bedroeg 1607 en het aantal cursistenuren 14 342. De Politieschool organiseerde 172 opleidingsuren op 
maat, gespreid over 16 opleidingen. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 1 030 en het aantal cursistenuren 7 120. 
Er werden bovendien 454 opleidingsuren als externe opleidingen gegeven, gespreid over 24 opleidingen. Het totaal 
aantal deelnemers bedroeg 1 070 en het aantal cursistenuren 10 258.  

  

Voortgezette 
opleidingen

1 618 
opleidingsuren

144
opleidingen

3 707 
deelnemers

31 720 
cursistenuren

Functionele 
opleidingen

492

opleidingsuren

6
opleidingen

65
deelnemers

5 948 
cursistenuren

Gecertificeerde 
CALOG-

opleidingen

346

opleidingsuren

12
opleidingen

133

deelnemers

3 790

opleidingsuren
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• Geweldbeheersing/GPI-48 

De Politieschool heeft in 2019 voor 3 Limburgse politiezones de zogenaamde GPI-48 trainingen ingevuld, met name 
voor de politiezones Hano, Lama en Carma. Per referentieperiode – uitgezonderd juli en augustus – boden we 99 
trainingen aan voor 1 712 leden van het operationeel kader. Het gaat over een totaal van 33 817 cursistenuren. 

 
 
 

Verder organiseerden we opleidingen voor GPI 48- 
train the trainer, specialist dwang met vuurwapen en 
hondengeleider. De opleiding specialist 
geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen kwam  
niet aan bod in 2019.  

 
 
 
 
 
 
 

© foto: Robin Reynders – Provincie Limburg 

 
 
 

 
 

GPI 48- train the 
trainer

60 
opleidingsuren

15
opleidingen

229 
deelnemers

916 
cursistenuren

Specialist dwang 
met vuurwapen

332

opleidingsuren

1
opleiding

14
deelnemers

4 648 
cursistenuren

Specialist dwang 
met vuurwapen -

Recyclage

72

opleidingsuren

9
opleiding

134

deelnemers

1 072

opleidingsuren

Specialist dwang 
zonder vuurwapen 

- Recyclage

40

opleidingsuren

5
opleiding

53

deelnemers

424

opleidingsuren
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Voor de vorming geweldbeheersing Agentschap Bos en Natuur gaven we volgende trainingen: 
o Afdeling Boswachters 

o opleiding TPI bestaat uit 3 referentieperioden met steeds 6 sessies van 3 uren  (Limburg, Antwerpen, Vlaams- 

Brabant),  in totaal 54 opleidingsuren. Er namen 60 cursisten deel aan deze opleiding. 

o opleiding OC (pepperspray) met 6 sessies van 6 uren, 36 uren in totaal. 50 cursisten namen deel aan de 
opleiding 

o Afdeling Natuurinspectie  
o 4 referentieperioden met steeds 2 sessies van 6 uren  (Limburg, Antwerpen, Vlaams- Brabant), 48 uren in 

totaal, 48 cursisten.  
 

 Verkeerspark 

In 2017 startte het PLOT samen met de dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg met 
verkeersopleidingen voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs. Hiervoor nam het PLOT het 
verkeerspark van de federale politie over. We trokken een medewerker van de federale politie aan via detachering.  
Samen met een zestal vrijwilligers verzorgt hij gemiddeld drie dagen per week verkeersopleidingen in de Limburgse 
gemeenten die hun deelname aan het project bevestigden. De verkeersopleidingen waren in 2017 en 2018 een groot 
succes en de cijfers van 2019 bewijzen dat de interesse blijft groeien. 
 
Dit resulteerde in 2019 in: 
• 207 verkeerslessen 
• 84 scholen 
• 3 865 leerlingen 
• 21 gemeenten 
 

 Burenbemiddeling  

We organiseerden 1 sessie burenbemiddeling: 15 kandidaten volgden de 20 uren durende opleiding. 

  

Hondengeleider -
patrouillehond

460 
opleidingsuren

1
opleiding

5 deelnemers

2 300 
cursistenuren

Patrouillehond 
en geleider -

voorgezet

40

opleidingsuren

25
opleidingsdagen

23
deelnemers

920 cursistenuren
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 Gemeenschapswacht/GAS-vaststeller 

In 2019 volgden 8 deelnemers de opleiding gemeenschapswacht van 110 opleidingsuren. 12 deelnemers volgden de 
opleiding tot GAS-vaststeller. 
 

 Preventiesessies ‘Senioren en veiligheid’  

Op 1 september 2017 startte het PLOT in samenwerking met de Provincie Limburg met gratis preventiesessies voor 
senioren. Gelet op de grote interesse vanuit seniorenverenigingen, werd het initiatief in 2019 voortgezet. Behalve een 
toelichting over diefstal- en brandpreventie, kregen de senioren ook een rondleiding in de Brandweerschool. 
 
Er vonden 6 sessies plaats met in totaal 120 deelnemers. 
 

 Ondersteuning aan partners  

Diensten van de federale politie en korpsen van de lokale politie doen voor ondersteuning bij grootschalige acties of 
evenementen geregeld een beroep op studenten van het basiskader en het middenkader. Naast een meerwaarde voor 
de korpsen is de deelname aan grootschalige acties ook een meerwaarde voor de aspirant-inspecteurs.  De acties passen 
in het werkplekleren.  

• De aspirant-inspecteurs (AINP) werden ingezet voor: 

o 01.01.2019: PZ LRH : van oud op nieuw: 2 AINP 
o 26.01.2019: PZ Carma: KRC Genk - Moeskroen: 4 AINP 
o 09.02.2019: PZ St-Truiden: STVV - Beveren: 3 AINP 
o 24.02.2019: PZ Carma: KRC Genk - Antwerp: 6 AINP 
o 02.03.2019: PZ Lommel: Verkeersactie: 6 AINP + 1 AHINP 
o 03.03.2019: PZ LRH: Carnavalstoet Lummen: 2 AINP   
o 03.03.2019: PZ LRH: Carnavalstoet Zonhoven: 3 AINP   
o 10.03.2019: PZ Carma: KRC Genk - Lokeren: 4 AINP 
o 10.03.2019: PZ Maasland: Carnavalstoet Rotem: 5 AINP 
o 16.03.2019: PZ Carma: Controle Cafés: 4 AINP 
o 17.03.2019: PZ Maasland: Carnavalstoet Stokkem: 5 AINP   
o 17.03.2019: PZ St-Truiden: STVV - AA Gent: 2 AINP   
o 23.03.2019: PZ Bilzen: Lichtstoet Vlijtingen: 2 AINP 
o 24.03.2019:  PZ LaMa: Carnavalstoet Maasmechelen: 2 AINP 
o 24.03.2019: PZ Demerdal DSZ: Carnavalstoet Scherpenheuvel: 1 AINP 
o 14.04.2019: PZ Beringen: Carnavalstoet Tessenderlo: 2 AINP 
o 11.05.2019: PZ Leuven: Eclips: 27 AINP + 1 opleider 
o 12.05.2019: PZ St-Truiden: STVV - Eupen : 3 AINP   
o 18.05.2019: PZ Voeren: Etoile XL: 25 AINP + 1 AHINP + 1 opleider 
o 18.05.2019: PZ St-Truiden: STVV - Westerlo: 3 AINP   
o 19.05.2019: PZ Carma: KRC Genk - Standard: 5 AINP   
o 08 en 09.06.2019: PZ Carma: Extrema Outdoor: 2 x 8 AINP 
o 16.06.2019: PZ Beringen: Wielerwedstrijd Baloise-Belgium-Tour: 2 AINP 
o 13.07.2019: PZ L.R.H.: Rock Herk: 3 AINP   
o 20.07.2019: PZ Carma: KRC Genk - KV Mechelen: 6 AINP   
o 27.07.2019: PZ Lommel: Rampage Open Air: 8 AINP 
o 27.07.2019: PZ Getevallei: Suikerrock: 4 AINP 
o 27.07.2019: PZ Kempenland: Harley Days: 3 AINP 
o 28.07.2019: PZ Kempenland: Harley Days: 2 AINP   
o 28.07.2019: PZ Getevallei: Suikerrock: 2 AINP 
o 03.08.2019: PZ Hageland: Strandfuif: 2 AINP   
o 03.08.2019: PZ Lommel: Motorcross GP Limburg: 3 AINP 
o 04.08.2019: PZ Lommel: Motorcross GP Limburg: 3 AINP 
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o 04.08.2019: PZ Beringen: Paal op Stelten: 2 AINP 
o 04.08.2019: PZ Lubbeek: Wielerwedstrijd: 2 AINP 
o 10.08.2019: PZ Aarschot: Aftrsun Festival: 7 AINP   
o 15.08.2019: PZ L.R.H.: Pukkelpop: 9 AINP     
o 16.08.2019: PZ L.R.H.: Pukkelpop: 5 AINP   
o 17.08.2019: PZ L.R.H.: Pukkelpop: 5 AINP 
o 18.08.2019: PZ L.R.H.: Pukkelpop: 4 AINP 
o 19.10.2019: PZ Aarschot: Grootschalige verkeersactie: 5 AINP 
o 24.11.2019: PZ St-Truiden: STVV - Charleroi: 3 AINP     
o 30.11.2019: PZ Leuven: Eclips: 28 AINP + 1 opleider 
o 07.12.2019: PZ St-Truiden: STVV - Club Brugge: 4 AINP   
o 14.12.2019: PZ Carma: KRC Genk - Bevere : 4 AINP 
o 22.12.2019: PZ St-Truiden: STVV - Antwerp: 3 AINP    
o Kleinere verkeersacties in samenwerking met politiezones uit Limburg en Vlaams-Brabant  

• Aspiranten-hoofdinspecteur (AHINP) van de promotie oktober 2018 werden ingezet voor: 

o actie Le Molie (PZ Hageland) op 25-03-2019 (5 AHINP's); 
o elke aspriant-hoofdinpsecteur heeft in het voorjaar één verkeersactie voorbereid en uitgevoerd. 

• Aspiranten-hoofdinspecteur van de promotie oktober 2019 werden ingezet voor: 

o actie FGP Limburg op 05-12-2019:  1 klas: 19 AHINP's. 
 
 

 Toeleidingstraject naar de selectie-examens van inspecteur  

Het PLOT organiseert ieder voor- en najaar een voorbereiding-straject op 
de deelname aan de selectieproeven van inspecteur van politie.  
De opleiding omvat 176 lesuren verdeeld over  verschillende modules die 
facultatief kunnen gevolgd worden: 

• schriftelijke en mondelinge taalvaardig-heden in het Nederlands;  

• cognitieve vaardigheden;  

• voorbereiding op de fysieke selectieproef; 

• communicatieve en sociale vaardigheden;  

• maatschappelijke tendensen en beroeps-specifieke kennis. 
 
In een eerste blok bereiden we de deelnemers specifiek voor op de eerste 
selectieproef ‘cognitieve vaardigheidsproef en het functioneel parcours’. 
In de tweede blok bereiden we de deelnemers specifiek voor op de 
tweede en derde selectieproef (‘persoonlijkheidsproef’ en ‘selectiegesprek 
met de selectiecommissie’). 
 

  

Voorjaar 2019

BLOK 1

42 deelnemers

BLOK 2

34 deelnemers

Najaar 2019

BLOK 1

35 deelnemers

BLOK 2

28 deelnemers

© foto: Federale Politie 
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6.3 Brandweerschool 

6.3.1 Omgevingsfactoren   

 Inspectiebezoek 

Op 25 september 2019 had een regulier 
inspectiebezoek plaats van het Kenniscentrum 
Civiele Veiligheid (KCCE) en de Brandweer-
inspectie van FOD Binnenlandse Zaken. Het 
inspectierapport vermeldt in de eindconclusies 
dat het PLOT haar rol en opdrachten in het kader 
van een efficiënte en effectieve opleidings-
context voor de openbare hulpdiensten naar 
behoren vervult.  

De gewijzigde situatie binnen het domein van de 
Civiele Veiligheid, met als belangrijkste aspecten de zonevorming en de gewijzigde bepalingen inzake opleiding met een 
sterke verhoging van het aantal opleidingsuren, werd goed opgevangen volgens het inspectierapport. De inspectie 
formuleerde verder nog enkele aanbevelingen tot verbetering. 

“Inzake de afstemming tussen het opleidingsaanbod van het PLOT en de opleidingsvragen van de hulpverleningszones 
kon worden vastgesteld dat er een zeer goed functionerende overleg- en communicatiestructuur werd opgebouwd. 
Deze structuur heeft geleid tot een zeer goede samenwerking tussen de actoren en een adequate afstemming op het 
vlak van opleidingsvraag en -aanbod. De situatie zoals waargenomen in de provincie Limburg mag zonder schroom 
exemplarisch genoemd worden”, aldus nog het rapport. 

 

6.3.2 Belangrijke realisaties   

 De brevetopleiding brandweerman 

Een groot deel van de nieuwe brevetopleidingen werd in de voorbije jaren al één of meerdere keren georganiseerd. 
In 2019 werd de focus dan ook gelegd op bijsturing en verbetering. De feedback van cursisten in de basisopleidingen 
werd geanalyseerd en er werden aanpassingen gedaan waar nodig. 
 
Verder nam de ontwikkeling van nog niet georganiseerde modules van de opleiding M-01 veel tijd in beslag. Zo werden 
de modules ‘Gevaarlijke stoffen 1’, ‘Gevaarlijke stoffen 2’ en de module ‘Hulpverlening’ volledig uitgewerkt door het 
PLOT, samen met onze experten uit de Limburgse brandweerzones. 
De genoemde onderdelen worden in de delta-opleiding voor het middenkader ook als afzonderlijke modules 
aangeboden. Op deze manier  hebben we een wisselwerking in het aanbieden van deze modules, zodat er jaarlijks 
voldoende cursisten kunnen deelnemen. 

 Module-opleidingen 

Naast de het volledige curriculum van de brevetopleidingen werden een aantal modules ook afzonderlijk georganiseerd. 
Het betreft hier module-opleidingen voor M01 waar het verplicht karakter verschilt tussen vrijwilligers en 
beroepspersoneel (FOROP, EVAL en PREV).  

Verder wordt de delta-opleiding middenkader ook aangeboden in afzonderlijke module-opleidingen. Concreet gaat het 
hier om ‘Binnenbrand voor onderofficieren, ‘Technische Hulpverlening voor onderofficieren’, ‘Gevaarlijke stoffen 1’ en 
‘Gevaarlijke Stoffen 2’. 

In totaal werden er zo 11 modules aangeboden, goed voor 169 cursisten en een 4623 opleidingsuren 

  

© foto: Robin Reynders – Provincie Limburg 



59 
 
 

 Getuigschriften 

Voor een aantal opleidingen wordt een getuigschrift uitgereikt. De getuigschriften hebben een vooropgestelde 
geldigheidstermijn. Voor de verlenging van deze geldigheidsduur moet er een proef afgelegd worden. 
 
In 2019 werden zo recyclages georganiseerd voor het getuigschrift Gaspakdrager. Het ging hier om 4 sessies met in 
totaal 6 cursisten, goed voor 32 opleidingsuren. 

 Attestopleidingen 

Het KB van 18 november 2015 voerde progressief een verplichte voortgezette opleiding in voor brandweerlieden. Voor 
de ongeveer 1 350 brandweerlieden die Limburg telt, betekent dit concreet dat ze gespreid over vijf jaren (2019 – 2023) 
in totaal 120 uren voortgezette vorming moeten volgen. Dit komt neer op gemiddeld 24 uren per jaar per 
brandweerman (m/v). De impact hiervan op de werking van de Brandweerschool is groot.  

Zo organiseerde het PLOT in 2019 in totaal 685 opleidingsmomenten, zowel centraal als decentraal.  

We realiseerden 22 136 opleidingsuren voor 5 559 deelnemers. Uitschieters waren de volgende opleidingen:  

• Scenariotrainingen Brand  

o 64 sessies 

o 684 cursisten 

o 4 104 opleidingsuren 

• Natuurbranden 

o 61 sessies 

o 701 cursisten  

o 2 103 opleidingsuren  

• Redding bij een instorting 

o 20 sessies  

o 215 cursisten  

o 1 720 opleidingsuren  

• Aanwezigheid van verdovende middelen  

o 36 sessies  

o 468 cursisten  

o 1 404 opleidingsuren  

• Houthaktechnieken  

o 67 sessies  

o 253 cursisten 

o 3 089 opleidingsuren  
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 Bedrijfsopleidingen  

In 2019 werden weer heel wat opleidingen voor de private sector georganiseerd.  Via diverse wegen vinden zij hun weg 
naar het PLOT voor hun jaarlijkse trainingen.   

De opleidingen rond evacuatie voor ziekenhuispersoneel en personeel van woon- en zorgcentra staan op punt.  De  
vraag voor opleidingen op maat was opnieuw groot.  Bedrijven uit verschillende sectoren kiezen voor een training op 
maat van hun bedrijf.  Er wordt, in de mate van het mogelijke, bij elke opleidingsvraag een opleiding uitgewerkt, al dan 
niet in combinatie met een bedrijfsbezoek.  

Daarnaast blijven heel wat bedrijven opteren voor een opleiding uit het standaard opleidingsaanbod van de 
Brandweerschool.  De opleiding ‘BRW-AVO Module 1 basis brandbestrijding en kleine blusmiddelen’ werd vaak 
georganiseerd.  De opleiding ‘BRW-AVO Module 2 brandvoorkoming, brandbestrijding, kleine blusmiddelen en 
evacuatie (conform het KB 28/03/2014)’  kende ook in 2019 weer een groot succes.  Voor beide opleidingen bestaan er 
bijscholingen die zeer zinvol zijn voor de bedrijven.  

Verder ontving de Brandweerschool de vraag om mee te werken aan Safety-Days in verschillende bedrijven. Deze dagen 
kenden een groot succes.  

Voor de industriële brandbestrijding blijft de gasgestookte kidde-installatie een grote meerwaarde voor de opleidingen. 
Daarnaast werden er ook al met succes testopleidingen georganiseerd op de nieuwe gasinstallatie die gerealiseerd werd 
in samenwerking met Fluvius. De officiële opening van deze installatie is voorzien in 2020. 
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6.4 School Geneeskundige Hulp  

6.4.1 Omgevingsfactoren 

 Werkgroepen FOD 

De FOD Volksgezondheid coördineert een 
aantal werkgroepen om de basisopleiding 
voor ambulanciers te optimaliseren. Zo zijn 
er werkgroepen rond stage, e-learning, het 
handboek en de evaluatie.  
 
De bedoeling van deze werkgroepen is 
onder andere het verhogen van de 
uniformiteit in de opleidingen.  
 
We verwachten vanaf 2020 de examens 
uniform te kunnen afnemen.  
 
 
 
 
 
 
 

6.4.2 Belangrijke realisaties 

 Basisopleiding hulpverlener-ambulancier 

• 1 basisopleiding, aanvang 5 februari 2019 

• 135 uren theorie en praktijk 

• 40 uren stage 

• 21 kandidaat hulpverlener-ambulanciers 

• 17 afgestudeerden 
 

 Permanente vorming hulpverlener-ambulancier 

• 590 opleidingen 

• 24 uren opleiding met het oog op de verlenging van de badge 

• 622 hulpverlener-ambulanciers 
 

 Proef verlenging badge hulpverlener-ambulancier 

• in 2019 organiseerde de School Geneeskundige Hulp 7 maal de proeven voor de verlenging van de badge. 

• 77 hulpverleners-ambulancier werden geëvalueerd 

• 75 personen slaagden voor de proef 

• 1 deelnemer is gestopt 
 

 

 

© foto: Robin Reynders – Provincie Limburg
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 BaNaBa “Spoed en intensieve zorgen” 

Cursisten binnen de bachelor-na-bachelor-opleiding (BaNaBa) ‘Spoed en intensieve zorgen’ van de Hogeschool PXL 
volgen sinds 2014 lessen binnen de opleiding hulpverlener-ambulancier van het PLOT. Zo ontstaat er een hechte 
multidisciplinaire samenwerking. Het PLOT werkt hiervoor samen met het departement Healthcare van Hogeschool PXL. 
 
 

                            
 
 
 

 Opleidingen voor de privésector 

De opleidingen voor de privésector stegen van 990 tot 1087 cursisten. Bij de EHBO-opleidingen in de sector 
kinderopvang was er een stijging van 355 naar 391 cursisten.  
 
 

 Opleidingsmateriaal 

Om praktijklessen zo realistisch mogelijk te kunnen geven, werd er een bijkomende ziekenwagen aangekocht die enkel 
ingezet wordt als trainingsmiddel. Voorts werden er enkele bijkomende reanimatiepoppen en oefen-AED’s aangekocht 
om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag van EHBO-opleidingen in de privésector. 
  

© foto: PLOT © foto: PLOT 
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6.5 Limburg School for Excellence  

6.5.1 Omgevingsfactoren  

 Bestuursdecreet 

In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 is het engagement opgenomen dat een aantal bestuurlijke decreten worden 
samengebracht in één Vlaams bestuursdecreet, met als uitgangspunten het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en 
het recht op digitale dienstverlening. Het gaat om de volgende decreten:  

• Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 

• Decreet Deugdelijk Bestuur 

• Decreet ter bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en 
bestuursorganen van de Vlaamse overheid (MEP-decreet) 

• Decreet tot regeling strategische adviesraden 

• Decreet stuurorgaan Vlaams informatie- en ICT-beleid 

• Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 

• Openbaarheidsdecreet 

• Klachtendecreet 

• Decreet normen overheidscommunicatie 

• Archiefdecreet 

• Decreet hergebruik overheidsinformatie 

• Decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken 
 
Op 19 december2018 verscheen het “Decreet Bestuursdecreet van 7 december 2018” in het Belgisch Staatsblad. Alle 
voorschriften treden in werking op 1 januari 2019, tenzij anders werd vermeld. 
 

 Regeerakkoord Jambon I 

De integratie van gemeente en OCMW was één van de speerpunten van het vorige regeerakkoord. De regering 
Jambon I legt voor de huidige regeerperiode de nadruk op schaalvergroting, autonomie, vereenvoudiging en een 
sterke lokale democratie. 
 
Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 
afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast en  bevat een aantal 
maatregelen met een belangrijke financiële impact op de lokale besturen vanaf 2020. 

Enkele aandachtspunten uit dit regeerakkoord: 

• afschaffing opkomstplicht voor lokale en provinciale verkiezingen; 

• modernisering van de rechtspositieregeling voor het overheidspersoneel; 

• verder wegwerken van verschillen tussen contractuele en statutaire personeelsleden; 

• strikte handhaving taalwetgeving; 

• meer aandacht voor de stadsregionale dimensie; 

• preventie van radicalisering; 

• schaalvergroting; 

• meer lokale autonomie en bevoegdheden; 

• afslanking van adviesorganen; 

• investeren in innovatie en een ‘slimmere overheid’. 
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 Oprichting Excello.net en de Filbert Academy  

Op 9 mei 2019 werd de metamorfose van de voormalige beroepsverening van gemeentesecretarissen (ECG) en OCMW-
secretarissen (VVOS) afgerond. 200 dagen ervoor, op 18 oktober 2018, werd de nieuwe beroepsvereniging van Vlaamse 
(adjunct-) algemeen directeuren opgericht. De vijf provinciale afdelingen van VVOS en ECG hebben elkaar de hand 
gereikt en vormen nieuwe provinciale besturen. Voortaan bestaat Exello.net in elke provincie en kunnen de 
gezamenlijke werkzaamheden worden opgestart of verdergezet.  
 
Netwerking en kennisdeling’ vormden het DNA van ECG en VVOS. Exello.net wil hierop verdergaan en haar 
(ver)nieuw(d)e ploeg bestuursleden wil zich daar volop voor inzetten. 
 
Via de Filbert Academy wil Excello.net inzetten op kennisdeling en netwerking. Daartoe wil de Filbert Academy 
opleidingen verzorgen die exclusief focussen op de decretale graden, dus bestemd voor leden van Exello.net (algemeen 
directeurs) en Vlofin (financieel beheerders).  
 
De Filbert Academy wordt ondersteund door een vormingsraad, die samengesteld is uit leden van Exello.net en Vlofin, 
academici en bijzondere relaties. Deze raad zal de waarde beoordelen en bewaken van de aangeboden opleidingen 
door ze al dan niet het certificaat van de Filbert Academy toe te kennen. Deelnemers zullen ervoor kunnen kiezen om 
deze vorming niet vrijblijvend te laten zijn. Meer nog, wie wil zal zijn of haar inspanningen van permanente vorming ook 
kunnen laten meetellen bij de beoordeling van het functioneren zoals gerechtsdeurwaarders en advocaten dat doen. 
Op die manier zorgt Exello.net concreet voor de individuele ontwikkeling en dit als bouwsteen voor een optimale 
organisatieontwikkeling. 
 

 Wijzigingen in het landschap van de bestuursscholen 

• Inovant werd zwaar getroffen. We lezen in het bestuursakkoord van de provincie Antwerpen het volgende: 
“Een versterkte focus op het (flankerend) onderwijs waarin de provincie zich kan differentiëren, impliceert ook de 
afbouw van activiteiten binnen het niet-leerplichtonderwijs waarin de provincie niet langer een unique selling point 
inneemt. Inovant en het Provinciaal Veiligheidsinstituut zijn elk op hun terrein een gevestigde waarde. We zoeken 
partners om deze werking over te nemen en te bestendigen.” 
 
Enerzijds werd in 2019 al gezocht naar een overnamepartner, anderzijds werd er bij Inovant nog een nieuwe directeur 
aangesteld. Andere personeelsleden zochten (en vonden) tewerkstelling bij een andere dienst of werkgever. 
 

• In 2019 werden de bestuursscholen geconfronteerd met vrij veel personeelsverloop en een zwaardere 
taakbelasting voor de opleidingsdirecteurs. Hierdoor werd het vaak roeien met de beschikbare riemen. 
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6.5.2 Belangrijke realisaties  

 Beleid 

Advies en bijsturing door het beleid gebeurt occasioneel via mail en contact met de bevoegde gedeputeerde en de 
leden.  

 Activiteiten 

• Postgraduaat Openbare besturen 

Het postgraduaat Openbare besturen kijkt naar het nu én naar de toekomst van onze samenleving en 
dienstverlening als lokaal bestuur. De opleiding geeft een breed beeld over bestuur en de oriëntering van het 
overheidslandschap. De focus ligt op het meegeven van een duidelijk juridisch en administratief kader, met 
oog voor management, leiderschap en empowerment. 
 
 

 
 
 
De docenten brengen de stand van zaken van de betrokken regelgeving, de vindplaats van de regelgeving, de 
toepassing in onze provincie, … eerder dan het geven van een volwaardige opleiding in de betrokken materie. 
Er is eveneens oog voor ontwikkelingen en aandacht voor interessante sites en nieuwsbrieven.   
 
In september 2019 startten 24 studenten uit 7 deelnemende besturen de volledige opleiding. 

• Opleiding Lokaal toezichthouder milieu 

Milieuhandhaving gebeurt eenvormig voor alle milieuwetgeving, dankzij het ‘milieuhandhavingsdecreet’. Het 
uitvoeringsbesluit verplicht lokale besturen een minimum aantal toezichthouders aan te duiden. Deze lokale 
toezichthouders moeten beschikken over een bekwaamheidsbewijs. Hiertoe moeten zij een erkende 
opleiding volgen, slagen voor de examens en aangesteld worden door het bestuur.  
 
Aan de basis van de opleiding ‘toezichthouder milieuhandhaving’ ligt een leerplan dat mede uitgewerkt werd 
door de vijf erkende opleidingsinstellingen: INOVANT, PAULO, PIVO, PLOT en VONK. Het leerplan vertrekt van 
de leerdoelen zoals deze door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd op 3 juli 2015 in het wijzigingsbesluit 
van het milieuhandhavingsbesluit. 
 
Deze opleiding is bestemd voor de toekomstige lokale milieutoezichthouders, met name medewerkers van 
gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones. Het volledige programma omvat 132 lesuren. 
 
In het najaar van 2018 startten het PIVO en het PLOT met een nieuwe opleidingssessie, waarvan het 
programma in juni 2019 eindigde. We telden hiervoor 26 deelnemers, waarvan 22 alle modules volgden. 

Het lokaal 
bestuur

nu en morgen

Juridisch 
management

Financieel 
management

HRM en 
leiderschap

Strategisch 
management

Geïntegreerde 
eindproef
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• Aandacht voor actualiteitsvorming en maatopleidingen  

Zoals elk jaar tracht LSX de vinger aan de pols te houden. We organiseren, naast een open aanbod, ook 
studiedagen en workshops die inspelen op de actualiteit.  
 
In 2019 organiseerden we sessies over 

o gemeentelijk beleid en besluitvorming (actualiteitssessie voor algemeen directeurs) 
o Handhaving ruimtelijke ordening  
o Handhaving ruimtelijke ordening: vergunningen ruimtelijke ordening  
o Handhaving ruimtelijke ordening: herstel vorderen als stedenbouwkundig inspecteur 
o Handhaving ruimtelijke ordening: herstel vorderen als verbalisant 
o Masterclass omgevingsvergunning 

 
Op vraag van en op maat van enkele Limburgse besturen, organiseerden we opleidingen met betrekking tot 

o Aanwezigheidsbeleid 
o Formuleren van doelstellingen binnen de BBC 
o Grenzen bewaken tussen religie radicalisme en terrorisme 
o Opstellen nota en besluit 
o Projectmanagement  
o Samenwerken 

 

• Totaaloverzicht activiteiten  
 

Aantal voorjaar najaar 
Deelnemers 790 246 

Opleidingen 42 17 

Uren 239 120 

Thema’s 39 17 

 
Samen goed voor 59 opleidingen met 1.036 deelnemers en 359 lesuren. 
 
Een lijst met activiteiten en aantallen is opgenomen in bijlage. Belangrijker nog dan het aantal opleidingen en 
deelnemers, zijn voor ons de gunstige beoordelingen die LSX stimuleren om op de ingezette weg voort te 
gaan. 
 

 Netwerking 

LSX is structureel lid van enkele netwerken zoals  

• de bijeenkomsten van de Limburgse personeelsdiensten van de lokale besturen; 

• het Interprovinciaal Leernetwerk Lokale besturen (Vlaamse bestuursscholen); 

• het interprovinciaal overleg lokale milieutoezichthouder; 

• het Provinciaal Overleg Handhaving Limburg; 

• het netwerk  Concreet (Limburgse lokale communicatieambtenaren); 

• VeraLim (Vereniging Limburgse Ambtenaren). 
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• Interprovinciaal Leernetwerk Lokale besturen (IPLN) 

Het Interprovinciaal Leernetwerk Lokale besturen kwam 6 keer samen in 2019. Volgende onderwerpen staan 
standaard op de agenda: 
 

 
 
Samenwerken en inspanningen delen vinden we belangrijk. Daarom besteedden we ook in 2019 veel aandacht en tijd 
aan kennisdeling, het ontwikkelen en aanbieden van een gezamenlijk aanbod, het beter leren kennen van collega’s en 
partners. 
 
Het resultaat van onze samenwerking in 2019 mag er zijn.  
 

o Nadere kennismaking met de huidige medewerkers van de VVSG 

VVSG is in 2019 in volle transitie. We maakten in 2019 kennis met een waarnemend directeur VVSG en met het nieuwe 
diensthoofd vorming. De intentie om goed samen te werken is aanwezig. 
 
Zowel IPLN als VVSG wil een antwoord bieden op opleidingsnoden van een gemeenschappelijke doelgroep, aan een lage 
prijs maar wel kostendekkend.   
VVSG heeft de kennis in huis. De bestuursscholen beschikken over een goed netwerk en de pedagogische en logistieke 
expertise. Iedereen blijkt het erover eens te zijn dat we mekaar communicatief en organisatorisch kunnen versterken 
en dat afstemming en kruisbestuiving een win-win kan opleveren. Zo kunnen we vermijden dat VVSG en de 
bestuursscholen hetzelfde aanbieden.  
 

o Toetreding vormingsraad Filbert Academy  

IPLN wordt in de vormingsraad van de Filbert Academy (zie hoger) vertegenwoordigd door de directeur 
PAULO/bestuursschool (Oost-Vlaanderen). 
  

• op maatschappelijk vlak

• op vlak van leren

• implicaties voor ons aanbod

actualiteit en tendensen

• de implicaties ervan voor ons werk

nieuwe regelgeving

• opportuniteiten nagaan om samen te werken en inspanningen te delen

• samenwerken met de Vlaamse overheid, VVSG, hoger onderwijs ... 

samenwerken

nieuws uit elke provincie
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o IPLN-werkgroepjes  

We namen in 2019 het initiatief om voor bepaalde items wat meer tijd uit te trekken om elkaars know how en werking 
te delen. De deelnemers aan die werkgroepjes zijn de specialisten of medewerkers van de betrokken bestuursscholen 
en onze partners (VVP, VVSG, Vlaamse Overheid, …) die met deze materie bezig zijn. 

• Communicatie 

• Innovatieve leervormen 

• Aanbod voor gemeenschapswachten  
 

In 2019 werkten zij rond: 
- evaluatiedocumenten en vragenlijsten 
- observatie van opleidingen 
- een vergelijking van de kostprijsberekening van opleidingen en studiedagen 

 

o Gezamenlijk aanbod 

We ontwikkelden samen opleidingen, workshops en studiedagen. We boden deze vervolgens gezamenlijk, in eigen 
provincie of samen met een aangrenzende provincie aan.  
 

o Startdag nieuwe raadsleden  

VVSG organiseerde op 21 januari  in Antwerpen (Elisabethzaal) een startdag voor alle nieuwe raadsleden. VVSG wou 
hierbij graag partners betrekken. De bestuursscholen besloten om als structurele partner een bijdrage te doen. Zo 
werd een gemeenschappelijk artikel opgenomen in een magazine dat in de welkomstdoos zat en spraken we af om 
een standje te bemannen.  
 

o Handhaving ruimtelijke ordening 

Op 1 maart 2018 trad het handhavingsdecreet omgeving in werking, waardoor de manier van handhaven binnen de 
regelgeving stedenbouw drastisch is veranderd. IPLN ontwikkelde en verfijnde in 2019 drie modules, waarin de 
betrokken ambtenaren te weten komen wat precies hun bevoegdheden zijn, hoe en wanneer ze nieuwe instrumenten 
kunnen inzetten, hoe ze correcte documenten opmaken en welke procedures een dossier doorloopt. 
 

o Opleiding voor adjunct algemeen directeurs 

De opdrachten van een lokaal bestuur zijn erg divers en de verschillende beleidsdomeinen vinden hun oorsprong vaak 
in complexe wetgeving. Een (adjunct-) algemeen directeur moet zicht hebben op de belangrijkste regelgeving. Sinds 
de integratie van gemeente en OCMW is deze echter nog breder geworden.  
In 2019 organiseerden we twee opleidingen voor nieuwe (adjunct-) algemeen directeurs (AAD). Enerzijds een 
opleiding omtrent het gemeentelijk beleid en de besluitvorming, anderzijds een opleiding over de sectorale 
regelgeving.  
 

o Workshop budgetbeheer 

Audit Vlaanderen voerde meerdere forensische audits over het thema ‘budgetbeheer’ uit en stelde vast dat het 
budgetbeheer een zeer kwetsbaar proces is. Audit Vlaanderen voerde daarom van september 2017 tot januari 2019 
een thema-audit budgetbeheer uit bij 27 OCMW’s. Deze audit onderzocht het proces voor de begeleiding van cliënten 
bij het beheer van hun persoonlijk budget. Audit Vlaanderen evalueerde het proces vanaf de intake door de 
maatschappelijk werker tot en met de uitstroom van de cliënt en onderzocht ook of er ondersteunende processen 
waren om het budgetbeheer goed te laten verlopen en om de risico’s te beperken. 
Deze workshop is opgebouwd rond de globale vaststellingen uit de thema-audit budgetbeheer. 
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• Het Provinciaal Overleg Handhaving Limburg (POHL) 

Dit overleg tussen het Parket, de politie, lokale toezichthouders milieu en geluid, het PLOT en het provinciebestuur 
Limburg werd in 2018 gecreëerd. Er was immers een nood aan inzicht in de werking en prioriteiten van alle betrokken 
partijen met betrekking tot handhaving.  
 
Dit resulteerde in een netwerking, waarbij we 1 à 2 bijeenkomsten op jaarbasis voorzien, al dan niet apart voor de 
regio’s Noord- en Zuid-Limburg. 
 
In 2019 organiseerden we op twee locaties een bijeenkomst en gingen we nader in op de praktijk van de handhaving 
van geluidsoverlast. De feedback van de deelnemers was telkens zeer positief. 
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7 BIJLAGEN 
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7 BIJLAGEN 

7.1 Bijscholing PLOT-medewerkers  

In 2019 kozen PLOT-medewerkers voor volgende thema’s:    

7.1.1 Vorming 2019 

• Innovatief lesgeven: module blenden 

• Leidinggeven 

• Bestuursdecreet 

• Bestuurshandelingen vormelijk en inhoudelijk correct afdoende motiveren 

• Lokale besluiten opmaken binnen het vernieuwde bestuurscontext 

• Actualia rechtsbescherming tegen de overheid 

• Juridische actualiteit 

• Gegevensverwerking door politie en gerechtelijke diensten 

• GDPR in de praktijk 

• Excel gevorderden 

• Opfrissing bedrijfseerstehulpverlener: module 1 

• Evaluatiegesprekken voeren 

• Dossieropbouw dossiers deputatie 

• Mentale veerkracht 

• Helder en zakelijk schrijven 

• Verbindend leidinggeven 

• Overheidsopdrachten 

7.1.2 Studiedagen 2019 

• Conferentie: Sett School Education Transformation Technology 

• Racoli congres 

• 18de symposium VVVS: Verdacht? 

• Studiedag: Just another day at the digital office 

• Studiedag: lokaal = mondiaal op weg naar 2030 

• Interdisciplinaire dag 

• Bodycams: de mogelijkheden en praktische cases in België 

• Startcongres mandatarissen (VVSG) 

• HRM-congres Innovant 
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7.2 Investeringen   

7.2.1 Uitgaven roerend goed  

Afdeling Investering Bedrag 

 Software  

Algemeen Licentie Prezi 1.079,99 

Licentie Deep Freeze voor pc's in klaslokalen 1.016,40 

Licenties ELO 8.131,20 

Accesspoint voor draadloos netwerk 1.261,43 

Paxton Pro connect software V6.x 952,27 

Badgesysteem voor uitbreiding toegangscontrole PLOT 17.144,49 

Digitaal transmissie- en observatieplatform 5.626,50 

 Hardware  

Algemeen Pc's en laptops 27.085,48 

TV schermen voor de oefenhal 15.456,48 

Beveiligingscamera's met toebehoren 8.273,70 

Brandweerschool Touchschermen 6.473,50 

 Installaties en machines  

Algemeen Speakers voor de geluidsinstallatie in de aula hoofdgebouw 4.464,90  

Geluidsinstallatie in de aula hoofdgebouw 4.814,81  

Magneetborden oefenhal 4.556,74  

Uitbreiding  afsluitsysteem toegangscontrole  11.248,16  

Elektrische stapelaar oefenhal 7.433,03  

Sporttoestellen incusief ophangbeugels en opbergsysteem oefenhal 18.148,79  

Magazijnstelling oefenhal 34.485,00  

Politie Zwevende vloer schietstand 9.401,94  

Droogkasten met toebehoren 8.465,00  

Schijfhouder schietstand  3.932,50  

Containers voor kleedkamers  8.470,00  

Ademlucht testtoestel 4.476,60  

Drone voor nachtvluchten 4.125,30  

Oefendrone 4.222,52  

Herlaadstation schietstand + compressor 4.810,17  

Brandweer Mobiele buitenverlichting voor praktijkoefeningen 4.143,50  

Werklamp  1.490,72  

Slangenwikkelaar 1.295,00  

Rooksimulator met toebehoren 4.678,08  

Seek Reveal FirePro  3.355,80  

Oefenpop 1.012,00  

Dforcible deur 8.040,45  
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Afdeling Investering Bedrag 

 Rollend materieel  

Algemeen Tweedehands voertuig voor hoofdgebouw 4.598,00 

Politie Aankoop 2de hands voertuig Combi 18.935,50 

Aankoop 2de hands motorfiets 1190 Adventure 7.000,00 

 Meubilair  

Algemeen Poetskar met toebehoren voor oefenhal 1.708,56 

Sleutelkast hoofdgebouw 2.816,88 

Kasten hoofdgebouw 2.681,36 

Bureaustoelen voor oefenhal 1.175,96 

Tafels en zetels voor hoofdgebouw 2.632,15 

Garderobekast en hoedeplank voor oefenhal 6.603,70 

Lockers voor oefenhal 14.850,00 

Meubilair voor oefenhal 34.178,87 

Zitbanken voor oefenhal 6.246,02 

Totaal 352.999,45 

 

 

7.2.2 Uitgaven onroerend goed 

Het provinciebestuur gaf voor het PLOT in 2019  1.815.529,55 euro uit aan algemene onderhoudswerken, jaarlijkse 
keuringen en bouwwerken. 
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7.3 Cijfergegevens  

7.3.1 Politieschool 

 Open aanbod   

 

Omschrijving opleiding Aantal 
cursisten 

Aantal 
Uren 

Alcohol en drugs in het verkeer 108 32 

Assistent Functioneel beheerder  15 28 

Basiscursus didactiek voor gastdocenten 13 40 

Bepad - Personen, groeperingen en fenomenen 7 4 

Bijscholing motorrijder circuit Zolder 4 8 

Camerawetgeving, privacy en dronewetgeving 26 8 

COPPRA 27 8 

Dierenpolitie: theorie 20 8 

Dierenwelzijn in de praktijk 19 8 

Domiciliefraude 58 12 

EHBO – Bijscholing 25 16 

EHBO opfrissing 12 12 

Focus: Train the trainer 15 16 

Galop module 1 15 16 

Galop module Agenda 25 16 

Galop module GPI48 13 6 

Galop module Logistiek 7 6 

Galop module Personeel 8 24 

Galop module Rechtenbeheerder 12 16 

Galop module Statistiek 17 16 

GER-VAST-Motorbendes 97 16 

Herbronnen statuut calog 7 8 

Holocaust, politie en mensenrechten 43 24 

In gesprek met de burger 11 8 

Information officer 23 24 

ISLP Query 12 8 

Moeilijke vragen rond Islam en Islamisme 12 8 

Moto circuit Zolder 9 6 

ODIN - telefoontap 24 8 

Omgaan met psychiatrische urgenties 18 8 

Ongezonde woningen 46 8 

OPI ANG: Fusie van Personen - Eindgebruiker 18 8 

Over de grens zonder zorgen - Train de trainer 29 32 

Overheidsopdrachten  7 32 

Piloot/operator RPAS: Nachtvluchten en BLOS 1 12 

Polinfo DOLSIS - Train the trainers 12 4 

Polinfo Sharepoint key-user 13 16 

PolInfo-ANG-ISLP/Technisch beheerder 13 16 

Politieambtenaar als slachtoffer 18 8 

Politionele slachtofferbejegening 10 64 

Questis FPO  7 18 
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Omschrijving opleiding Aantal 
cursisten 

Aantal 
Uren 

Questis FPO  5 18 

RAAVIS 15 6 

RAAVIS end-user 23 12 

Radicalisering - EPZ/Duiding rond religieus salafisme en terrorisme 97 16 

Recyclagedag vertrouwenspersoon (verplichte jaarlijkse opfrissing) 23 8 

Rol actieve advocaat 17 8 

Salduz - verhoortechnieken 17 8 

Sharepoint Key-user coach 7 16 

Slachtofferbejegening 16 64 

Specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen - Recyclage 2019 13 8 

Stress en burn-out (calog) 11 8 

Stress en burn-out (operationelen) 18 8 

Studienamiddag "Smell-it" 100 4 

Studienamiddag: Vermissing van personen met dementie en de rol van de politie 40 4 

TECC - Training voor trainers 9 8 

TECC module 1 13 16 

TECC module 2 9 8 

Terugkomdag voor slachtofferbejegenaars (thema: zelfdoding) 16 8 

Training, kennismaking en aanpas jihadisme en moslimradicalisme 10 8 

Update basisverkeer: Belgische en buitenlandse inschrijvingen 41 16 

Van spoor tot inbeslagname 10 8 

VERK - (Prioritair) rijden met politievoertuigen 12 8 

Verkeer - Vaststelling verkeersongeval + schets/plan 14 8 

Verkeer - Wegverkeer - heropfrissing 19 8 

Verkeer-MOTO-Recyclage Rijtechnieken 89 32 

Wapenwet: Registratie in het Centraal Wapenregister en introductie tot de te 
registreren bezitstitels en vuurwapens 13 8 

Wegverkeer - heropfrissing 24 8 

Wegwijs in politiewerk voor calogpersoneel 8 8 

WPA 24 8 

Zwaar vervoer - algemene update 18 8 

Totaal: 1607 992 
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 Externe opleidingen 

 Opleidingen op maat 

Omschrijving opleiding Aantal 
cursisten 

Aantal 
uren 

Alcohol en drugs in het verkeer 481 4 

Beenholsters 9 4 

Coachende gesprekstechnieken voor middenkaders/officieren(32 u.) 17 32 

Collectieve neutraliserende middelen - train de trainer 9 4 

COPPRA 48 8 

EHBO-bijscholing: Opfrissing BHV  103 8 

EHBO-bijscholing: Opfrissing BHV module 2 14 4 

FO Evaluator 24 8 

GB-TECC-MARCH-Module 1 - End-user 34 8 

GB-TECC-MARCH-Module 2 - End-user 9 8 

Holocaust, politie en mensenrechten 177 8 

Integratie CALOG 16 24 

Opfrissing Categorie 4 Verhoren voor HINP 11 4 

Procesmanagement@police 13 32 

Verhoortechnieken 18 8 

VERK - (Prioritair) rijden met politievoertuigen 47 8 

Totaal 1030 172 

 

Omschrijving opleiding Aantal 
cursisten 

Aantal 
uren 

Alcohol en drugs in het verkeer 266 4 

Basis verhoortechnieken 10 8 

Bijzondere bewapening P90 15 24 

Bijzondere bewapening politiekarabijnschutter enduser 10 24 

Eindgebruiker CEW - type taser X2 14 16 

Gebruiker FN303 17 16 

GPI81 Interventietechnieken in samengestelde ploegen  11 160 

ISLP - ANG opfrissing end-user 8 4 

Kikker-op-dag 87 8 

LCCU - Local computer crime unit 14 64 

Opleiding BDO 16 24 

Orbit 37 4 

Overbrenging gevaarlijke gevangenen niv 2 11 8 

Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen - Karabijn 8 8 

Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen - Pistool 
Heckler&Koch P30 5 8 

Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen - Pistool 18 8 

Overschakeling nieuw vuurwapen - Glock 2 8 

RAAVIS 37 6 

Sharepoint Key-user 15 16 

Sporen 116 4 

TECC module 1 17 8 

TECC module 2 15 8 

Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico 19 8 

Zonder zorgen de grens over 302 8 

Totaal 1070 454 
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 Gecertificeerde CALOG-opleidingen 

Omschrijving opleiding Aantal 
cursisten 

Aantal 
uren 

Assertiviteit en conflicthantering 17 24 

Basiscompetenties inzake management en beheer HR 10 24 

EHBO en overdraagbare aandoeningen: hoe gepast reageren?  11 24 

EHBO en overdraagbare aandoeningen: hoe gepast reageren? - Niv C 13 24 

EHBO en overdraagbare aandoeningen: hoe gepast reageren? - Niv D 10 24 

Management en communicatie - Niv A 20 40 

Opleiding PowerPoint, Outlook en gevorderd Word 7 36 

Opleiding PowerPoint, Outlook, Excel en Access 10 36 

Opleiding Word, Excel en Access 13 26 

Overheidsopdrachten (samen met open aanbod) 3 40 

Schoonmaaktechnieken - Niv D 6 24 

Tijdsbeheer en werkplanning 13 24 

Totaal 133 346 

 

 Functionele opleidingen 

Omschrijving opleiding Aantal 
cursisten 

Aantal 
uren 

FO Verkeer - motorrijder 7 140 

Professioneel functioneringsevaluatie - Evaluator 15 8 

RPAS-piloot 7 68 

Verkeer – Besturen van een dienstmotorfiets in een stedelijke omgeving  11 36 

Wijkinspecteur 14 120 

Wijkinspecteur 11 120 

Totaal 65 492 

 

 Overige 

Omschrijving opleiding Aantal 
cursisten 

Aantal 
uren 

“Het succesvol benaderen van de tweede partij” voor burenbemiddelaars 10 8 

“Hoe verminder je weerstand” voor burenbemiddelaars 15 3 

Burenbemiddeling 15 20 

Dag van de Gemeenschapswacht 67 8 

EHBO voor gemeenschapswachten 11 6 

EHBO voor gemeenschapswachten (2) 11 6 

GAS-vaststeller 12 40 

Gemeenschapswacht 8 106 

Gemeenschapswacht-vaststeller 3 18 

Stilstaan en parkeren GAS 7 8 

Totaal 159 223 
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7.3.2 Brandweerschool  

 Basisopleidingen 

 Proeven 

Omschrijving proef Aantal cursisten 

Bevorderingen  25 

FGA Basiskader 161 

FGA Hoger Kader 51 

FGA Verlenging sportproeven 19 

Totaal 256 

 

 Voortgezette vorming   

 

Omschrijving Aantal 
uren 

Aantal 
sessies 

Aantal 
uren/sessie 

Aantal 
cursisten 

Aanwezigheid van verdovende middelen 1404 36 3 468 

Beveiliging interventies openbare weg (bevelvoering) 216 4 4 54 

Brandbestrijding: hoge gebouwen en ziekenhuizen 1305 39 3 435 

Brandpreventieadviseur 168 1 12 14 

Brandweerman in Nood - module Fireground Survival 1467 17 9 163 

Omschrijving Aantal 
cursisten 

Aantal 
uren 

B01 – Deel 1 - Module 1.1. Administratieve cultuur-houding en gedrag 57 12 

B01 – Deel 1 - Module 1.2. Individuele bescherming 55 36 

B01 – Deel 1 - Module 1.3. Brandbestrijding – deel 1 52 52 

B01 – Deel 1 - Module 1.4. Hulpverlening –deel 1 43 36 

B01 – Deel 1 - Module 1.5. Fysieke paraatheid 50 4 

B01 – Deel 1 -Module 1.7. Brandbestrijding – deel 2 36 23 

B01 – Deel 2 - Module 1.8. Hulpverlening – deel 2 56 41 

B01 – Deel 2 - Module 1.10. Levensreddende handelingen  32 24 

B02 – Module 1.1. Bevelvoering 57 8 

B02 – Module 1.2. Arbeidsveiligheid 57 4 

B02 – Module 1.3. Coaching: werken met mensen 57 18 

Deltaopleiding Basiskader  22 61 

M01 – Module 1.1. Bevelvoering 24 8 

M01 – Module 1.2. Brandbestrijding 1 23 24 

M01  - Module 1.4. CFBT 20 38 

M01 – Module 1.5. Industriële brandbestrijding 20 22 

M01 – Module 1.6. Hulpverlening 38 32 

M01 – Module 1.7. Gevaarlijke stoffen 1 24 24 

M01 – Module 1.8. Gevaarlijke stoffen 2 14 28 

Totaal 737 495 
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Omschrijving Aantal 
uren 

Aantal 
sessies 

Aantal 
uren/sessie 

Aantal 
cursisten 

CFBT (houtgestookte flash-over) 296 7 8 37 

Competentiemanagement en evaluatie (EVAL) 840 2 28 30 

CPR/AED 1026 39 3 342 

Evacuatie- en stabilisatietechnieken 708 22 3 236 

FOROP-1 1000 2 40 25 

Gevaarlijke stoffen: werken met BIG-boek of 
chemiekaarten 42 1 3 14 

GO-RSTV 591 14 3 197 

Het nucleair en radiologisch risico en het praktisch 
gebruik van de dosismeter 372 10 3 124 

Houthaktechnieken - onderhoud materiaal 498 44 3 166 

Houthaktechnieken - praktijk terrein: basistechniek 498 44 3 166 

Houthaktechnieken - praktijk terrein: gespecialiseerde 
techniek 759 67 3 253 

Houthaktechnieken - theorie 498 44 3 166 

HRM opleiding 156 5 3 52 

Instructeur Brandweerman in Nood - module Fireground 
Survival 168 1 24 7 

Lanstechnieken - koude praktijk 1554 61 3 518 

Meetploegen 480 1 20 24 

Natuurbranden 2103 61 3 701 

Nieuwe huisdieren 156 4 4 39 

Opleiding gasmeting 1  
(Meetinstrumenten) 129 4 3 43 

PREV-1 1080 1 40 27 

Recyclage duiker 8 2 4 2 

Recyclage FiST-API Antenne (praktijk) 30 1 3 10 

Recyclage gaspakdrager 24 2 6 4 

Redden van dieren: Omgaan met dieren in nood 48 1 6 8 

Redding bij een instorting 1720 20 8 215 

Rijbewijs C (theorie + praktijk) 230 23 10 23 

SAH Binnenbrandbestrijding 378 2 18 21 

SAH Gevaarlijke stoffen 1 528 1 24 22 

SAH Gevaarlijke stoffen 2 420 1 28 15 

SAH Technische hulpverlening 345 2 15 23 

Scenariotraining brand - koude praktijk 72 2 3 24 

Scenariotraining brand - warme praktijk 4104 64 6 684 

Scenariotraining technische hulpverlening 462 21 3 154 

Techno pedagogische bijscholing/vervolmaking 
(Recyclage FOROP-1) 75 1 3 25 

Terreur: Awareness 27 1 3 9 

Update 2016 - Beveiliging interventies openbare weg 
(basis) 354 12 3 118 

Virtueel oefenen (XVR-docent bevelvoering) 420 13 6 70 

Totaal 26759   5728 
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 Opleidingen voor andere doelgroepen 

• Middelbaar onderwijs 

Omschrijving opleiding Aantal 
cursisten 

Aantal 
uren 

7de jaar Integrale veiligheid TA De Wijzer 40 18 

7de jaar Integrale veiligheid SFC 30 18 

Totaal 70 36 

 

• Bedrijfsopleidingen (AVO)  

BWS-AVO Opleidingen - 2018 Aantal  
sessies 

Aantal 
cursisten 

Buitenlandse korpsen / bedrijven 8 132 

Fluvius-installatie 3 51 

Industriële brandbestrijding 18 165 

KO Basisopleiding brandpreventie thuis en in de opvang 3 25 

KO Bijscholing brandpreventie thuis en in de opvang 4 51 

Mensura 38 484 

Module 1 Basis brandbestrijding en kleine blusmiddelen 32 453 

Module 2 Basis brandvoorkoming, brandbestrijding, kleine blusmiddelen en 
evacuatie 

33 381 

Module 3 Bijscholing brandbestrijding en kleine blusmiddelen 4 55 

Module 4 Bijscholing brandvoorkoming, brandbestrijding kleine blusmiddelen en 
evacuatie 

14 128 

Module 5 Basis adembescherming 7 44 

Module 6 Bijscholing adembescherming 2 14 

Module 7 Basis Eerste Interventieploegleider – 3-daagse 2 17 

Module 8 Basis Eerste Interventieploegleider/ademluchtdrager Commandanten – 
4-daagse 

2 12 

Opleidingen op maat 115 907 

Opleidingen ter plaatse 11 236 

Safety-Day 4 731 

Total Safety 100 1628 

Totaal  400 5514 

 

  



83 
 
 

7.3.3 School Geneeskundige Hulp  

 Overheid, privésector en kinderopvang 

Omschrijving opleiding Aantal 
uren 

Aantal 
cursisten 

Plaats 

BHV Calog 18 11 PLOT 

BHV KTA groep 1+2 26 11 PLOT 

BHV KTA groep 3+4 26 10 PLOT 

BHV KTA groep 5+6 26 12 PLOT 

BHV KTA groep 7+8 26 9 PLOT 

BHV reeks 1 18 12 PLOT 

BHV reeks 2 18 22 PLOT 

BHV SFC groep 1 26 15 PLOT 

BHV SFC groep 2 26 15 PLOT 

BHV SFC groep 3 26 14 PLOT 

EHBO 3,45 17 
PLOT 
Oefenterrein 

EHBO 2 u 4 30 Hasselt 

EHBO 2 u 2 8 Genk 

EHBO 3 u 6 19 Beringen 

EHBO 3 u 3 7 Laakdal 

EHBO 3 u (2x) 6 23 Heusden-Zolder 

EHBO 3 u (4x) 12 83 Tessenderlo 

EHBO 3 u (x3) 9 20 Hasselt 

EHBO 4 u 4 13 Diepenbeek 

EHBO 4 u 4 0 Diepenbeek 

EHBO 4 u 4 16 Beringen 

EHBO 4 u (2x) 8 26 Diepenbeek 

EHBO 4 u (3x) 12 41 Leuven 

EHBO 4 u (6x) 24 34 Hasselt 

EHBO 6 6 11 Hasselt 

EHBO 8 u 8 0 PLOT 

EHBO 8 u 8 46 Lanaken 

EHBO 8 u 8 12 PLOT 

EHBO Calog 16 13 PLOT 

LRH KO 3 6 PLOT 

LRH KO 3 7 PLOT 

LRH KO 3 13 Lanaken 

LRH KO 3 11 Beringen 

LRH KO 6 26 Herk-De-Stad 

LRH KO 3 3 Hasselt 

LRH KO 3 27 Bocholt 

LRH KO 6 21 Maaseik 

LRH KO 3 14 Alken 

LRH KO 3 6 Alken 

LRH KO 3 13 Dilsen-Stokkem 

LRH KO 3 15 Lommel 

LRH KO 3 15 Genk 

LRH KO 3 8 Kortessem 
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Omschrijving opleiding Aantal 
uren 

Aantal 
cursisten 

Plaats 

LRH KO 3 20 Heusden-Zolder 

LRH KO 3 10 As 

LRH KO 3 16 Zutendaal 

LRH KO (2x) 6 25 Lanaken 

LRH KO (2x) 6 17 Hamont-Achel 

LRH KO (2x) 3 15 Diepenbeek 

LRH KO (3x) 9 51 Bree 

LRH KO (4x) 12 55 Genk 

Opfris BHV 4 8 Leopoldsburg 

Opfris BHV 4 14 Maasmechelen 

Opfris BHV 8 30 Beringen 

Opfris BHV 4 14 Bokrijk 

Opfris BHV 4 25 Neerpelt 

Opfris BHV  4 0 Voeren 

Opfris BHV 4 18 Lommel 

Opfris BHV 4 11 Diepenbeek 

Opfris BHV 4 13 PLOT 

Opfris BHV 4 15 Maasmechelen 

Opfris BHV 4 11 Hasselt 

Opfris BHV 4 6 Oudsbergen 

Opfris BHV 4 5 Oudsbergen 

Opfris BHV (2x) 8 19 Hamont-Achel 

Opfris BHV (2x) 8 17 Hamont-Achel 

Opfris BHV (2x) 8 15 Hamont-Achel 

Opfris BHV sessie 1 4 7 PLOT 

Opfris BHV sessie 2 4 11 PLOT 

Opfris BHV sessie 3 4 10 PLOT 

Opfris BHV sessie 4 4 12 PLOT 

Opfris BHV sessie 5 4 10 PLOT 

Opfrissing BHV (2x) 8 19 PLOT 

Opfrissing BHV (2x) 8 21 Bree 

Opfrissing BHV (6x) 24 83 PLOT 

PSH 16 111 PLOT 

REA + AED 3 19 Hasselt 

Ziektebeelden 3 10 Gingelom 

Totaal 638,45 1478  
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7.3.4 Limburg School for Excellence   

Datum Omschrijving opleiding Aantal uren Aantal 
cursisten 

2019-01-10 Verhouding politiek/administratie, verzelfstandiging en 
samenwerking 

3,5 17 

2019-01-15 Juridisch management: nota en besluit, beleidsnota 7 18 

2019-01-16 Innovatief lesgeven & trainen: blenden 0 0 

2019-01-21 Lokale toezichthouder milieu/pesticiden 2 22 

2019-01-21 Lokale toezichthouder milieu/geluid 22 22 

2019-02-01 Grenzen bewaken tussen religie radicalisme en 
terrorisme 

3 32 

2019-02-05 Opstellen nota en besluit 7 33 

2019-02-07 Overheidsopdrachten 7 16 

2019-02-11 Formuleren van doelstellingen binnen de BBC 9 22 

2019-02-21 Financieel beleid, monitoring en bijsturing 10,5 21 

2019-02-21 Integrale kwaliteitszorg, management van verbetering 
en ontwikkeling van diensten 

3,5 18 

2019-03-07 Organisatiebeheersing 3,5 15 

2019-03-11 Handhaving RO module 1 vergunningen RO  12 23 

2019-03-13 Innovatief lesgeven & trainen: ontwerpen 0 0 

2019-03-18 Lokale toezichthouder milieu/bodem 9 22 

2019-03-18 Lokale toezichthouder milieu/mest 3 22 

2019-03-21 Handhaving RO module 2 handhaving RO  3 22 

2019-03-21 Handhaving RO module 2 handhaving RO  3 22 

2019-03-21 Mens: veiligheid 3,5 14 

2019-03-25 Lokale toezichthouder milieu/lucht 12 22 

2019-04-04 Evaluatie van beleid i.f.v. effectiviteit en efficiëntie 7 15 

2019-04-05 Aanwezigheidsbeleid 6 7 

2019-04-05 Aanwezigheidsbeleid 6 5 

2019-04-18 Projectmanagement 12 15 

2019-04-25 Leven en welzijn: OCMW, lokaal sociaal beleid 3,5 14 

2019-04-26 Handhaving RO module 3 vaststellen overtredingen RO 
als verbalisant  

3 21 

2019-04-26 Handhaving RO module 3 vaststellen overtredingen RO 
als verbalisant  

3 21 

2019-05-02 Handhaving RO module 4 herstel vorderen als 
stedenbouwkundig inspecteur  

3 21 

2019-05-02 Handhaving RO module 4 herstel vorderen als 
stedenbouwkundig inspecteur  

3 21 

2019-05-09 Omgeving: leefomgeving, ruimtelijke ordening en 
milieu 

7 13 

2019-05-10 Workshop budgetbeheer 3 19 

2019-05-23 Leiderschap 7 15 

2019-05-24 Workshop budgetbeheer 3 19 

2019-05-27 Lokale toezichthouder milieu/conflicthantering 6 20 

2019-06-03 Lokale toezichthouder milieu/geïntegreerde case 6 20 

2019-06-06 Kwaliteitsvol HRM-beleid bij de overheid 3,5 15 

2019-06-06 Strategisch denken/De ambtenaar  in de 21e eeuw 3,5 16 

2019-06-13 POHL Oost  3 39 

2019-06-18 POHL West 3 38 
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Datum Omschrijving opleiding Aantal uren Aantal 
cursisten 

2019-06-19 Opleiding voor (adjunct) algemeen directeurs - een kijk 
in de gemeente: gemeentelijk beleid en besluitvorming 

6 12 

2019-06-20 Geïntegreerde eindproef 0 14 

2019-06-28 Samenwerken & motiverend leidinggeven en evalueren 6 9 

* Lokale toezichthouder milieu/kijkstage 12 18 

2019-09-20 Opleiding voor (adjunct) algemeen directeurs: OCMW 7 1 

2019-09-20 Samenwerken & motiverend leidinggeven en evalueren 18 9 

2019-09-26 Maatschappelijke evoluties en hun effect op het lokaal 
bestuur 

3,5 17 

2019-09-26 Situering overheidslandschap 3,5 17 

2019-09-30 Handhaving RO-regelgeving 12 6 

2019-10-08 Handhaving RO-VCRO 6 18 

2019-10-08 Opstellen nota en besluit 7 15 

2019-10-10 BBC 7 17 

2019-10-10 Geïntegreerde eindproef toelichting 3 17 

2019-10-16 Bemiddeling bij omgevingsvergunning 3 4 

2019-10-17 Handhaving RO-verbalisant 6 20 

2019-10-24 Mens: burgerzaken 3,5 17 

2019-10-24 Handhaving RO-stedenbouwkundig inspecteur 6 16 

2019-10-24 Juridisch management 17,5 17 

2019-10-26 Masterclass omgevingsvergunning 3 21 

2019-11-07 Begrijpen, lezen en managen van financiële gegevens 10,5 17 

2019-12-19 Leven en welzijn: OCMW, lokaal sociaal beleid 3,5 17 

Totaal 
 

116 359 
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8 COLOFON 

 

 
UITGAVE 
De deputatie van de provincieraad van Limburg 
Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter 
Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, gedeputeerden, 
en Wim Schoepen, provinciegriffier 

 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Jacky Vastmans – directeur PLOT 
Provincie Limburg Opleiding en Training 
Marcel Habetslaan 7, B-3600 GENK 
 
Telefoon: +32 89 77 82 50 
E-mail: info@plotlimburg.be 
 
REDACTIE 
Medewerkers PLOT, eindredactie Jacky Vastmans. 

DRUKWERK 
Printkamer Directie Facilitair Beheer provinciebestuur Limburg. 
 
Dit jaarverslag is digitaal raadpleegbaar via www.plot.be. 
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