Oprichting van een
gewestelijke school voor
veiligheidsberoepen,
preventieberoepen en
urgentieberoepen
PRESENTATIE IN HET BRUSSELS PARLEMENT OP 21 FEBRUARI 2017
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Plan



Basisbeslissingen van de Brusselse regering



Opdrachten van de GSV



Actieplan: 5 strategische hoofdlijnen
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1. Basisbeslissingen van de Brusselse regering



Strategische nota betreffende de uitoefening van de Brusselse gewestelijke
bevoegdheden inzake preventie en veiligheid van 28/04/2016



Beslissing van de regering van het BHG van 06/10/2016 die de inhoud van de
princiepsnota valideert voor de oprichting van de GSV



Globaal Plan voor Veiligheid en Preventie (gevalideerd door de regering van
het BHG op 02/02/2017) waarin de oprichting van de GSV opgenomen is



Beslissing van de regering van het BHG van 16/02/2017 die het actieplan
valideert voor de oprichting van de GSV

2. Opdrachten van de GSV (1/2)
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Een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op de openbare veiligheid
bewerkstelligen, met in de eerste plaats de uitvoering van een overzicht van de
beroepen die zijn vastgesteld in de Brusselse openbare diensten



De scholen ondersteunen door de samenvoeging van de gemeenschappelijke
procedures (PLIF, peda...)



De scholen een gemeenschappelijke, multidisciplinaire infrastructuur ter
beschikking stellen die toelaat geïntegreerde oefeningen te organiseren en/of
oefeningen die specifiek zijn voor elke discipline

2. Opdrachten van de GSV (2/2)
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Het bevorderen van de rekrutering en van het aan het werk houden van
buurtpersoneel in de openbare veiligheidsberoepen (prioriteit aan de
geïntegreerde politie) met inachtneming van de federale en statutaire regels



Zijn know-how en infrastructuren ter beschikking stellen van openbare
organisaties, of zelfs van privéorganisaties (indien activiteiten compatibel met
opdrachten van de school)

De GSV en haar netwerk van partners
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3. Actieplan: 5 strategische hoofdlijnen


Geïntegreerde en multidisciplinaire visie



Rekrutering



Vooropleiding – Selectie



Opleiding



De eigenlijke oprichting van de GSV

Operationele doelstellingen

7

Hoofdlijn 1: Geïntegreerde en
multidisciplinaire visie
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De validatie van het kadaster van de beroepen die weerhouden worden omdat ze binnen de
scope van het project passen



Het Globaal Plan voor Veiligheid en Preventie (GPVP) zal de hoofdbron zijn voor de identificatie
van de Visie



Het opleidingsplan zal de behoeften integreren die afkomstig zijn van de analyse van de 10
prioritaire thema's



Communicatie van de visie om de duidelijkheid te garanderen t.o.v. de doelstellingen en van de
rol van de GSV



Het in kaart brengen van de afwijkingen tussen situatie As Is en To Be en oprichting van een
referentiegroep (Stakeholders) ter validatie



Aanmaak van een boordtabel voor de opvolging
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Hoofdlijn 2: Rekrutering


Vertaling van het kadaster van de beroepen in termen van gezochte competenties
(gemeenschappelijke punten en specifieke vereisten identificeren)



Evaluatie van de rekruteringsbehoeften van de verschillende disciplines (oriëntatie van de acties
en optimalisering van de middelen)



Partnerships aangaan met de organen die met de rekrutering van de verschillende disciplines
belast zijn



Het ontwikkelen van communicatiemiddelen om de sector te positioneren als een belangrijke
kweekvijver van jobs



Organisatie van een major event dat alle veiligheidsberoepen, preventieberoepen en
urgentieberoepen bijeenbrengt
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Hoofdlijn 3: Vooropleiding – Selectie


Identificatie, dan activering van de:


verschillende opleidingsrichtingen die leiden naar de veiligheidsberoepen



organen en partners die belast zijn met de selectie en/of die betrokken zijn bij het
klaarstomen voor de selectieproeven van de Brusselse kandidaten



Ontwikkeling van oriëntatietools voor kandidaten voor de veiligheidsberoepen,
preventieberoepen en urgentieberoepen en invoering van
remediëringsprocedures ten behoeve van kandidaten die niet geslaagd zijn voor
de selectieproeven



Evaluatie van de huidige selectieprocedures van de veiligheidsberoepen en
desgevallend evolueren naar een grotere integratie ervan
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Hoofdlijn 4: Opleiding (1/2)




Verwezenlijking van een kadaster van het opleidingsaanbod:


Globaal overzicht van het huidige aanbod



Identificatie van wat samengevoegd kan worden



Benchmarking van het opleidingsaanbod van de andere GSV's



Identificatie van de typisch Brusselse expertise

Analyse van de behoeften van de verschillende disciplines en
uitwerking van een gewestelijk opleidingsplan (= dat samenhangt
met het GPVP)
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Hoofdlijn 4: Opleiding (2/2)



Ontwikkeling van een eerste module transversale opleiding met als doel de
V,P,U-actoren bewust te maken van hun rol en van hun plaats in het gewestelijke
dispositief



Oprichting van een netwerk van partners om de banden tussen de Brusselse
scholen, de andere Belgische onderwijsinstellingen, de internationale
netwerken, de universiteiten, de hogescholen, de studie-/kenniscentra… in het
leven te roepen/te verstevigen

Hoofdlijn 5: Oprichting van de
beroepenschool


Uitwerking van de statuten van de GSV



Opstelling van overeenkomsten tussen de GSV en de scholen



Aankoop van een eigen infrastructuur



Aanwerving van 4 VTE's om het projectteam samen te stellen en de
beheersstructuur van de GSV op poten te zetten



Ontwikkeling van een communicatie- en zichtbaarheidsbeleid
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Vragen?
Bedankt voor uw aandacht

