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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/4 Provinciaal Veiligheidsinstituut. Aanpassingen reglement 
opleidingen. Goedkeuring.

Op 28 september 2017 keurde de provincieraad een geüniformeerd reglement voor 
de verschillende open opleidingen (met getuigschrift) die het PVI organiseert, met 
name:

- Aanvullende vormingen Niveau II voor preventieadviseurs;
- Basiscursus Veiligheidskunde Niveau III;
- Upgrade-opleiding voor veiligheids- en gezondheidscoördinatoren op 

tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

In het reglement staan de studievoorwaarden en afspraken waartoe de cursist en 
het PVI zich verbinden in de vermelde opleidingen. Het bestaat uit een 
gemeenschappelijke stam, met daarnaast drie aparte aanvullende bepalingen 
(annexen) die specifiek zijn per opleiding. Het reglement is raadpleegbaar op de 
website www.provincieantwerpen.be en de cursist ontvangt op de eerste cursusdag 
een geprint exemplaar tegen handtekening voor ontvangst.

Nieuw in de huidige versie is de toevoeging van een artikel dat rekening houdt met 
het gegeven dat het PVI van steeds meer cursisten de vraag krijgt om rekening te 
houden met leerstoornissen of speciale noden. Hoe het PVI daarmee omgaat, is 
weergegeven in artikel 11, dat tot stand kwam na overleg met de AP Hogeschool:

“Artikel 11 – Aanpassingen op maat 
Individuele aanpassingen zijn ondersteuningsmaatregelen die een cursist kan 
aanvragen omwille van specifieke persoonlijke noden.  Aanpassingen kunnen voor 
cursisten:
 met een functiebeperking (bv. auditieve of visuele functiebeperking, leerstoornis 

(dyslexie, dyscalculie, …))
 met een ernstig medisch of psychisch probleem. 

De cursist dient daartoe een gemotiveerd en volledig onderzoeksverslag in, 
afgeleverd door een erkend expertisecentrum.  Dit verslag bevat de conclusies van 
het onderzoek, een anamnese, een overzicht van de afgenomen testen en de 
resultaten daarvan.  
De aanvraag moet gebeuren ten laatste 1 maand na start van de opleiding.  Na een 
gesprek tussen aanvrager en cursusbegeleiding worden de eventuele individuele 
aanpassingen afgesproken en neergeschreven in een contract. 
Aanpassingen die tot de mogelijkheden behoren zijn bijvoorbeeld:



 extra examentijd zowel voor schriftelijke als voor mondelinge examens;
 voorlezen van examenvragen;
 gebruik van computer.”

Het gewijzigde reglement Opleidingen wordt rechtsgeldig voor alle vermelde 
opleidingen die starten na 26 november.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 42-43;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het gewijzigde reglement voor open opleidingen van het PVI 
goed.

Bijlage: Reglement open opleidingen PVI versie 2020
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