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Tijdsbesteding contactpersonen Preventie en Bescherming 

Het KB Nr. S. 14.372/B van 18/02/2003 betreffende de oprichting van een Gemeenschappelijke 

preventiedienst voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt in artikel 2.5 dat:  

• Er in iedere school een contactpersoon voor preventie en bescherming wordt aangeduid. De aanduiding 

en de bepaling van de minimale tijdsbesteding van de contactpersoon dient te gebeuren door het 

bevoegde comité (voorafgaand akkoord); 

• De contactpersoon over een basisopleiding inzake preventie en bescherming op het werk beschikt. Deze 

basisopleiding ‘veiligheid niveau 3’ kan gevolgd worden via GO! Nascholing (40u). 

 

A. Aantal lestijden (LT)1 per week 
Gelet de doelgroepen dienen er vier verschillende groepen onderscheiden te worden: 

• Algemeen secundaire onderwijs (ASO), het basisonderwijs en de kleuterschool (BaO) en 

buitengewoon basisonderwijs (BuBaO); 

• Secundair technisch- en beroepsonderwijs (BSO/TSO/BuSO) incl. DBSO, het kunstsecundair 

Onderwijs (KSO), het deeltijds kunstonderwijs (DKO), de muziekacademie (MA), de scholen 

voor beeldende kunsten (SBK), de medisch pedagogische instituten (MPI’s) en de centra voor 

deeltijds onderwijs (CDO); 

• De internaten; 

• Het volwassenen onderwijs (CVO) en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). 

 

Type onderwijs / Aantal leerlingen 300 600 900 1200 >1200 
ASO BaO BuBaO 3 LT 4 LT 5 LT 6 LT 7 LT 
TSO BSO BuSO KSO KDO MA MPI CDO 4 LT 5 LT 6 LT 7 LT 8 LT 

 
Type instelling / Aantal internen 50 80 110 140 >140 
Internaten 4 LT 5 LT 6 LT 7 LT 8 LT 

 
Type instelling / Aantal vestigingsplaatsen 5 7 9 >9 
CVO/CLB 5 LT 6 LT 7 LT 8 LT 

                                                           

1 Eén LT = 50 minuten (ook voor administratief en ondersteund personeel). 
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B. Voorbeeld 1 
Een basisschool met 250 leerlingen zal 3 lestijden (of 2,5u voor administratief en ondersteunend 

personeel) per week dienen te voorzien voor de contactpersoon preventie en bescherming. 

 

C. Voorbeeld 2 
Een KA met 1200 leerlingen zal 6 lestijden (of 5u voor administratief en ondersteunend personeel) per 

week dienen te voorzien voor de contactpersoon preventie en bescherming. 

 

D. Voorbeeld 3 
Een KTA met 900 leerlingen verdeeld als 600 ll’n TSO en 300 ll’n BS0   

600 ll’n TSO levert 5 lestijden op. 

300 ll’n BSO levert 4 lestijden op. 

Het KTA zal 9 lestijden (of 7,5u voor administratief en ondersteunend personeel) per week dienen te 

voorzien voor de contactpersoon preventie en bescherming. 


