
 
 

Eerste nieuwsbrief schooljaar 2012-2013 
Dit is de derde jaargang van de nieuwsbrief voor 
contactpersonen preventie en bescherming. Misschien hebt u 
recent de taak opgenomen als contactpersoon? In dat geval kan 
een basisopleiding niveau III jou wegwijs maken en 
verduidelijking geven bij het gebruik van de preventieverslagen, 
het jaaractieplan, het globaal preventieplan,... Dit is een van 

onze vaste items in de nieuwsbrieven. Uiteraard is er per 
scholengroep een preventieadviseur die je instelling kan 
bijstaan. Een overzicht van hun contactgegevens tref je op onze 

website. Je ontmoet ze ook allen op de jaarlijkse infodagen voor 
contactpersonen én directeurs. Dit zijn regionale platforms waar 
alle onderwijscollega’s informatie uitwisselen over 

veiligheidthema’s. Wie ze vorig jaar gemist heeft kan de 

documenten nog raadplegen via de website (www.g-
o.be/contactpersonen). 

 Snel naar ...  

  

 
www.g-o.be/preventie 

  www.g-o.be/contactpersonen 

 

www.g-o.be/nascholing  

 

www.politeia.be  

 

Nieuwe publicatie: Cahier ‘Onthaal voor nieuwe personeelsleden’  

In het publicatiefonds van het GO! verscheen het nieuw cahier ‘Onthaal voor nieuwe personeelsleden’. 

Het cahier maakt deel uit van een reeks die onderwijsinstellingen alle nodige info geeft om het 
welzijnsbeleid van de school te ondersteunen. De toepassing van de welzijnswetgeving in 
onderwijsinstellingen is immers erg complex. 
 
Cahier ‘Onthaal voor nieuwe personeelsleden’. 

Een goed ontwikkeld onthaalbeleid draagt bij tot veiligheid en welzijn en tot de vlotte integratie van 
nieuwe personeelsleden in de school. De Gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap schreef daarom een helder en overzichtelijk Cahier Onthaal.  
 
Meer info over het cahier en bestellen: http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=NAAREE329S 
 

Basisboek ‘Naar een veilige school’ 

Het Basisboek bevat uitgebreide informatie over het opzetten van een veiligheidszorgsysteem. Komen 
aan bod: de noodzaak van een preventiebeleid, het dynamisch risicobeheersingssysteem, een 
geïntegreerd veiligheidszorgsysteem, actoren van het preventiebeleid. Daarnaast bevat het beknopt 
uitgewerkte preventiethema’s, alfabetisch gerangschikt. 
 
Meer info over het basisboek en bestellen:  

http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=NAAREE010J 
 
Het cahier ‘Voedselveiligheid’ was het eerste in de reeks. 
Het toenemende aantal voedselvergiftigingen en het ontbreken van een adequate hygiëneregelgeving 
hebben geleid tot een uitgebreide wetgeving over voedselhygiëne. Ook schoolkeukens zijn eraan 
onderworpen. 
 

Meer info over het cahier en bestellen:  

http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=CAHIER121M 
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Een preventief alcohol- en drugsbeleid in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Sinds eind vorig schooljaar beschikken de scholengroepen van het GO! onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap over een preventief alcohol- en drugsbeleid. Het gebruik van alcohol en andere drugs op 

de werkvloer beïnvloedt immers het welzijn en de veiligheid van werknemers en derden. Een adequaat 

welzijnsbeleid moet dan ook gericht zijn op het voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik op de 

werkvloer. 

Met dit beleid wil het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap preventief de basis leggen om een 

gericht alcohol- en drugsbeleid (A&D-beleid) uit te werken en te implementeren in de scholengroepen. Dit 

beleid moet het disfunctioneren op het werk als gevolg van alcohol- of ander drugsgebruik voorkomen, 

bespreekbaar maken en verhelpen. Het alcohol- en drugsbeleid binnen het GO! heeft als doel het welzijn 

en de veiligheid van alle personeelsleden te bevorderen. 

Het beleid bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat een beleidsverklaring met een aantal algemeen 

geldende doelstellingen. Het tweede deel van de tekst beschrijft hoe de scholengroepen de 

beleidsverklaring verder kunnen uitwerken op basis van vier pijlers: 

 Algemene regels opstellen in verband met de beschikbaarheid en het gebruik van alcohol en andere 

drugs tijdens het werk; 

 De procedures bepalen die gevolgd worden wanneer men vaststelt dat iemand disfunctioneert of de 

veiligheid voor zichzelf en anderen in het gedrang brengt door mogelijk alcohol- en ander 

druggebruik; 

 Een kader van hulpverlening creëren; 

 Voorlichtings- en vormingsinitiatieven voorstellen voor de personeelsleden, de leidinggevenden en 

andere betrokkenen. 

Deze 4 pijlers vormen een geheel: de ene pijler is niet meer belangrijk dan de andere, ze zijn alle vier 

noodzakelijk om een effectief beleid te realiseren.  

Wij raden aan om de beleidsverklaring als bijlage op te nemen in het arbeidsreglement en eveneens de 

concrete maatregelen daaraan toe te voegen. 

De volledige beleidstekst is terug te vinden op website van de gemeenschappelijke preventiedienst onder 

het luik ‘Psychosociale belasting’. 

 

 

Vormingsinitieven i.v.m. alcohol- en drugsproblematiek 
In november wordt er voor directies en technisch adviseur-coördinators een vorming georganiseerd om 

functioneringsproblemen ten gevolgen van alcohol- of andere drugproblemen aan te pakken. In 

december wordt er ook een vorming georganiseerd voor vertrouwenspersonen en eerstehulpverleners om 

het specifiek alcohol- of drugprobleem bespreekbaar te maken en aan te pakken. Neem dus snel een 

kijkje op de website van GO! Nascholing want het aantal inschrijvingen is beperkt! 

 
 

Basisvorming Veiligheid Niveau 3 

Deze zevendaagse basiscursus veiligheid geeft een overzicht van alle kennis die nodig is om de functie 

van contactpersoon te vervullen. De opleiding wordt georganiseerd voor het aanspreekpunt voor 

veiligheid op school (contactpersoon) en de TA(C). 

De eerstvolgende opleiding in het Centrum voor Nascholing in Jette start op donderdag 18 april 2013.  

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op de website van GO! Nascholing. 
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