
 
 

Nieuwsbrief april 2020  

   In deze nieuwsbrief kan u informatie vinden over: 

 Heropstart onderwijsinstellingen 

 Hoe ga je als vertrouwenspersoon om met psychosociale 

welzijn in deze Coronatijden? 

 Infodagen Preventie en bescherming: editie 2020 

 Opleidingen 

 Eenvoudige handelingen / Asbestverwijdering 

 Werken op hoogte 

 EPOS  

 Nieuwe en geactualiseerde procedures  

 Naar een veilige school: editie 2020 

 

  Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de contactpersonen preventie 

en bescherming, de vertrouwenspersonen en  

  de hiërarchische lijn. 

  Op de website van onze dienst vindt u een archief met de 

nieuwsbrieven van de voorbije schooljaren. Deze     

  informatie kan u ook delen met andere personeelsleden in de 

lerarenkamer of via Smartschool. 

  Veel leesplezier! 

  Guy Linten 

Preventieadviseur-coördinator 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

 Snel naar ...  

  

 

  

 https://pro.g-

o.be/crisis-op-

school/corona/draaiboeken 

 www.politeia.be 

 www.g-

o.be/preventie 
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Heropstart onderwijsinstellingen 
 

Om de heropstart van de scholen vanaf 15 mei veilig te laten verlopen werd een draaiboek uitgewerkt om een 
houvast te geven. 

In de eerste fase ligt de focus op het gewoon leerplichtonderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs, de 

praktijkvakken en de internaten komt er snel een apart preventiedraaiboek aan. 

 

Als contactpersoon preventie en bescherming vorm je een belangrijke schakel voor het realiseren van de 

maatregelen en richtlijnen die bij een heropstart worden verwacht. 

 

Bespreek daarom met de preventieadviseur en de directie het draaiboek en bekijk samen welke 

preventiemaatregelen noodzakelijk zijn om een veilige heropstart mogelijk te maken. 

Op https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/veelgestelde-vragen kan je volgende documenten vinden: 

ADVIES OVER PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 
ADVIES OVER TYPES MONDMASKERS 
DRAAIBOEK PREVENTIE ONDERWIJS VLAANDEREN 

HYGIËNEPLAN 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - AAN- EN UITDOEN VAN MONDMASKERS 
 

Samen zullen we erin slagen om deze moeilijke puzzel op te lossen. 

 

HOE GA je als vertrouwenspersoon OM MET PSYCHOSOCIAAL WELZIJN IN DEZE CORONATIJDEN? 

 
Als vertrouwenspersoon ben je vooral een aanspreekpunt om je collega’s de nodige psychologische of mentale 

steun te geven. 

Wees daarom aandachtig voor je meest kwetsbare collega’s, voor collega’s of mensen met dierbaren in de 

risicogroep (bejaarde ouders, zieke partner, …) en specifieke psychosociale symptomen. Vergeet daarbij ook je 

directie niet.  Vaak is een babbel of luisterend oor voldoende om tunnelgedachten, de angst of ongerustheid te 

doorbreken en de mentale of psychische impact bespreekbaar te maken. Door contacten te onderhouden kan je 

een zekere vorm van normaliteit handhaven, gevoelens delen en stress ontladen. Zet daarom jouw 

aanwezigheid als vertrouwenspersoon nog eens in de verf! Voor ondersteuning, hulp of doorverwijzing kan je 

steeds contact opnemen met de preventieadviseur psychosociale aspecten van Cohezio.’  

 

 

 

Infodagen Preventie en bescherming: editie 2020 

Gezien de grote interesse voor het programma van de infodagen hebben wij geprobeerd om dit evenement te 

verplaatsen naar het eerste semester van het volgend schooljaar. Dat is inmiddels gelukt.  

De personeelsleden die zich hadden ingeschreven krijgen voorrang. Binnenkort ontvangen zij een uitnodiging 

om hun inschrijving te bevestigen voor de voorgestelde datum. De locatie en de sessies zullen we niet 

veranderen.   

Vanaf 15 juni wordt de inschrijvingsmodule opengesteld voor iedereen en kan men inschrijven voor de plaatsen 

die nog openstaan. Houd er wel rekening mee dat er zich voor elke sessie slechts een beperkt aantal 

deelnemers kan inschrijven.   

De deelnameprijs blijft hetzelfde.  

https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/veelgestelde-vragen
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Advies%20Psy%20-%20Heropstart%20na%20COVID%2019.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Advies%20mondmasker%20ea.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Preventie-draaiboek-heropstart-lessen-op-school.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Hygieneplan_Cohezio%20(002).pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/VIK%20Mondmasker%20gebruik.pdf


 
 
Datums en locaties Infodagen 2020: 

 donderdag 1/10/2020, in het Huis van het GO! Brussel 

 vrijdag 9/10/2020, in KRC Genk  

 maandag 19/10/2020, in VAC Gent 

 

 

Opleidingen 

 Eenvoudige handelingen / Asbestverwijdering. 

In de voorbije 2 schooljaren is de Gemeenschappelijke preventiedienst gestart met de organisatie van 

de opleidingen over de gevaren van asbest en hoe asbest kan verwijderd worden. We focussen op de 

toegelaten eenvoudige handelingen maar ook op het herkennen, inschatten van risico’s bij andere 

situaties met grotere risico’s. Voor de onderwijsinstelling is het belangrijk dat zij ook weet wanneer een 

gespecialiseerde firma moet ingeschakeld worden en welke procedure moet gevolgd worden bij de 

verwijdering. Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Afdeling 

Onderwijsorganisatie en –personeel / Onderwijspersoneel en gefinancierd door het Vormingsfonds voor 

MVD-personeel. Vanaf het volgend schooljaar starten we met reeks 3. Elke scholengroep krijgt de 

mogelijkheid om deze opleiding gratis te organiseren voor het MVD-personeel op een locatie naar 

keuze. 

 Werken op hoogte  

Omwille van de Corona-crisis werden 30 

opleidingsdagen verplaatst naar het volgend schooljaar.  

Met deze opleiding willen we het aantal ongevallen 

sterk doen dalen door onder meer in te zetten op de 

aankoop van het juiste materiaal, de controle van het 

materiaal en het juiste gebruik.  

Er zijn twee modules ‘Werken met (trap)ladders’ en 

‘Werken met steigers’.  

Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met 

de afdeling Onderwijsorganisatie en –personeel / Onderwijspersoneel en gefinancierd door het 

Vormingsfonds voor MVD-personeel.  

 

 EPOS  

           Vanaf volgend schooljaar worden er geen opleidingen met open inschrijvingen meer georganiseerd, 

maar doen we de Ronde van Vlaanderen en Brussel. EPOS komt dus naar jou! De scholengroep of 

enkele scholen     

           kunnen de opleidingen voortaan op maat per scholengroep aanvragen via nascholing 

(daphne.de.graeve@g-o.be). 

 

mailto:daphne.de.graeve@g-o.be


 
 
           De Gemeenschappelijk preventiedienst laat elk jaar een update uitvoeren op basis van de feedback van 

de gebruikers.   

           Hieronder enkele belangrijke nieuwigheden van EPOS: 

Dashboard 

           - Dit is een nieuw element en maakt het eenvoudiger om de preventiemaatregelen te beheren: 

                   ○ De lijstweergave van alle geplande acties van de huidige week en de komende 2 weken, 

geordend op hoogdringendheid op basis van de ingeplande datum. Openstaande acties met 

datum in het verleden worden bovenaan de lijst geplaatst en moeten dringend worden 

uitgevoerd. 

                   ○ Rechtstreeks opnieuw plannen of updaten van een actie vanuit het dashboard. 

           - Men kan eenvoudig zien tot welke scholen de ingelogde gebruiker rechten heeft dankzij het nieuwe 

dashboard 

                   ○ Scholen waartoe de gebruiker toegang heeft, staan zichtbaar gegroepeerd per scholengroep. 

                   ○ Makkelijker op te volgen door preventieadviseur en verantwoordelijke school wie rechten heeft 

tot zijn/haar school.  

 

           Preventieplan (JAP en GPP) 

           - De excel-export werd aangepast zodat belangrijke data meer plaats krijgen: er is een nieuwe kolom, 

met meer gegevens in 1 kolom. 

           - Het downloaden en openen van het preventieplan gaat vlotter. 

           - De gebruiker kan de opmaak van het JAP/GPP zelf aanpassen (breedte kolom). 

 

Preventieregister 

           - De gebruiker kan een ZIP-file van geselecteerde bestanden uit het preventieregister (ook processen 

BVH) downloaden. 

 Dat kan handig zijn wanneer de onderwijsinspectie documenten vooraf wil ontvangen en doornemen. 

 

           Verder zijn er tal van kleine bugs opgelost zodat de applicatie nog efficiënter werkt. 

 

 

 

Nieuwe en geactualiseerde procedures 

 

De Gemeenschappelijke preventiedienst heeft inmiddels 21 procedures opgemaakt. Je kan ze raadplegen op de 

website van de GPD: https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/procedures-preventie 

Deze documenten zijn een handige handleiding om probleemsituaties te voorkomen, om problemen inzake 

veiligheid op te vangen en bij te dragen tot een efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden. 

Deze procedures gelden voor alle GO! onderwijsinstellingen. 

Ze bieden tevens een geheugensteun wat de vigerende wetgeving betreft. In elke procedure worden de 

definitie, het doel, de wetgeving, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het toepassingsgebied en de 

werkwijze toegelicht. 

https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/procedures-preventie


 
 
 

Volgende procedures zijn beschikbaar:  

PROCEDURE 01 ARBEIDSONGEVAL 17 MAART 2020 
PROCEDURE 02 ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL 18 MAART 2020 
PROCEDURE 03 OPNEMEN METERSTAND HOOGSPANNINGSCABINE 20 MAART 2020 
PROCEDURE 04 AANKOOP 31 MAART 2020 
PROCEDURE 05 EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT 25 MAART 2020 
PROCEDURE 06 WERKEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES BUITEN SPANNING 27 MAART 2020 

PROCEDURE 07 INSCHAKELEN VAN HOOGSPANNING 31 MAART 2020 
PROCEDURE 08 HERSTEL VAN SPANNING 31 MAART 2020 
PROCEDURE 09 BUITENGEBRUIKSTELLING VAN ARBEIDSMIDDELEN 1 APRIL 2020 
PROCEDURE 10 WERKEN MET DERDEN 9 APRIL 2020 
PROCEDURE 11 WERKEN OP HOOGTE 9 APRIL 2020 
PROCEDURE 12 WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN 10 APRIL 
PROCEDURE 13 ORGANISEREN VAN INTRAMUROS- EN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

PROCEDURE 14 ORGANISEREN VAN EXTRA-MUROSACTIVITEITEN 2 APRIL 2020 
PROCEDURE 15 BUITENSCHOOLSE PRAKTIJKOPLEIDING 
PROCEDURE 16 RISICOANALYSE RISICOVOLLE WERKZAAMHEDEN 
PROCEDURE 17 VERGRENDELEN VAN ARBEIDSMIDDELEN 6 APRIL 2020 
PROCEDURE 19 ASBEST EENVOUDIGE HANDELINGEN 25 MAART 2020 
PROCEDURE 21 EVACUATIE 8 APRIL 2020 

Breng ook de hiërarchische lijn en de betrokken personeelsleden hiervan op de hoogte.  

Vragen en feedback kan u bezorgen aan de bevoegde preventieadviseur. 

 

 

 

Naar een veilige school: editie 2020 

 

Het losbladige boek ‘Naar een veilige school’ wordt vastbladig! Voortaan krijgen de abonnees automatisch de 

aangepaste editie opgestuurd. Er zal een nieuwe editie worden gemaakt telkens er aanzienlijke wijzigingen in 

de regelgeving zijn. Het boek is ook digitaal beschikbaar.  

In ‘Naar een veilige school’ worden veiligheidsthema’s, preventiethema’s en actuele versies van de regelgeving 

onder de aandacht gebracht. Het boek bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte, aangevuld met een 

alfabetisch overzicht van de verschillende thema’s die aan bod komen. Deze praktische handleiding biedt 

concrete informatie over de wetgeving ter zake, het welzijnsbeleid, de toe te passen procedures, adviezen en 

zoveel meer.  

 

Dit boek is samengesteld door de gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

Productspecificaties:  
 

ISBN (print):  978-2-509-03662-9 

Aantal pagina’s:  380 

Prijs:                                      55 euro (Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost). 

Voor meer info, surf naar https://www.politeia.be/nl/publicaties/158881-naar+een+veilige+school 
 
 
 
Gemeenschappelijke preventiedienst - Huis van het GO! – Willebroekkaai 36 - 1000 Brussel - tel. 02 790 93 69 – preventie@g-o.be 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2001%20Arbeidsongeval%2017%20maart%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2002%20Ernstig%20arbeidsongeval%2018%20maart%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2003%20Opnemen%20meterstand%20hoogspanningscabine%2020%20maart%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2004%20Aankoop%2031%20maart%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2005%20Explosieveiligheidsdocument%2025%20maart%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2006%20Werken%20aan%20elektrische%20installaties%20buiten%20spanning%2027%20maart%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2007%20Inschakelen%20van%20hoogspanning%2031%20maart%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2008%20Herstel%20van%20spanning%2031%20maart%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2009%20Buitengebruikstelling%20van%20arbeidsmiddelen%201%20april%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2010%20Werken%20met%20derden%209%20april%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2011%20Werken%20op%20hoogte%209%20april%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2012%20Werken%20in%20besloten%20ruimten%2010%20april%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO_13_organiseren%20van%20intramuros-%20en%20naschoolse%20activiteiten.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2014%20Organiseren%20van%20extra-murosactiviteiten%202%20april%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO_15_buitenschoolse%20praktijkopleiding.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO_16_Risicoanalyse%20risicovolle%20werkzaamheden.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2017%20Vergrendelen%20van%20arbeidsmiddelen%206%20april%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2019%20Asbest%20eenvoudige%20handelingen%2025%20maart%202020.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/PRO%2021%20Evacuatie%208%20april%202020.pdf
https://www.politeia.be/nl/publicaties/158881-naar+een+veilige+school
mailto:preventie@g-o.be

