
 
Nieuwsbrief januari 2020   

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

• 2020: een feestjaar! 

• Infodagen Preventie en Bescherming 2020   

• Voorbereiding Jaarverslag Welzijn voor FOD WASO – 

dienstjaar 2019 
• Opleidingen 

▪ Eenvoudige handelingen / Asbestverwijdering 

▪ Werken op hoogte 

▪ Basisopleiding Vertrouwenspersonen 

▪ EPOS voor nieuwe gebruikers 

▪ EPOS voor gevorderden 

• Wist je dat…  

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de contactpersonen preventie 

en bescherming en naar de vertrouwenspersonen. 

Op de (nieuwe) website van onze dienst vind je een archief met de 

nieuwsbrieven van de voorbije schooljaren. Deze informatie kan je 

ook delen met andere personeelsleden in de lerarenkamer of via jouw 

Smartschool. 

Veel leesplezier! 

  Guy Linten 

Preventieadviseur-coördinator 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

 Snel naar ...  

  

 

www.g-o.be/preventie  

  www.politeia.be  

 

 
2020: een feestjaar! 

Het grootste nieuwjaarsgeschenk voor elke preventieadviseur, de vertrouwenspersoon en contactpersoon 

Preventie en Bescherming is dat de werknemers het nieuwe jaar veilig en met veel energie en moed weer 

paraat staan op de werkplek. 

Elk jaar opnieuw, dag in, dag uit, zorgen ze met jou voor een betere, veiligere en gezondere werkomgeving.  

Samen met de Gemeenschappelijke preventiedienst zetten we dat werk verder in 2020.  

En dat nu al bijna 20 jaar.

 

Infodagen Preventie en Bescherming 2020  

Elk jaar organiseren de Gemeenschappelijke preventiedienst en de Pedagogische begeleidingsdienst 3 

netwerkdagen.  

Doelgroep: contactpersonen, vertrouwenspersonen, internaatbeheerders, directeurs, algemeen directeurs en 

TA(C)’ers, infrastructuurmedewerkers.  

De Infodagen zijn ook een terugkomdag voor de cursisten van de basisopleiding veiligheid, HL en EPOS. 

Experten delen hun kennis en ervaring over thema’s waarmee onderwijsmedewerkers begaan zijn.  

Men kan na het plenair deel deelnemen aan 2 infosessies, te kiezen uit 6 thema's. De vertrouwenspersonen 

kunnen de intervisie volgen (voormiddag én namiddag). De vertrouwenspersonen moeten (wettelijk) minstens 

1 keer per jaar een intervisie volgen.

https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/nieuwsbrieven-preventie
https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/nieuwsbrieven-preventie
http://www.g-o.be/preventie
http://www.politeia.be/


 

Schrijf nu in!  

Datums en locaties 

• vrijdag 13/03/2020, in het VAC te Gent (nabij het station, de bus- en tramhalte) 

• vrijdag 27/03/2020, in het voetbalstadion van KRC Genk (nabij bushalte) 

• dinsdag 21/04/2020, in het Huis van het GO! te Brussel (nabij het station en de bushalte) 

Het programma:      

Vanaf 
9u20 -
10u 

 
 

Onthaal met koffie 
 

10u – 
10u50 

 
 

Welkomstwoord en uitreiking Preventieaward 2020 door Guy Linten, preventieadviseur-coördinator GPD. 
Plenair gedeelte: "Sensibilisatie: omgaan met agressie op school" , door Sabrina Horlin (Cohezio). 

 
   

11u-
12u30 

Gevaarlijke stoffen in het BaO: 
alternatieven voor gevaarlijke 
producten en poetsproducten 
Lesgever: Ruben Jannes 
 
 

EPOS : nieuwe 
toepassingen 
 
Lesgever: Akin Yildiz 

(Avontuurlijke) 
speelterreinen 
 
Lesgever: 
inspecteur FOD 
Economie 

Gebruik van kleine 
blusmiddelen 
 
Lesgever: Wim 
Huybrechts 

Digitaal 
interventieplan 
 
Lesgever: 
medewerker Corteso  
 

Intervisie 
vertrouwenspersonen 
deel 1 
Lesgever: 
medewerker Cohezio 
 

13u30-
15u00 

Gevaarlijke stoffen in het SO: 
alternatieven voor gevaarlijke 
producten en poetsproducten 
Lesgever: Ruben Jannes 
 

EPOS : nieuwe 
toepassingen 
 
Lesgever: Akin Yildiz 

(Avontuurlijke) 
speelterreinen 
 
Lesgever: 
inspecteur FOD 
Economie 

Gebruik van kleine 
blusmiddelen 
 
Lesgever: Wim 
Huybrechts 

Van milieuvergunning 
tot 
omgevingsvergunning 
Lesgever: 
medewerker Envicas 

Intervisie 
vertrouwenspersonen 
deel 2 
Lesgever: 
medewerker Cohezio 
 

https://pro.g-o.be/kalender/detail/4858/9078


 

Beschrijving van de sessies: 

Gevaarlijke stoffen in het BaO 
Lesgever: Ruben Jannes 

In deze infosessie gaan we leren hoe we gevaarlijke producten herkennen en hoe we hiermee moeten 
omgaan. Er wordt eens kritisch gekeken naar welke producten aanwezig zijn in onze basisscholen en of 
we deze door andere middelen kunnen vervangen. We gaan ook bespreken welke documenten we 
moeten kunnen voorleggen aan de inspectiediensten. 

Gevaarlijke stoffen in het SO 
Lesgever: Ruben Jannes 

In deze infosessie gaan we dieper in op de inventarisatie van gevaarlijke stoffen in het secundair 
onderwijs. De focus ligt hier op het correct inventariseren van deze producten. We gaan een tool 
bespreken dat kan helpen met deze inventarisatie en welke andere verplichtingen we hebben om veilig 
om te gaan met de gevaarlijke producten. 

 
EPOS: nieuwe toepassingen 
Lesgever: Akin Yildiz 
Tijdens deze sessie worden de nieuwe features van EPOS toegelicht. Zo krijgen gebruikers die reeds in 
EPOS werken, de mogelijkheid om enerzijds de nieuwigheden te ontdekken en anderzijds vragen uit de 
praktijk te stellen en deze in groep te behandelen. 
Doelgroep voor deze sessie: bestaande gebruikers, gevorderden. 

(Avontuurlijke) speelterreinen 
Lesgever: inspecteur van FOD Economie 
De gebruikers, de uitbaters, de speelterreinsector, de overheid en de preventiedienst hebben elk hun 
rol te spelen in de veiligheid van de speelterreinen, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit 
het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken 
het immers mogelijk veilige en attractieve speelomgevingen te creëren. De trend is om deze 
avontuurlijker te maken. Maar daardoor ontstaan nieuwe risico’s. 

De Federale overheidsdienst Economie werkte een handboek over de veiligheid van speelterreinen uit 
als hulpmiddel voor de producenten van speeltoestellen en uitbaters van speelterreinen. En in mei 
2019 publiceerde zij de veiligheidsgids van avontuurlijke natuurspeelomgevingen. Tijdens de infosessie 
zal de inspecteur deze toelichten aan de hand van cases, en vragen van de deelnemers beantwoorden. 
Vragen kunnen ook vooraf gestuurd worden naar preventie@g-o.be 

Gebruik van kleine blusmiddelen 
Lesgever: Wim Huybrechts (adj. brandpreventieadviseur Brandweerpost Landen)) 
In deze sessie ga je op een praktische manier kennis maken met de opbouw van een brand en welke 
fysische veranderingen er plaatsvinden. We gaan ook wat dieper in op de gevaren van rook en bekijken 
m.b.v. een didactisch huisje de rookverspreiding bij brand. We gaan ook eens een blusdeken over een 
brandende pot leggen zodat je weet dat het niet evident is om een eerste bluspoging te ondernemen 
indien je niet geoefend bent. Wat staat er eigenlijk allemaal op een brandblusser en wat zijn de 
verschillen tussen de blustoestellen? Hoe organiseert en pakt de brandweer tactisch een schoolbrand 
aan? Als er nog tijd over is bekijken we het KB van 28 maart 2014, brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen en bespreken we wat er van ons verwacht wordt.  

mailto:preventie@g-o.be


 

Digitaal interventieplan 
Samen met de brandweer werkt Certeso reeds twee jaar aan de ontwikkeling van het Digitaal 
Interventieplan. Ondertussen gebruiken reeds meer dan 12 hulpverleningszones deze toepassing. Deze 
toepassing vergemakkelijkt de samenwerking tussen brandweer en exploitant, de onderwijsinstelling. 
Het resultaat? Een verminderde werklast voor hulpverleningszones en een garantie op een snelle 
interventie. 
Lesgever: medewerker Certeso 

Van milieuvergunning tot omgevingsvergunning  
In deze module kom je te weten wat je moet doen om de milieuvergunning van jouw school om te 
zetten naar een omgevingsvergunning (of melding). Opgelet: niet van toepassing voor scholen gelegen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Lesgever: medewerker Envicas 

Intervisie voor vertrouwenspersonen 
Lesgever: medewerker Cohezio 
Heb je al eens gesprekken gehad als vertrouwenspersoon, waarbij je twijfelde over je advies? Zit je 
soms met vragen over je rol als vertrouwenspersoon? Ben je nog voldoende vertrouwd met de interne 
procedures in het kader van psychosociale risico’s op de werkvloer? … Het supervisiemoment 
georganiseerd tijdens de preventiedagen is de uitstekende gelegenheid om al je vragen te stellen, 
maar ook bij te leren van andere collega-vertrouwenspersonen binnen de scholengroepen. Samen met 
de preventieadviseur psychosociale aspecten van Cohezio gaan jullie als groep op pad. 

De powerpointpresentaties van de vorige editie kan je raadplegen op de website van de preventiedienst 
 
De opnames over Stemergonomie in het onderwijs (2019) en Risicopreventie en verzekeringen (2015) kan u 

raadplegen in de rubriek Instructiefilms. 

 

Foto: demo over 
rookontwikkeling, 
ontbranding en blussen 
door Wim Huybrechts, 
adj. van de Brandweer 
van Landen. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/nascholing/cursusmateriaal-infodagen-preventie-en-bescherming
https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/instructiefilms-preventie


 

  

 

Jaarverslag Welzijn voor FOD WASO – dienstjaar 2019  

Het dienstjaar 2019 is voorbij. Naar jaarlijkse gewoonte dient elke onderwijsinstelling de informatie te verzamelen  

die de scholengroep nodig zal hebben om het jaarverslag voor FOD WASO in te vullen. We vragen aan  

de contactpersoon en de vertrouwenspersoon om de hiërarchische lijn hierbij te ondersteunen.   

Elke onderwijsinstelling zal tijdens de maand januari de vraag krijgen om de gegevens voor het jaarverslag  

aan de scholengroep te bezorgen. Wellicht zullen dit dezelfde thema’s zijn als vorig jaar.  

 

De scholengroep stuurt het ondertekend jaarverslag ten laatste op 15 maart naar de Gemeenschappelijke  

preventiedienst zodat alle gegevens kunnen verwerkt worden tot een eindverslag. 

Het jaarverslag is een instrument om op verschillende niveaus ontwikkelingen te volgen en de nodige  

beleidsmaatregelen te nemen. De wetgeving bepaalt dat elke onderwijsinstelling het jaarverslag  

(van het voorbije dienstjaar) van haar scholengroep in het preventieregister dient op te nemen  

of ernaar dient te verwijzen.  

 
 
Opleidingen 

▪ Eenvoudige handelingen / Asbestverwijdering. 

Vorig schooljaar 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 onderhoudwerkmannen is het belangrijk dat zij ook weten 

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. 

▪ Werken op hoogte  

Je hoort het af en toe wel eens in de wandelgangen van de school of het internaat… een collega viel van 

op hoogte bij het poetsen, het plaatsen van dozen op een kast of bij het schoonmaken van de dakgoot. 

Helaas is dit nog een van de meest voorkomende meldingen in de lijst van arbeidsongevallen (en ook 

werkverlet). Bij het gebruik van een (trap)ladder staan we nog te weinig stil bij het feit dat 

valongelukken kunnen leiden tot verwondingen uiteenlopend van een kneuzing of simpele botbreuk tot 

hersenletsel of zelfs overlijden. 

De Gemeenschappelijke preventiedienst en de 

scholengroepen willen 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. In het schooljaar 2019-2020 organiseren we in de 

scholengroepen een bijscholing voor alle 

onderhoudswerkmannen en het poetspersoneel van het GO! 

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.  



 

 

▪ Basisopleiding Vertrouwenspersonen 

De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk (Wet welzijn op het 

werk van 4 augustus 1996 – Codex Boek 1 Titel 3) verplicht de werkgever een intern preventiebeleid te 

voeren en procedures hiertoe te voorzien. 

Hij kan ook een vertrouwenspersoon aanstellen. In dit geval moet hij ervoor zorgen dat de 

vertrouwenspersonen, binnen de twee jaar volgend op hun aanstelling, over de nodige vaardigheden en 

kennis beschikken voor de uitoefening van hun taken. 

Het GO! organiseert zelf geen basisopleiding voor vertrouwenspersonen; enkele erkende organisaties 

kunnen dit aanbieden.  

Cohezio (vroeger spmt arista) organiseert de eerstvolgende basisopleiding tot vertrouwenspersonen in 

maart 2020. 

Hiervoor kan je nog inschrijven.  

Meer informatie en contactgegevens vind je terug op:  

https://www.cohezio.be/nl/opleiding-basisopleiding-vertrouwenspersoon 

 

▪ EPOS voor nieuwe gebruikers 

Twee jaar geleden is de Gemeenschappelijke preventiedienst definitief overgeschakeld op het 

elektronisch platform EPOS. De directies en de contactpersonen preventie in de scholen kunnen via 

deze online webapplicatie preventieverslagen raadplegen, ze opvolgen en aanvullen met acties. Er is 

daarenboven een digitaal preventieregister aan gekoppeld waar men de documenten van het 

preventieregister volledig digitaal kan bewaren en beheren. We merken bij de gebruikers dat deze 

applicatie de opvolging van de preventieadviezen vereenvoudigt en uniformiseert. Dit (gratis) pakket 

wordt ook gebruikt bij de doorlichtingen van de onderwijsinspectie en biedt een snel overzicht van de 

gerealiseerde onderdelen van Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne. 

Dit is een digitaal pakket dat je snel kan onder de knie krijgen.  

De basisopleiding omvat een halve dag en is gericht naar nieuwe gebruikers. 

De kostprijs is 35 euro.  

Alle deelnemers ontvangen een attest. 

Datums + inschrijvingsmodule: https://pro.g-o.be/kalender/detail/4456/8993 

 
▪ EPOS voor gevorderden 

Tijdens het vorig schooljaar heeft de preventiedienst verschillende sessies EPOS georganiseerd en 

hebben contactpersonen/directies deze sessies gevolgd. Collega’s die reeds een sessie (basis) 

hebben gevolgd en die al een verslag in EPOS hebben gekregen van de preventieadviseur kunnen bij 

deze sessie vooral praktische kennis opdoen. Deze opleiding duurt een halve dag en is gericht naar 

gevorderden. 

Alle deelnemers ontvangen een attest. 

Kostprijs: 35 euro 

Datums + inschrijvingsmodule: https://pro.g-o.be/kalender/detail/4455/8996

 

  

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=1896
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=1896
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=46032
https://www.cohezio.be/nl/opleiding-basisopleiding-vertrouwenspersoon
https://pro.g-o.be/kalender/detail/4456/8993
https://pro.g-o.be/kalender/detail/4455/8996
https://pro.g-o.be/kalender/detail/4455/8996


 

Wist je dat… 

je gratis signalisatiemateriaal ‘Hier leer ik rookvrij’ kan ontvangen?  

 

Maak leerlingen, personeel, bezoekers duidelijk dat je school rookvrij is en bestel vóór 10/2 een 

gratis signalisatiebord en sticker met de boodschap ‘Hier leer ik rookvrij’ en de folder ‘Gezonde 

School’. 

https://www.generatierookvrij.be/bestel-uw-generatie-rookvrij-signalisatiemateriaal 
 
 
 
 
 
Gemeenschappelijke preventiedienst - Huis van het GO! – Willebroekkaai 36 - 1000 Brussel - tel. 02 790 93 69 – preventie@g-o.be 

https://www.generatierookvrij.be/bestel-uw-generatie-rookvrij-signalisatiemateriaal
mailto:preventie@g-o.be

