
 
 

Nieuwsbrief maart 2022  

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Infodagen Preventie en Bescherming 2022    

 Jaarverslag Welzijn voor FOD WASO – dienstjaar 2021 

 Brandveilig opladen van laptops/tablets in 

schoolgebouwen 

 Opleidingen 

 Wist je dat? 

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de contactpersonen preventie en 

bescherming en naar de vertrouwenspersonen. 

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 jouw 

Smartschool. 

Veel leesplezier! 

 

Guy Linten 

Preventieadviseur-coördinator 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

 Snel naar ...  

  

 

 

www.g-o.be/preventie 

www.politeia.be  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/nieuwsbrieven-gpd
http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/nieuwsbrieven-gpd
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Infodagen Preventie en Bescherming 2022: schrijf snel in! 

Je zal het je wellicht nog herinneren: op vrijdag 13 maart 2020 dienden we de infodag te annuleren. Dat was 

ook het begin van de Coronacrisis. Intussen hebben  

we samen woelige waters doorzwommen. Maar, we kijken uit naar onze volgende ontmoeting op een van de 

drie infodagen. Het programma is intussen aangepast aan de actualiteit en we hebben ook gekozen voor twee 

nieuwe locaties. 

We zullen vanaf nu weer elk jaar 3 infodagen organiseren met de Pedagogische begeleidingsdienst en externe 

partners. Deze infodagen zijn ook een terugkomdag voor de cursisten van de basisopleiding veiligheid, 

Hiërarchische lijn en EPOS. Het is tevens een netwerkmoment voor iedereen die betrokken is bij preventie en 

bescherming in het onderwijs. 

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 5 thema's. De vertrouwenspersonen 

kunnen de (jaarlijks verplichte) intervisie volgen (voormiddag én namiddag). 

Doelgroep: contactpersonen Preventie en bescherming, vertrouwenspersonen, internaatbeheerders, directeurs, 

beleidsmedewerkers, algemeen directeurs, TA(C)’ers, HR-medewerkers, infrastructuurmedewerkers 

Datums en locaties: 

21/04/2022: in de 
evenementenhal van THOR te 
Genk (nieuwe locatie!) 

06/05/2022: in het VAC te 
Gent  

30/05/2022: in het Herman 
Teirlinckgebouw te Brussel 
(nieuwe locatie!) 

 
Meer info en inschrijven via: 

https://pro.g-

o.be/kalender/detail/6128/11794 
Let op: er werd ons een bug in de inschrijvingsmodule gemeld: de deelnemers krijgen een foutmelding, maar je kan toch 
inschrijven. Je hoeft dus geen rekening te houden met de foutmelding. 

                                                                                                   
Prijs: 125 euro 
Inbegrepen: deelname aan de infosessies, catering, boek ‘Naar een veilige school’ (waarde= 55 euro), 2x EHBO-
registratieboekjes, een geschenk, attest van deelname 
                                                                                                                                        (THOR, in Genk) 

                                                                                                                                                    

 

Het programma: 
Vanaf 9.20 u tot 10 u: onthaal met koffie/thee.  
Van 10 u tot 10u05: welkomstwoord door Guy Linten, preventieadviseur-coördinator   
Van 10u05 tot 10u50: plenair gedeelte ‘Gezonde binnenlucht in klaslokalen’ door Marjan Stranger - R&D - VITO   
En aansluitend de uitreiking van de preventie-award. 
 
Van 11 u tot 12.30 u: infosessie naar keuze: 

Gevaarlijke stoffen in het basisonderwijs  

In deze infosessie gaan we leren hoe we gevaarlijke producten herkennen en hoe we hiermee moeten omgaan. Er 

https://thorpark.be/bereikbaarheid/
https://thorpark.be/bereikbaarheid/
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/virginie-lovelinggebouw-vac-gent
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/virginie-lovelinggebouw-vac-gent
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/herman-teirlinckgebouw
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/herman-teirlinckgebouw
https://pro.g-o.be/kalender/detail/6128/11794
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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.  

Lesgever: Ruben Jannes, preventieadviseur GO!   

Interventieplan en noodplanning: digitaal of toch maar op papier?  
Interventieplan en/of noodplanning, het zorgt soms voor verwarring. Wat is het verschil, wie zijn de externe partners die we hierbij moeten betrekken, hoe houden we 
dit up-to-date, wat verwacht de onderwijsinspectie en moet dit digitaal of toch maar op papier? In deze sessie proberen we aan de hand van de betreffende wetgeving,  
tips en tricks en good practices een antwoord te geven op deze vragen.  
Lesgever: Robrecht Van Loo, preventieadviseur GO!  
 

(Avontuurlijke) speelterreinen  
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. 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  
Lesgever(s): Kristof Vandenplas en Chantal Wittevrongel, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid FOD 
Economie  

  

EPOS: nieuwe toepassingen  
Tijdens deze sessie worden de nieuwe features van EPOS toegelicht. Zo krijg je en 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.   
Lesgever: Akin Yildiz, preventieadviseur GO!  
  

Crisisbeheer op school  
Jaarlijks verplichte evacuatieoefening ergens in oktober: Iedereen op minder dan 5 minuten op de verzamelplaats, 
super. Eerste interventieploeg naar plaats van 
onheil: OK. Opvangverantwoordelijke hulpdiensten op post aan ingang school: OK. Evacuatieverantwoordelijke 
deelt mee: geen vermisten: Oef. Einde oefening.  
Alles wordt op het evacuatieblad genoteerd en opgeladen in Epos.  
Deze handelingen kennen we allemaal……maar…..wat als het echt brandt?  
Waar lag dat intern noodplan nu ook alweer en wat stond er allemaal in? Wie zat nu allemaal in dat crisisteam?  
Welke middelen worden er allemaal ontplooid bij een schoolbrand? Wat is een motorkapoverleg waar we deel van 
kunnen uitmaken? Begrippen als Alfa-zijde,  
CP-OPS, CC, operationele coördinatie, perimeters e.a. worden in deze sessie verduidelijkt. Hoe communiceren we 
het best met de leerlingen, ouders, bevolking?  
Hoe gaan we om met de pers?  
Eindigen doen we met een realistische tafeloefening waarin alle de voorgaande begrippen aan bod komen.  
Lesgever: Wim Huybrechts, Adj. brandpreventieadviseur brandweerpost Landen en contactpersoon P&B Landen – 
Zoutleeuw – Grimde  
 

Intervisie voor vertrouwenspersonen – deel 1 
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 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 psychsociale aspecten van 
Cohezio gaan jullie als groep op pad! 
Deze sessie is enkel voor geattesteerde vertrouwenspersonen. 
 
12u30 tot 13u30: middaglunch (buffet) 

13u30  tot 15 u: namiddagsessie:  

Gevaarlijke stoffen in het secundair onderwijs  

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 die kan helpen met 
deze inventarisatie en welke andere verplichtingen we hebben om veilig om te gaan met de gevaarlijke producten.  
Lesgever: Ruben Jannes, preventieadviseur GO!  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252feconomie.fgov.be%252fnl%252fpublicaties%252fhandboek-veiligheid-van%26c%3DE%2C1%2Ciu7098vleZndKQ5hwPBpUHBxqtr2AxudSGsqUNYJIe-xnt6ndUG9XqwdVxr3tJJPB8mzJs5WU_FaIFK9IYA9Nxjh5-Sqre4zpBIaCaFmz63sxw%2C%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7Cgeert.beeckmans%40g-o.be%7C1983d20d87954d2d379008d9efab9fb0%7C31de13895990487fab198890ff9a2685%7C0%7C0%7C637804342696825633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fe%2FuPRIZR7bWTIDz19n4cZBxmDGXiypk4gqxwW6o%2BRo%3D&reserved=0
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Van milieuvergunning tot omgevingsvergunning  
Zijn we nog in regel met onze milieuvergunning? Of moeten we zeggen omgevingsvergunning? Deze sessie leert 
ons wat de meest voorkomende activiteiten en installaties zijn voor de onderwijssector die moeten opgenomen zijn 
in een vergunning. Blijkt onze vergunning toch niet meer actueel of zelfs al vervallen? We bekijken stap voor stap 
hoe we ons optimaal kunnen voorbereiden om een nieuw vergunningsdossier in te dienen.   
Lesgever: Jan Mertens, Verantwoordelijke discipline milieu IBEVE   

 
(Avontuurlijke) speelterreinen  
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. 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  
Lesgever(s): Kristof Vandenplas en Chantal Wittevrongel, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid FOD 
Economie  

  

EPOS: nieuwe toepassingen  
Tijdens deze sessie worden de nieuwe features van EPOS toegelicht. Zo krijg je en 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.  
Lesgever: Akin Yildiz, preventieadviseur GO!  
  

Crisisbeheer op school  
Jaarlijks verplichte evacuatieoefening ergens in oktober: Iedereen op minder dan 5 minuten op de verzamelplaats, 
super. Eerste interventieploeg naar plaats van 
onheil: OK. Opvangverantwoordelijke hulpdiensten op post aan ingang school: OK. Evacuatieverantwoordelijke 
deelt mee: geen vermisten: Oef. Einde oefening.  
Alles wordt op het evacuatieblad genoteerd en opgeladen in Epos.  
Deze handelingen kennen we allemaal……maar…..wat als het echt brandt?  
Waar lag dat intern noodplan nu ook alweer en wat stond er allemaal in? Wie zat nu allemaal in dat crisisteam?  
Welke middelen worden er allemaal ontplooid bij een schoolbrand? Wat is een motorkapoverleg waar we deel van 
kunnen uitmaken? Begrippen als Alfa-zijde,  
CP-OPS, CC, operationele coördinatie, perimeters e.a. worden in deze sessie verduidelijkt. Hoe communiceren we 
het best met de leerlingen, ouders, bevolking?  
Hoe gaan we om met de pers?  
Eindigen doen we met een realistische tafeloefening waarin alle de voorgaande begrippen aan bod komen.  
Lesgever: Wim Huybrechts, Adj. brandpreventieadviseur brandweerpost Landen en contactpersoon P&B Landen – 
Zoutleeuw – Grimde  

 

Intervisie voor vertrouwenspersonen: groep 1 – deel B (vervolg)  
De deelnemers en de lesgever blijven in dezelfde groep als in de voormiddag.   

 

 
 
Jaarverslag Welzijn voor FOD WASO – dienstjaar 2021  

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 de vraag krijgen om de gegevens voor het jaarverslag aan de Scholengroep te 

bezorgen.  

 

Zodra de Scholengroep alle gegevens heeft verwerkt, worden ze opgeladen in het digitaal preventieregister, 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252feconomie.fgov.be%252fnl%252fpublicaties%252fhandboek-veiligheid-van%26c%3DE%2C1%2Ciu7098vleZndKQ5hwPBpUHBxqtr2AxudSGsqUNYJIe-xnt6ndUG9XqwdVxr3tJJPB8mzJs5WU_FaIFK9IYA9Nxjh5-Sqre4zpBIaCaFmz63sxw%2C%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7Cgeert.beeckmans%40g-o.be%7C1983d20d87954d2d379008d9efab9fb0%7C31de13895990487fab198890ff9a2685%7C0%7C0%7C637804342696825633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fe%2FuPRIZR7bWTIDz19n4cZBxmDGXiypk4gqxwW6o%2BRo%3D&reserved=0
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onder rubriek E2. De wetgeving bepaalt nl. dat  

elke onderwijsinstelling het jaarverslag van zijn Scholengroep in het preventieregister dient op te nemen of 

ernaar te verwijzen.  

Zodra het jaarverslag van de Scholengroep klaar is zal het tussencomité dit agenderen op het eerstvolgend 

overleg.  

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

beleidsmaatregelen te nemen.  

 

Brandveilig opladen van laptops/tablets in schoolgebouwen 

 
De laatste jaren is het gebruik van laptops en/of tablets in onze schoolgebouwen enorm toegenomen. Meestal 

zijn deze toestellen uitgerust met een lithium-ion batterij. Het voordeel van deze batterijen is dat ze veel meer 

energie geven dan klassieke batterijen. Het nadeel echter, is dat ze brandgevaarlijk worden als ze overladen 

worden. Lithium-ion batterijen die oververhit raken kunnen namelijk spontaan ontbranden of zelfs ontploffen. 

Bij de brandweer merken we ook een stijgende trend in branden die veroorzaakt zijn door elektrische 

apparaten en deze zijn eigenlijk grotendeels te vermijden, aldus Wim Huybrechts. 

We kunnen de oorzaken van deze branden catalogeren in 2 grote groepen. Enerzijds laten veel mensen hun 

toestel onbewaakt opladen, zoals bijv. een elektrische fiets die ’s nachts oplaadt. Anderzijds durven we onze 

apparaten wel eens (veel te lang) overladen. 

Een paar eenvoudige tips kunnen héél wat leed voorkomen: 

- Haal het apparaat van de oplader indien het volledig opgeladen is; 

- Laat de oplader niet in het stopcontact zitten als er niets opgeladen wordt. Ook deze toestellen moeten 

kunnen afkoelen; 

- Gebruik geen alternatieve goedkope kabels maar enkel opladers van de fabrikant; 

- Haal opladers uit het stopcontact als er niemand aanwezig is; 

- Hang een rookmelder boven het laadstation; 

- Plaats laptops of tablets altijd in een laadlocker. 

Meer info kan je vinden op www.speelnietmetvuur.be 
Artikel in samenwerking met Wim Huybrechts – Contactpersoon veiligheid Scholengroep Huis 11.  

 

 

Opleidingen 

 Heffen en tillen: binnenkort start deze nieuwe opleiding voor het MVD-personeel. 

Slechte hef- en tiltechnieken leiden tot arbeidsongevallen. Het risico op rugletsels is aanzienlijk, wat op 

termijn leidt tot steeds frequentere afwezigheid. Wanneer werknemers een verkeerde houding 

aannemen, zullen ze dat al snel voelen aan hun rug of gewrichten. 

De Gemeenschappelijke preventiedienst en het Vormingsfonds voor MVD-personeel organiseren daarom 

voor alle MVD-personeelsleden een gratis opleiding van een halve dag. Aan de hand van eenvoudige 

oefeningen leren we correct bewegen en de juiste werkhouding aannemen om overbelasting te  

vermijden.  

De personeelsleden krijgen een uitnodiging via de scholengroep.  

 De tweedaagse opleiding Veiligheid voor de Hiërarchische lijn wordt op locatie gegeven, met de 

mogelijkheid tot een hybride aanbod.  

http://www.speelnietmetvuur.be/


 
 

De opleiding bestaat uit de modules: ‘Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk’, 

‘Aansprakelijkheid en schoolverzekeringen’,  

‘Psychosociale risico’s (PSR) en onthaal’, ‘EPOS. Meer info over deze opleiding kan je hier terugvinden. 

Wil je graag deelnemen aan de opleiding, dan contacteer je hiervoor ook jouw preventieadviseur.  

 EPOS: een school, meerdere scholen of een scholengroep kunnen een opleiding op maat aanvragen. 

We organiseren de opleiding voor 2 doelgroepen, namelijk beginners en gevorderde gebruikers.  

Nieuw: de opleiding kan zowel fysiek als digitaal doorgaan.  

Opleidingsfiches:  

- fiche ‘EPOS voor beginners’  

- fiche ‘EPOS voor gevorderden’ 

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan daphné.de.graeve@g-o.be 

 

 
 

Wist je dat?  

 

… een nieuw educatief, coöperatief spel rond gezonde binnenlucht in de klas, voor het lager onderwijs, is 

uitgebracht. 

Je kan er meer over lezen op: www.binnenluchtbrigade.be 

 
Het spel kan ontleend worden door leerkrachten en het wordt gratis 

verzonden en opgehaald.  

 
De leerkracht krijgt een koffer met daarin het spelmateriaal, handleiding 

en handpop en co2-meter. Aan de hand van grondplaten bouwen de 

kinderen zelf een school en gaan ze na op welke plekken in de school 

vervuiling kan optreden die voor een ongezonde binnenlucht kan zorgen. 

De teams binden de strijd aan tegen de vervuilde binnenlucht en doen dit  

door vraagjes op te lossen en leuke opdrachten uit te voeren. De vragen 

en opdrachten zijn aangepast per graad. 

Meer info: Vlaamse overheid – Agentschap Zorg & Gezondheid 

www.zorg-en-gezondheid.be 
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