
 
 
 
 

Nieuwsbrief september 2022  

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Infodagen Preventie en Bescherming 2022 

 Infodagen Preventie en Bescherming 2023 

 Jaarverslag Welzijn voor FOD WASO – dienstjaar 2021 

 Opleidingen 

 Verluchten in klaslokalen: enkele bevindingen en aanbevelingen 

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 

 
Infodagen Preventie en Bescherming 2022 

Na een pauze van 2 jaar konden we de Infodagen Preventie en Bescherming nieuw leven inblazen. Elk jaar 
organiseren we weer 3 infodagen. En met twee  
nieuwe locaties, nl. het Herman Teirlinckgebouw in Brussel en de evenementenhal van Thor in Genk. De 
opkomst lag ook hoger dan bij vorige edities: gemiddeld 110 deelnemers per locatie. Het thema van het 
plenaire gedeelte was zeer actueel: Binnenluchtkwaliteit in klaslokalen. Miarianne Stranger (team Indoor Air  
Quality, Health Unit, VITO). 

Bekijk hier de (integrale) opname van haar uiteenzetting.  
Op de website van de preventiedienst kan je ook de powerpointpresentaties van de verschillende infosessies 
raadplegen.   
 
Sinds enkele jaren reiken we ook op de drie infodagen een Preventie-award uit.  

In Genk was de winnaar van de award 2022: Lenny Kitzen (GO! BuBaO Mikado in Maasmechelen) 

 

 

 

 

https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/nieuwsbrieven-preventie/nieuwsbrieven-2022
https://youtu.be/K_XwecvZYz4
https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/nascholing-preventie/cursusmateriaal-infodagen-preventie-en-bescherming


 

(preventiemedewerkers van Scholengroep Mandel en Leie) 

Ann Decoster (Contactpersoon P&B van MPI De Kaproenen 

Sint Michiels) ontving de preventieaward 2022 

 

 

 

 

 

 

 

In Brussel nam mevr. Kristien Bokx de prijs in 

ontvangst in naam van Nadia Vandenbosch 

(beheerder internaat Heemschool, Laken). 

Enkele sfeerbeelden van deze uitreiking.  

 

 

 

 

Infodagen 2023 

Houd alvast een van de volgende datums vrij. Het programma en de 

link naar de inschrijvingsmodules zullen in de komende maanden 

meegedeeld worden via een nieuwsbrief.  

 Donderdag 30/3/2023: in de eventementhal Thor, te Genk 

 Vrijdag 5/5/2023: in het Virginie Lovelinggebouw, te Gent 

 Maandag 22/5/2023, in het Herman Teirlinckgebouw, te Brussel 

  

https://www.youtube.com/watch?v=71eUzUIgnY4


 

 
Jaarverslag Welzijn voor FOD WASO – dienstjaar 2021  

Het Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft enerzijds tot doel een 

samenvatting te geven van de preventiemaatregelen die het afgelopen jaar in de onderwijsinstellingen van het 

GO! werden getroffen. Anderzijds heeft het tot doel een statistisch beeld te geven van alles wat er het 

afgelopen jaar is gebeurd op het vlak van welzijn op het werk. Het is een van de beleidsinstrumenten om 

nieuwe preventiemaatregelen uit te werken. 

Hieronder geven we 3 grafieken weer: een overzicht 

van het totaal aantal ongevallen, de frequentiegraad 

en het aantal verloren kalenderdagen van de laatste 

12 jaar. 

We zien een dalende tendens voor alle parameters, 

wat erop wijst dat de inspanningen in de scholen en 

van de Gemeenschappelijke preventiedienst hun 

vruchten afwerpen! 

Dit is het resultaat van het vele werk van alle 

onderwijsmedewerkers en de goede samenwerking 

tussen de verschillende partners. We willen deze trend 

verderzetten en hebben daarbij iedereen nodig.   

Het jaarverslag Welzijn van het GO! 

(dienstjaar 2021) werd centraal opgeladen in 

het digitaal preventieregister van alle 

onderwijsinstellingen van het GO!. De 

contactpersonen, directeurs, beheerders en 

algemeen directeurs kunnen dit document 

raadplegen bij het thema Jaarverslag (E2).  

 

 

Daar vind je ook het jaarverslag van de 

scholengroep. De wetgeving bepaalt nl. dat elke 

onderwijsinstelling het jaarverslag van zijn 

scholengroep in het preventieregister dient op te 

nemen of ernaar te verwijzen, bijvoorbeeld bij een 

doorlichting of een controle van een sociaal 

inspecteur. 

 

 

  



 

 

Opleidingen 

 Basisvorming Veiligheid niveau III: deze zevendaagse (hybride) basiscursus preventie en 

bescherming geeft een overzicht van alle kennis die  

nodig is:  

 voor het uitoefenen van de functie 'contactpersoon preventie en bescherming op het werk'  

 voor het behalen van de akte van TA en TAC.              

            Informatie over de lessen, doelstellingen,… 

                                                                                                                        

            We bieden 2 mogelijkheden aan om in te schrijven: 

            A. Op individuele basis: Alle informatie vind je op deze webpagina. De inschrijvingsknop staat onder de 

 titel ‘Vrije inschrijving - Brussel'. Deze opleiding gaat volledig fysiek door in de aula van het Herman 

 Teirlinckgebouw te Brussel. De deelnameprijs bedraagt 530 euro.  

            B. Op locatie: dit kan je enkel via de preventieadviseur van jouw Scholengroep aanvragen. De 

 opleiding verloopt op hybride wijze. LET OP: een aanvraag op locatie behandelen we pas vanaf 

 schooljaar 2023-2024 (het aanbod voor schooljaar 2022-2023 is nl. al volzet).  

 De tweedaagse opleiding Veiligheid voor de Hiërarchische lijn  

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.  

Doelgroep: internaatbeheerders, hoofdopvoeders, beleidsmedewerkers, directeurs  

A. Aanbod met vrije inschrijving te Brussel: er zijn nog enkele plaatsen. Schrijf hier in. 

B. Op maat vanaf het schooljaar 2023-2024: wil je graag deelnemen aan de opleiding, contacteer dan 

je preventieadviseur.              

 EPOS (elektronisch preventieopvolgsysteem): 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.  

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 daphne.de.graeve@g-o.be 

 Heffen en tillen: in dit schooljaar 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. 

 

https://pro.g-o.be/kalender/detail/6175/11871
https://pro.g-o.be/kalender/detail/6175/11871
https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/gemeenschappelijke-preventiedienst
https://pro.g-o.be/kalender/detail/6184/11882
https://pro.g-o.be/kalender/detail/5701/10924
https://pro.g-o.be/kalender/detail/5702/10925
mailto:daphne.de.graeve@g-o.be


 

 

Verluchten in klaslokalen: enkele bevindingen en aanbevelingen 

In samenwerking met onze externe preventiedienst Cohezio werd vorig schooljaar een studie uitgevoerd van 

ventilatie in klaslokalen zonder mechanische  

ventilatie, door middel van CO2-metingen, waarbij verschillende ventilatie-scenario’s zijn bekeken. 

We willen hierbij de deelnemende scholen danken voor hun medewerking. 

Aanbevelingen: 

Het verluchten in klaslokalen (zonder mechanische ventilatie) kan verbeterd worden door voldoende grote 

openingen (> 0,1m²) in tegenoverliggende wanden van het lokaal te voorzien, om een luchtstroom 

door het lokaal te creëren. 

Creëert een voldoende luchtstroom (en dus een daling of stabilisatie van het CO2-gehalte in de klas): 

- ramen open/kip en deur op een kier (min. 4cm) 

- ramen open/kip en roosters in binnenmuren (bv. 50cmx30cm) 

Onvoldoende luchtstroom (en dus geen daling van het CO2-gehalte in de klas): 

- enkel het openen van ramen (zonder een tegenoverliggende opening) 

- enkel het openen van raamroosters 

Belangrijk is om, tijdens het verluchten, ook rekening te houden met het thermisch comfort (o.a. in de winter). 

Het thermisch comfort kan verhoogd worden  

door de radiator onder het openstaande raam hoger te zetten. Een meer budgetvriendelijke oplossing is een 

extra kledingstuk voor de aanwezigen in het lokaal.  

Nog enkele bevindingen uit de studie: 

- De soort activiteit (rustig les volgen, interactief groepswerk, dansoefeningen, sporten,) heeft een grote 

invloed op de CO2-productie en kan dus ook meer ventilatie vereisen (bv. bij zangles). 

- Een pollen- en stoffilter heeft geen enkele invloed op het CO2-gehalte in de aanwezige lucht. 

- Het is aangewezen om de CO2-meters te blijven gebruiken, want meten is weten. 

 

Mandaat preventieadviseur 
  
Vanaf 1 september 2022 kan de raad van bestuur aan het personeelslid belast met de functie van 

preventieadviseur, het mandaat van preventieadviseur toekennen.  

 

De invoering van een mandaat zou een eerste stap naar de opwaardering van de functie van preventieadviseur 

moeten zijn maar is duidelijk een gemiste kans omdat o.a. voor dit mandaat geen uren zijn voorzien. 
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