
 
 

Nieuwsbrief december 2014 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Infodagen Preventie en Bescherming 

 Eindejaarversieringen op school 

 ‘KABOOM tegen vuurwerk op school'   

 Consulting rond uw intern noodplan  

 Nieuwe procedure: Risicoanalyse risicovolle 

werkzaamheden 

 Voorbereiding Jaarverslag voor de Federale 

Overheidsdienst WASO 

 Publicatie: Naar een Veilige school 

 Basisvorming Veiligheid niveau 3 

 Tips voor scholen in geval van stroomtekort 

 Doet jouw school het al zonder pesticiden? 

 Wist u dat… 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de contactpersonen 

Preventie en Bescherming en 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.g-o.be/contactpersonen 

 

 

  

 

 www.g-o.be/nascholing 

 

 

  

 

www.politeia.be 

 
 

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/NieuwsbrievenGPD/Pages/default.aspx
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/NieuwsbrievenGPD/Pages/default.aspx
http://www.g-o.be/preventie
http://www.g-o.be/contactpersonen
http://www.g-o.be/nascholing
http://www.politeia.be/


 

 

Infodagen Preventie en Bescherming 

Vanaf vandaag kan u via de website van GO! Nascholing inschrijven voor de infodagen Preventie en 

Bescherming 2015. De infodag is een jaarlijks treffen van contactpersonen Preventie en Bescherming, 

vertrouwenspersonen, directeurs, algemeen directeurs, beheerders, TAC/TAC’ers en preventieadviseurs. 

Na het plenair gedeelte kan u 1 van de 5 modules volgen. Ook in de namiddag worden er 5 modules 

aangeboden. Op het einde van de dag ontvangt u een attest van deelname. 

Noteer alvast dit netwerkmoment in je agenda en schrijf snel in want het aantal plaatsen is beperkt!  

Hieronder vindt u alvast het programma, de datums, de locaties en de prijs:  

9.20u–

10u 

Onthaal met koffie  

10–

10.45u 

Aanvang plenair gedeelte: 

1.Welkomstwoord/inleiding  

door dhr. Guy Linten  

preventieadviseur-coördinator Gemeenschappelijke preventiedienst GO! 

 

2. ‘Risicopreventie in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’  

door dhr. Patrick Goossens   

Adjunct-dienstverantwoordelijke Schade  Burgerlijke Aansprakelijkheid, School- en 

Sportongevallen (Ethias) 

10.45u

–11u 

  Koffiepauze    

 module module module module module 

11u-

12.30 u 

Zelfmoord-

preventie 

 

Aansprakelijkheids-

recht in het onderwijs 

Nieuwe 

psychosociale 

wetgeving 

Het Elektronisch 

Preventie 

Opvolgsysteem 

(EPOS) 

Het intern 

noodplan  

12.30u-

13.30 u 

  Lunch    

13.30-

15u 

Laat jouw 

beeldscherm 

sporen na?  

Invullen van 

werkpostfiches voor 

stagiairs 

Intervisie 

Vertrouwens-

personen – 

praktijkvoorbeeld

en 

Het Elektronisch 

Preventie 

Opvolgsysteem 

(EPOS) 

Het intern 

noodplan  

 

Locaties en datums 

26/02/2015 in het voetbalstadion van KRC Genk  
 
10/03/2015 in het provinciehuis Boeverbos te Brugge  

02/04/2015 in het Huis van het GO! te Brussel 

 
De kostprijs van de infodag bedraagt 115 euro. 

In deze prijs zijn inbegrepen:  

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/NascholingGo/Aanbod20142015/Pages/Nascholing.aspx


 

- deelname aan de workshops 

- onthaal/koffiepauze en middaglunch 

- 1 basisboek ‘Naar een Veilige school’ + 1 praktijkboek (ter waarde van 49 euro) 

- de syllabus van de infodag 

Je kan ook inschrijven zonder het basisboek en het praktijkboek. De deelnameprijs bedraagt dan 80 

euro. 

 

 
 

Eindejaarsversieringen op school 

De eindejaarsperiode komt dichterbij en waarschijnlijk bent u al gestart met de voorbereidingen voor 

deze feestelijke dagen. Versiering om uw school weer gezellig en feestelijk aan te kleden voor deze 

drukke periode hoort daarbij. Gebruik van brandgevaarlijke versiering in combinatie met een volle ruimte 

kan tot catastrofes leiden. Daarom vragen we uw extra aandacht voor de brandveiligheid in deze dagen. 

Bij deze nieuwsbrief vindt u een artikel met tips ter voorkoming van brand bij gebruik van versieringen. 

Gelieve ze even te lezen, te delen met collega’s en toe te passen.  

 

Alvast  bedankt! 

 
'KABOOM tegen vuurwerk op school'   

'KABOOM tegen vuurwerk op school'  is een onderwijsproject om 

jongeren bewust te maken voor de gevaren van vuurwerk. Ook 

wordt duidelijk gemaakt waarom er binnen het schooldomein 

geen vuurwerk wordt getolereerd.  Er worden getuigenissen naar 

voor geschoven, men geeft informatie over hoe verantwoordelijk met vuurwerk om te gaan, er werd een 

onderdeel ehbo in verwerkt en er werden affiches ontworpen.  

Je vindt alles terug op de webstek http://kaboom6.webnode.be/ 

De info op deze site is zo opgesteld dat het tevens als lesmateriaal gebruikt kan worden. De pagina 

'educatie test' kan gebruikt worden om de hier opgedane kennis te testen. 

 

Nieuwe procedure: Risicoanalyse risicovolle werkzaamheden 

De Gemeenschappelijke preventiedienst maakte een procedure (PRO 16) die de werkzaamheden met een 

verhoogd risico identificeert en de aanwezigheid van gevaren en risicofactoren voor een specifieke 

arbeidssituatie evalueert met het oog op het bepalen van gepaste preventiemaatregelen. 

De procedure kan je raadplegen op de website van de preventiedienst, bij de rubriek ‘Procedures’. De 

Word-versie kan je opvragen bij de bevoegde preventieadviseur.  

 
  

http://kaboom6.webnode.be/
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Pages/Procedures.aspx


 

Consulting rond uw intern noodplan 

De expert van het PIVO staat ter beschikking van scholen om het intern noodplan te evalueren en 

eventueel bij te sturen. Dit is dus een zeer praktische aanpak en zal u een goed beeld geven over de 

staat van uw eigen intern noodplan.  

Het Provinciaal comité van Vlaams-Brabant neemt het grootste gedeelte van de kosten hiervoor voor zijn 

rekening.  

Datum: te bespreken na inschrijving. 

Contacteer ook de bevoegde preventieadviseur van het GO! zodat hij/zij dit mee kan opvolgen. 

Plaats: ter plaatse in je school. 

Prijs: 75 euro voor een halve dag.  

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - PIVO 

Poverstraat 75 - 1731 Zellik (Asse) 

Tel 02-45 48 289 

leen.vandenbosch@vlaamsbrabant.be 

 
Voorbereiding Jaarverslag voor de Federale Overheidsdienst WASO 

Elk jaar, in de maanden januari en februari, verzamelen de scholengroepen gegevens met betrekking tot 

veiligheid om zo het jaarverslag van alle onderwijsinstellingen van de scholengroep te kunnen 

samenstellen. Dit jaarverslag wordt nadien door de Gemeenschappelijke preventiedienst tot 1 eindverslag 

verwerkt en ingediend bij de Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

Wij vragen aan alle onderwijsinstellingen om dit in december lokaal al 

een stuk voor te bereiden aan de hand van de tabellen die elk jaar 

gebruikt worden. Meer informatie vindt u in het eindverslag dat ter 

beschikking gesteld wordt op onze website. 

 
Publicatie: ‘Naar een veilige school’ 

‘Naar een veilige school’ bestaat uit een Basisboek. In 2015 verschijnt 

een tweede deel, het Praktijkboek. De reeks is bedoeld voor 

beleidsmakers, onderwijsverstrekkers, de besturen van onderwijsinstellingen, directies, ta(c)'s, 

preventieadviseurs, voor contactpersonen preventie en bescherming en voor leerkrachten. 

Basisboek 

Deel 1 van 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. Deel 2 bevat beknopt uitgewerkte 

preventiethema’s, alfabetisch gerangschikt. Elk thema is als volgt opgebouwd: korte beschrijving, 

wetgeving, periodiciteit, uitvoering.  

mailto:leen.vandenbosch@vlaamsbrabant.be
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.werk.belgie.be%2F&ei=Aex2VLbEB4TR7QbI-YDgDw&usg=AFQjCNHmarRDf9cWEKL44J8plun3T8QmdQ&sig2=7Sobrtm2dyjewcS1ztfPsA&bvm=bv.80642063,d.ZGU
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Preventieadviseurs/Pages/Verslagen.aspx?RootFolder=%2fsites%2fportaal%5fnieuw%2fsubsites%2fPreventie%2fPreventieadviseurs%2fVerslagen%2fE2%20Jaarverslag%2fJaarverslag%20dienstjaar%202013&FolderCTID=&View=%7b9C47A4C4%2dE4F7%2d4E05%2d9DB5%2d169726E87194%7d
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Preventieadviseurs/Pages/Verslagen.aspx?RootFolder=%2fsites%2fportaal%5fnieuw%2fsubsites%2fPreventie%2fPreventieadviseurs%2fVerslagen%2fE2%20Jaarverslag%2fJaarverslag%20dienstjaar%202013&FolderCTID=&View=%7b9C47A4C4%2dE4F7%2d4E05%2d9DB5%2d169726E87194%7d
http://www.politeia.be/downloads/lezen/NAAREE010J.pdf


 

Het Basisboek is een losbladig werk met abonnementsformule; de bijwerkingen zullen nieuwe 

preventiethema’s bevatten en actualiseringen op het vlak van regelgeving. In oktober 2014 verscheen 

aflevering 5 van de bijwerking. 

Praktijkboek (NIEUW!) 

Begin 2015 zal naar een veilige school worden aangevuld met een Praktijkboek. Daarin worden thema's 

die kort aan bod komen in het basisboek verder uitgewerkt. Dit tweede deel wordt een praktische 

handleiding met informatie over het wetgevend kader, het veiligheidsbeleid, de toe te passen procedures, 

adviezen... De praktische bijlagen zoals richtlijnen, controlelijsten en formulieren zullen ter beschikking 

worden gesteld op de website bij het boek.  

De abonnees van het basisboek zullen het praktijkboek automatisch ontvangen. Dit praktijkboek maakt 

deel uit van het abonnement.  

Auteurs: Gemeenschappelijke preventiedienst GO! 

ISBN: 978-2-509-01295-1  

ISSN: 2294-043X  

Bestellen: http://www.politeia.be/ 

 
Basisvorming Veiligheid niveau 3 

 

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

van contactpersoon Preventie en Bescherming te vervullen. Deze reeks staat ook open voor alle directies 

en andere personeelsleden van het GO! die zich willen informeren over het thema veiligheid in het 

onderwijs.   

Op het einde van de opleiding ontvangt u het attest niveau 3 Veiligheid. 

 

Thema's die aan bod komen:  

- algemeen preventiebeleid;  

- interne en externe dienst preventie & bescherming;  

- dynamisch risicobeheersingssysteem;  

- risico's: brand, werkplaatsen, elektriciteit, werken met derden; 

- werkplaatsen; omgevingsfactoren en ergonomie;  

- asbest;  

- milieubeheer;  

- organisatie van een schoolmanifestatie, ongevallen, werken op hoogte, speelterreinen en -toestellen; 

- Toezicht Welzijn op het Werk: de vroegere arbeidsinspectie; verzekeringen; stagiairs;  

- aankoopbeleid; 

- keuringen en periodieke controles. 

 

De opleiding start op 9 januari 2015 en eindigt op 24 februari 2015. 

Prijs: 480 euro. 

Locatie: Huis van het GO! te Brussel (vlakbij het treinstation Noord). 

Inschrijven kan via het formulier op de website van GO! Nascholing. 

http://www.politeia.be/


 

 
 

Tips voor scholen in geval van stroomtekort 

Als de winter streng wordt bestaat de kans dat we in België te maken krijgen met stroomtekort. Hoe ga 

je daar mee om op school? Tips en aandachtspunten.  

Deze winter en ook in de komende jaren kampen we in België misschien met een ernstig stroomtekort. 

Daarom neemt de overheid maatregelen om een black-out of stroomuitval in heel het land te voorkomen. 

Om goed voorbereid te zijn heeft het departement Onderwijs samen met de onderwijsverstrekkers een 

controlelijst opgemaakt. Deze controlelijst en enkele veel gestelde vragen vind je op de webpagina 

‘Stroomtekort’ van het departement Onderwijs.  

 

Bijkomend wensen we vanuit het GO! enkele belangrijke aandachtspunten mee te geven: 

 

Het afschakelplan bevat 6 schijven   

 

Vergewis je ervan of je onderwijsinstelling werd opgenomen in het federale afschakelplan bij een 

energieschaarste. Zo ja, betekent dat concreet dat je onderwijsinstelling het risico loopt om bij een tekort 

aan elektriciteit enkele uren afgesloten te worden van het elektriciteitsnet.Op de website 

www.afschakelplan.be www.offon.be kan je nagaan in welke zone/schijf je onderwijsinstelling ligt. Omdat 

door het uitschakelen van de stroom alle installaties zullen uitvallen (vb. verwarming) is het niet 

aangewezen dat er nog kinderen in het schoolgebouw of internaat aanwezig zijn. Indien het risico bestaat 

dat je hierdoor zal geïmpacteerd worden neem je best contact op met de gemeente om na te gaan welke 

initiatieven genomen werden, in het bijzonder voor naschoolse opvang en internaten. De provincies 

werken samen met de steden en gemeenten aan een noodplan. Instellingen met specifieke noden, 

moeten zich kenbaar maken bij hun stads- of gemeentebestuur. De gemeenten hebben als taak de 

afschakelperiode te beheren en de praktische maatregelen te treffen voor hun inwoners. 

 

Een afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur 

 

Bij het opnieuw aanschakelen van het laagspanningsnet moet de klant zelf zijn installatie opnieuw op het 

net aansluiten. De netbeheerder komt niet tussen voor deze handeling. Overleg wie na het opnieuw 

aanschakelen de controle op de goede opstart en de werking van de installaties (o.a. verwarming, 

verluchting, brandmelding,…) zal uitvoeren. Op Om opnieuw een verbruikspiek te krijgen vermijden bij 

het terug aanschakelen is het best deze geleidelijk op te starten. 

 

Extra aandacht in scholen met warme maaltijden 

 

Instellingen die warme maaltijden aanbieden moeten bijzondere maatregelen inzake voedselveiligheid 

treffen. Neem hier vooraf contact op met je leveranciers en respecteer de temperaturen. Gekoelde 

levensmiddelen met een kerntemperatuur van boven de 10°C moeten worden vernietigd en diepgevroren 

producten van boven de -15°C moet je na ontdooien meteen verwerken of vernietigen. Ontdooide 

producten niet opnieuw invriezen. 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/stroomtekort/
http://www.ond.vlaanderen.be/stroomtekort/
http://www.afschakelplan.be/
http://www.offon.be/


 

Meer informatie via 

Edwin De Ceukelaire 

coördinator integraalplannen 

02 790 93 73 

0478 59 40 89 

edwin.de.ceukelaire@g-o.be 

 
Doet jouw school het al zonder pesticiden? 

Op 1 januari 2015 verstrengt de Vlaamse wetgeving voor het gebruik van pesticiden. Wat betekent dat 

concreet voor jouw school en het onderhoud van je speelplaats, parkeerplaats, sportveld,…? We zetten 

het even op een rijtje. De ‘Zonder is gezonder’-campagne van de VMM geeft jou de tools in handen om je 

pesticidenvrije aanpak in de kijker te zetten. 

 

Vanaf 1 januari 2015 mogen 

pesticiden niet meer gebruikt worden 

op school. Op die manier 

beschermen we de gezondheid van 

de meest kwetsbare mensen voor de 

effecten van pesticiden én dragen we 

zorg voor het milieu. 

De regels over het gebruik van pesticiden gelden voor de hele buitenruimte. Dit zijn dus alle terreinen 

waarop gespeeld wordt, alle randinfrastructuur, het parkeerterrein, …  De enige uitzondering vormen 

land- en tuinbouwscholen die op de terreinen waarop geteeld wordt wel pesticiden mogen gebruiken 

volgens de principes van geïntegreerde gewasbescherming. 

Heb je geen idee hoe je pesticidenvrij kan werken of wat perfecte alternatieve methoden zijn? Je vindt 

alle handige tips en meer over de wetgeving op www.vmm.be/zonderisgezonder. 

Word mee ambassadeur  

Spelen zonder pesticiden is gezonder. Pesticiden bedreigen naast ons milieu en de waterkwaliteit, ook 

onze gezondheid. Wie beter dan een school om die boodschap duidelijk te maken? Daarom hebben we 

jou nodig. Hang een gepersonaliseerde affiche op aan de ingang. Op eenvoudig verzoek via 

communicatie@vmm.be maakt de VMM jouw affiche op maat.  

Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder en klik door naar campagnemateriaal voor alle affiches, folders 

en beeldmateriaal. Je kan alle beelden ook digitaal gebruiken voor je website of nieuwsbrief. Ook hier 

helpt de VMM je graag mee. Stel je vraag via communicatie@vmm.be. 

 

 
Wist u dat… 

Studies aantonen dat de binnenlucht klassen en scholen vaak sterker vervuild is dan de buitenlucht? 

Denk hierbij aan vocht, schimmel, de aanwezigheid van veel mensen op een beperkte oppervlakte, 

chemische stoffen afkomstig van poetsproducten, bouwmaterialen, meubels, verf, …  

mailto:edwin.de.ceukelaire@g-o.be
http://www.vmm.be/zonderisgezonder
mailto:communicatie@vmm.be
http://www.vmm.be/zonderisgezonder
mailto:communicatie@vmm.be


 

Het inademen van verontreinigende binnenlucht een negatieve impact heeft op uw gezondheid en welzijn 

zoals hoofdpijn, vermoeidheid, verminderde leerprestaties, aandachtsproblemen, luchtwegaandoeningen, 

astma en allergie?  

(Kleine) Kinderen extra kwetsbaar zijn voor binnenluchtverontreiniging?  

Om het belang van een gezonde binnenlucht onder de aandacht te brengen werd het project Lekker Fris 

ontwikkeld. 

U kan met het project Lekker Fris meteen aan de slag om de lucht 

in uw klassen gezonder te maken. Een gezonde klaslucht zorgt 

voor gezondere leerlingen, betere leerprestaties en motivatie. Het 

kant-en-klare lespakket Lekker Fris voor de tweede graad van het 

lager onderwijs kunt u gratis verkrijgen bij het Logo: map voor de 

leerkracht, invulboekjes voor de leerlingen, Lekker Fris Lied, Posters, Puzzel. Een CO2-meter kunt u voor 

een beperkte tijd gratis uitlenen bij het Logo of via het Logo aan gereduceerd tarief aankopen. Extra 

projectmaterialen zijn te downloaden via de website: www.lekkerfris.be  

Heb ik u niet kunnen overtuigen? Laat u dan inspireren door een reportage van Ook Getest op Mensen. 

Aarzel niet om Ann Verdeyen (VIGeZ) te contacteren voor bijkomende informatie. 

tel.: 02/722 49 23 

www.lekkerfris.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Willebroekkaai 36 - B-1000 Brussel - tel. 02 790 93 69  

- preventiedienst@g-o.be 

http://www.lekkerfris.be/
http://www.lekkerfris.be/
http://www.een.be/programmas/ook-getest-op-mensen/ventilatie-in-de-klas
http://www.lekkerfris.be/
mailto:preventiedienst@g-o.be

