
 
 
 Nieuwsbrief december 2015 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Noodplanning voor onderwijsinstellingen van het GO! 

 Infodagen preventie en bescherming 2016 

 ‘Naar een veilige school’ 

 Voorbereiding jaarverslag voor FOD WASO 

 Vacature preventieadviseur 

 Wist je dat… 

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de contactpersonen 

preventie en bescherming en vertrouwenspersonen. 

Op de (nieuwe) 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/nascholing  

  

 

  

www.politeia.be 

 

 

  

 
 

 

 

Noodplanning voor onderwijsinstellingen van het GO! 

Het intern noodplan en eenvoudige actiekaarten maken duidelijk wat er moet gedaan worden en door wie 

tijdens een noodsituatie. Deze documenten vind je terug op GO! pro in de rubriek Preventieregister (A7). 

De bevoegde preventieadviseur staat ook klaar voor advies en ondersteuning.  De gemeenschappelijke 

preventiedienst stelt een advies en maatregelen bij terreurdreiging ter beschikking. 

Een crisissituatie managen 

In de rubriek Crisismanagement vind je praktijkgetoetste scenario’s. Ze loodsen jou door de aanpak van 

crisissituaties. 

Voor de leden van de hiërarchische lijn is er een verkorte opleiding (op aanvraag). 
 

http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/nieuwsbrieven-gpd
http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/nieuwsbrieven-gpd
http://www.g-o.be/preventie
http://www.g-o.be/nascholing
http://www.politeia.be/
http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/preventieregister/a-documenten/a7-intern-noodplan
http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/preventieregister/a-documenten/a7-intern-noodplan
http://pro.g-o.be/blog/Documents/GPD-advies%20en%20maatregelen%20bij%20terreurdreiging%20-%202015%2011%2024.docx
http://pro.g-o.be/crisismanagement


 

 
Infodagen preventie en bescherming 2016  

De Gemeenschappelijke preventiedienst en GO! Nascholing organiseren sinds enkele jaren infodagen 

voor alle onderwijsmedewerkers die begaan zijn met veiligheid. De infodagen bieden een ontmoetings- 

en overlegplatform voor contactpersonen preventie en bescherming, vertrouwenspersonen en 

directeurs/beheerders. Drie keer per jaar delen specialisten uit het vak hun kennis en ervaring met de 

deelnemers. Ook dit jaar willen we 300 collega's ontmoeten op de infodagen, want zo kunnen we samen 

zorgen voor veiligere onderwijsinstellingen. 

Inschrijven: via de website van GO! nascholing. 

 

Datums en locaties: 

26 februari 2016: Huis van het GO! te Brussel 

10 maart 2016: Voetbalstadion KRC Genk 

24 maart 2016: Huis van het GO! te Brussel 

 

  

Vanaf 

9.20u 

tot 10u 

 

Onthaal door GO! Nascholing en de Gemeenschappelijke preventiedienst 

10–

10.45u 

Aanvang plenair gedeelte: 

1.Welkomstwoord/inleiding  
door dhr. Guy Linten  

preventieadviseur-coördinator Gemeenschappelijke preventiedienst GO! 

2. Uw aansprakelijkheid in het gedrang na een ernstig ongeval - Wat moet u weten als directie,  
leerkracht/ begeleider of preventieadviseur van een school? 

door mevr. Sara Torrekens 
Advocaat – Counsel van CLAEYS & ENGELS Advocaten | Ius Laboris Belgium | Global HR 

Lawyers 

10.45u–

11u 

   

Koffiepauze 

  

11u-

12.30 u 

Aankoopprocedure 

– Indienststelling 

 

Lesgever: interne 

preventiedienst  

Wablief? 

Preventietips 

van de 

hearingcoach 

Lesgever: 

Variphone  

Stress en 

burn-out in 

het onderwijs 

Lesgever: 

SPMT-AristA 

Basistechniek 

EHBO voor het 

personeel en de 

leerlingen 

Lesgever: De 

vrienden van de 

MUG 

Intervisie voor 

vertrouwenspersonen 

 

Lesgever: SPMT-

AristA 

12.30u-

13.30 u 

   

Lunchbuffet 

  

13.30-

15u 

Speeltoestellen en 

speelterreinen 

Lesgevers:interne 

preventiedienst  

Wablief? 

Preventietips 

van de 

hearingcoach 

Lesgever: 

Variphone 

Stress en 

burn-out in 

het onderwijs 

Lesgever: 

SPMT-AristA 

Basistechnieken 

EHBO voor het 

personeel en de 

leerlingen 

Lesgever: De 

vrienden van de 

MUG 

Intervisie voor 

vertrouwenspersonen 

 

Lesgever: SPMT-

AristA 

http://pro.g-o.be/kalender/detail/2329/3527


 

 

‘Naar een veilige school’ 

De abonnees van het basisboek en het praktijkboek ‘Naar een veilige school’ ontvangen weldra aflevering 

7 (update).  

Hoe abonneren? 

Via uitgeverij Politea: http://www.politeia.be/ 

Auteurs: Gemeenschappelijke preventiedienst GO! 
ISBN: 978-2-509-01295-1  
ISSN: 2294-043X 

 
Voorbereiding jaarverslag 2015 voor FOD WASO 

 
Eind december start elke scholengroep met de opvraging en verwerking van de gegevens voor het 

jaarverslag. Daarbij heeft men ook jouw medewerking als contactpersoon nodig.  

Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting te geven van de preventiemaatregelen die het 

afgelopen jaar in de onderwijsinstellingen werden getroffen. Anderzijds heeft het tot doel een statistisch 

beeld te geven van alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de onderneming op het vlak van welzijn 

op het werk (ook in het domein van de psychosociale belasting).  

Op basis van deze gegevens kunnen besluiten worden getrokken die toelaten nieuwe 

preventiemaatregelen uit te werken. 
 
Het jaarverslag van 2014 kan je raadplegen op de website van de preventiedienst, in het 
preventieregister, bij rubriek E2 Jaarverslag. 

 

Vacature preventieadviseur  

De functie situeert zich binnen de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD). De functie richt zich 

hoofdzakelijk op activiteiten met betrekking tot risicoanalyse inzake arbeidsveiligheid. Volgende taken 

behoren tot het takenpakket van de preventieadviseur:  

 opstellen van preventieverslagen en jaaractieplannen 

 verrichten van onderzoeken op arbeidsplaatsen/werkposten  

 risicoanalyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren  

 kennis nemen van fabricageprocédés, werkmethodes en arbeidsprocessen  

 maatregelen voorstellen om risico’s te verhelpen ; indien nodig zelf de nodige maatregelen 

treffen om de oorzaken van gevaar of hinder te verhelpen  

 documenten opstellen, aanvullen of viseren in het kader van de keuze, de aankoop, het gebruik 
en het onderhoud van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen  

 ondersteunen van de preventieadviseur-coördinator  

 vervangen van en ondersteunen van collega’s preventieadviseurs  

 coördineren van veiligheidsopleidingen en infodagen in samenwerking met de dienst nascholing  

 onderhouden van het elektronisch preventieregister 

Aard: contractuele werving, voltijds 

Niveau / graad: B / deskundige 

Standplaats: Brussel  

Afdeling: Staf 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 22 december 2015.  

Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken, zullen enkel sollicitaties via het 

standaard CV in aanmerking genomen worden.  

Meer info: vacature (bijlage) 

http://www.politeia.be/


 

 
Wist je dat… 

- er op 11 januari 2016 een Dag van de zelfzorg wordt georganiseerd. Meer info over de 6 

workshops, de locatie, prijs,…  tref je op de website van GO! Nascholing 

 
 

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

http://pro.g-o.be/kalender/detail/2208/3264

