
 
 
 Nieuwsbrief februari 2015 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Infodagen Preventie en Bescherming 

 Voorbereiding Jaarverslag voor de Federale 

Overheidsdienst WASO 

 Publicatie: Naar een veilige school 

 Allergenen in de voeding 

 

 

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, het 

secretariaat 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/
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Infodagen Preventie en Bescherming 

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!  

Inschrijven kan via de website van GO! nascholing: www.g-o.be/nascholing 

(rubriek Gezondheid en Preventie -> Infodagen Preventie en Bescherming). 

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 

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


 

(Ethias) 

10.45u–

11u 

  Koffiepauze   

 module module module module module 

11u-

12.30 u 

Zelfmoordpreventie 

 

Aansprakelijkheidsrecht 

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 

Vertrouwenspersonen 

– praktijkvoorbeelden 

Het 

Elektronisch 

Preventie 

Opvolgsysteem 

(EPOS) 

Het intern 

noodplan  

 

Klik hier voor bijkomende informatie over de infosessies. 

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:  

- 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. 

 
 

Voorbereiding Jaarverslag voor de Federale Overheidsdienst WASO 

Uit de statistieken van Gemeenschappelijke preventiedienst blijkt dat er in 2014 acht ernstige arbeidsongevallen 

waren. Dit is een sterke daling ten opzichte van de voorgaande jaren.  

Het is een signaal dat de lokale en bovenlokale inspanningen lonen. Het is echter nog te vroeg om conclusies te 

trekken. We dienen ook een zicht te krijgen op andere relevante gegevens: het aantal ongevallen met al dan niet 

blijvende letsels, de verloren kalenderdagen,…in 2014. Het jaarverslag voor FOD WASO kan ons meer meetbare 

informatie geven. In de maanden februari en maart wordt dit verslag voorbereidt. Dit houdt in dat elke scholengroep 

informatie verzamelt die nodig is om het invulformulier te vervolledigen.  

Het invulformulier kan je raadplegen op de website van de Gemeenschappelijke preventiedienst: www.g-o.be/preventie 

(rubriek E2 jaarverslag). In de Verklarende nota vindt u een toelichting bij de verschillende rubrieken. 

Het is belangrijk dat de onderwijsinstellingen alle gegevens tijdig doorgeven aan de coördinator binnen de 

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Evenementen/EvenementenSubsites/contactpersonen/Infosessies2015/Pages/default.aspx
http://www.g-o.be/preventie


 

scholengroep. Het opstellen van een jaarverslag behoort tot nl. tot de wettelijke verplichting van de werkgever. 

 

De Gemeenschappelijke preventiedienst start op 21 maart 2015 met de verwerking van de jaarverslagen van de 

scholengroepen. Op die manier kan het eindverslag voor 1 april opgestuurd worden 

naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Daarna wordt het eindverslag gepubliceerd op de website van de Gemeenschappelijke 

preventiedienst. Het eindverslag maakt deel uit van het preventieregister.  

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de bevoegde preventieadviseur of via 

preventie@g-o.be 

 
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.  

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!) 

Vanaf maart zal naar een veilige school worden aangevuld met een Praktijkboek. De eerste 3 thema’s zijn ‘Intern 

noodplan’, ‘Onthaal’ en ‘Voedselveiligheid’.  

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/ 

 

 

Allergenen in de voeding 

mailto:preventie@g-o.be
http://www.politeia.be/
http://www.politeia.be/downloads/lezen/NAAREE010J.pdf


 

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving over schoolkeukens en de allergenenproblematiek (KB 17/07/2014   ter 

ondersteuning van de Europese verordening 1169/2011) wijzen wij op een aantal nieuwe elementen inzake 

voedselveiligheid in de scholen:  

Allergenen zijn stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken, er bestaan 14 stoffen:  

Gluten – noten – weekdieren – lupine – eieren – soja – vis – pinda – melk (lactose) – selderij – mosterd – sulfiet – schaaldieren – 
sesamzaad.  

 

Volgende punten zijn belangrijk: 

1. Ken de allergenen. 

2. Stel een schriftelijke procedure op hoe u de allergenen ter kennis 

brengt aan de consument.  

3. Op een etiket moeten de allergenen duidelijk opvallen. (In het vet, 

andere kleur)  

4. Kruisbesmetting moet steeds worden voorkomen! 

5. De vermelding ‘Kan sporen bevatten’ kan enkel gebruikt worden  

na een risicoanalyse. Men moet sowieso vermijden dat sporen 

aanwezig zijn. 

6. Alle personeelsleden die in een keuken werken moeten een  

opleiding krijgen specifiek over allergenen en kruisbesmetting. 

 

Aangekochte voedingsmiddelen: de leverancier is verplicht informatie te geven over allergenen. Deze informatie wordt 

overgenomen en gecommuniceerd aan de consument. 

Bijvoorbeeld via een etiket, begeleidende documenten.  

Eigen bereidingen: eerst en vooral maakt men een risicoanalyse en vervolgens wordt de allergeneninformatie 

aangeven op menukaart of fysieke drager bij service.  

Catering: cateraars moeten allergeneninformatie doorgeven aan de onderwijsinstelling. Dit kan bijvoorbeeld via een 

menukaart, een etiket op verpakking.  

Eigen verkoop bereidingen: hierbij moet men duidelijk consument informeren over de aanwezige allergenen.  

Bijvoorbeeld via een infofiche, een volledig etiket op verpakking of dagdagelijks via een etiket met aanduidmogelijkheid 

(zie foto). 

 
Meer informatie: www.favv.be – autocontrole – Quick Start Fiches – allergenen 

 

 

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

- preventiedienst@g-o.be 

http://www.afsca.be/denreesalimentaires/circulaires/_documents/2014-12-13_ext3_fr-nl.pdf
http://www.afsca.be/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2014-12-13_ext2_veror_1169-2011_nl.pdf
http://www.favv.be/
http://www.afsca.be/autocontrole-nl/gidsen/qsfiches/_documents/2014-12-22_QS_ALLERGENEN_NL.pdf



