
 
 
 Nieuwsbrief januari 2016 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Infodagen preventie en bescherming 2016 

 ‘Naar een veilige school’: aflevering 7 

 Voorbereiding jaarverslag voor FOD WASO 

 Een jaar zonder pesticiden? Proficiat! 

 

 

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 

 

 

  

 
 

 

 
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 

 

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/kalender/detail/2329/3527


 

 

 

Meer info over de modules: zie overzicht als bijlage.  

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 



 

 

‘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 

 

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. 

De contactpersoon kan helpen bij het aanreiken van de informatie die de scholengroep nodig heeft voor 

de opmaak van haar verslag. Het verslag van de scholengroep dient voor maandag 21 maart 

overgemaakte worden aan de Gemeenschappelijke preventiedienst. 

Het jaarverslag van 2015 kan je raadplegen op de website van de preventiedienst, in het 
preventieregister, bij rubriek E2 Jaarverslag. 

 

Een jaar zonder pesticiden? Proficiat! 

Ongeveer een jaar geleden is de Vlaamse wetgeving om pesticiden te gebruiken strenger geworden. Ook 

de federale wetgeving is aangepast, zo is bijvoorbeeld de fytolicentie nu verplicht. De brochure 

Pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om een op een efficiënte manier uw terreinen pesticidenvrij te 

beheren. Hieronder vindt u de nodige informatie die u helpt bij het verderzetten van een pesticidenvrij 

beheer. 

Verbod vanaf 1 januari 2015 

Sinds 1 januari 2015 mogen pesticiden niet meer gebruikt worden voor het onderhoud van alle 

schoolterreinen inclusief de sportvelden op scholen, ongeacht tot welke onderwijskoepel ze behoren. De 

uitzondering zijn beteelde percelen van land- en tuinbouwscholen. Vergeet niet dat u als u professionele 

gewasbeschermingsmiddelen wilt gebruiken een fytolicentie nodig hebt. Vanaf 25 november 2015 moeten 

namelijk zowel de gebruikers van professionele gewasbeschermingsmiddelen als diegenen die les of 

vorming geven over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het bezit zijn van een fytolicentie. 

Voor meer informatie, zie: www.fytolicentie.be. 

Aanbevelingen pesticidenvrij ontwerpen 

Dankzij de ervaringen van de openbare besturen op vlak van pesticidenvrij onderhoud en heraanleg kon 

de VMM samen met een ruime klankbordgroep een bundeling maken van aanbevelingen om 

pesticidenvrije terreinen te ontwerpen. De publicatie die daaruit voortkwam en de bijhorende 

voorbeelden en technische fiches (met dank aan de VVOG en Velt) zijn te vinden op een vernieuwd 

http://www.politeia.be/
http://www.fytolicentie.be/


 

onderdeel van de zonder is gezonder – website: “Aanleg en ontwerp”. De brochure “Pesticidenvrij 

ontwerpen” kunt u ofwel digitaal raadplegen ofwel in een gedrukte versie kosteloos aanvragen. Bekijk 

alle informatie op https://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp.  

Is uw school pesticidenvrij of hebt u een goede oplossing bedacht om minder pesticiden te gebruiken? 

Laat het ons weten via pesticidenreductie@vmm.be. Zo kunnen we uw oplossing in de kijker zetten. 

Ondersteuning pesticidenvrij beheer 

Het MOS-team heeft heel wat kennis in huis om je te begeleiden bij de omschakeling naar een 

pesticidenvrij beheer. Neem contact op met de MOS begeleider van jouw regio. 

Limburgse scholen kunnen voor advisering ook terecht bij het Centrum Duurzaam Groen. Zij hebben al 

heel wat gemeenten en bedrijven met succes begeleid in een traject tot een nulgebruik. 

Alle openbare besturen bouwen al vanaf 2004 hun pesticidengebruik af. Ook je gemeente heeft wellicht 

heel wat praktische inzichten die je kunnen helpen. 

 

 

 

Gemeenschappelijke preventiedienst - Huis van het GO! – Willebroekkaai 36 - 1000 Brussel - tel. 02 790 93 69 – 

preventie@g-o.be   

https://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp
mailto:pesticidenreductie@vmm.be
mailto:preventie@g-o.be

