
 
 
 Nieuwsbrief januari 2018 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

1. Onderwijsinspectie BHV 2.0 

2. Infodagen Preventie en Bescherming 2018 

3. Voorbereiding Jaarverslag voor FOD WASO: input van elke 
onderwijsinstelling 

 

 

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.politeia.be  

  
 

www.g-o.be/nascholing 

  
 

 

 

 

1. Onderwijsinspectie BVH 2.0 

 

Onderwijsinspectie is gestart met proefdoorlichtingen in het kader van het nieuwe decreet voor de onderwijsinspectie 

2.0. 

Ook een onderzoek BVH (bewoonbaarheid, veiligheidheid en hygiëne) komt hierin aan bod. 

Samen met de onderwijsverstrekkers werd een nieuwe leidraad ontwikkelt op basis van 11 processen. De doelstelling 

is het beleidsvoerend vermogen en de kwaliteit m.b.t. preventie en bescherming te waarborgen. 

Christian Potloot van onderwijsinspectie zal hierover een toelichting geven op onze infodagen voor contactpersonen 

en directies. 

De 11 processen zijn: noodplanning, elektriciteit, verwarming, ongevallen en hulpverlening, valgevaar en 

toegankelijkheid, intrede, comfort, sanitair en onderhoud, gevaarlijke producten, voedselveiligheid, controles. 

Voor de doorlichting BVH kiest de school één proces en onderwijsinspectie twee. 

EPOS is dé monitoringstool om aan te tonen dat alle processen beheerst worden in de school. 

Het digitaal preventieregister is het instrument om alle gevraagde documenten op een eenvoudige wijze digitaal ter 

beschikking te stellen van de onderwijsinspecteurs. 

De klaar te leggen documenten voor de doorlichting zijn: 

- documenten met betrekking tot de drie processen 

- de verslagen van de interne en externe preventiedienst  

- de verslagen van het basiscomité en/of tussencomité 

- het jaarlijks actieplan en globaal preventieplan (eenvoudig te genereren via EPOS) 

Op deze manier hopen we dat de procedures eenvoudiger worden en de planlast vermindert. 

http://www.g-o.be/preventie
http://www.politeia.be/
http://www.g-o.be/nascholing


 

  

2. Infodagen Preventie en Bescherming 2018 

 
Het programma voor de volgende editie is reeds gekend. Inschrijven kan enkel via de webpagina 
van de Pedagogische begeleidingsdienst (nascholing).  

 

Datums en locaties: 

• 23 maart - in het voetbalstadion van KRC Genk 

• 20 april - in VAC Gent 

• 04 mei - in het Huis van het GO! te Brussel 

PROGRAMMA 

9.20 u tot 10 uur: onthaal 

10 u tot 10.45 u: Welkomstwoord door Guy Linten, preventieadviseur-coördinator 

                            Toelichting over de nieuwe doorlichtingswerkwijze: Bewoonbaarheid, 
Veiligheid en  

                            Hygiëne 2.0, door dhr. Christian Potloot (onderwijsinspectie) 

11 u tot 12.30 u: Infosessie naar keuze. 

U kan 1 van 5 onderstaande infossessies volgen: 

Wat directies en contactpersonen moeten weten over verwijderen van asbest? 
Het woord “asbest” zorgt heel vaak voor ongerustheid en roept onmiddellijk veel 
vragen op. Zeker in het kader van “asbestbeheer” en nog meer bij 
“asbestverwijderingswerken”. In recente berichtgeving spreekt men over 30 % van de 
onderwijsinstellingen die geen asbestinventaris heeft. Het GO! is op dat vlak de beste 
leerling van de klas: voor alle gebouwen beschikken we over een asbestinventaris en 
een beheersplan. Maar wat houdt dit in? Hoe en door wie worden asbestwerken 
uitgevoerd? Worden deze werkzaamheden gecontroleerd en door wie? enz.  
Luc Neyens en Yves De Groeve, beiden Sociaal inspecteur van Toezicht op het Welzijn 
op het Werk, zullen tijdens de infosessie de nodige informatie geven.  

Brandbestrijding in het onderwijs 
In deze sessie ga je op een praktische manier kennis maken met de opbouw van een 
brand en welke fysische veranderingen er plaatsvinden. We gaan ook wat dieper in op 
de gevaren van rook en bekijken m.b.v. een didactisch huisje de rookverspreiding bij 
brand. Wat staat er eigenlijk allemaal op een brandblusser en wat zijn de verschillen 
tussen de blustoestellen? Hoe organiseert en pakt de brandweer tactisch een 
schoolbrand aan? Als er nog tijd over is bekijken we het KB van 28 maart 2014, 
brandpreventie op de arbeidsplaatsen en bespreken we wat er van ons verwacht wordt. 

EPOS voor nieuwe gebruikers 
De preventiedienst is sinds vorig jaar overgeschakeld naar het elektronisch platform 
EPOS om de preventiebezoeken en de jaarlijkse rondgangen binnen de scholen te 
verwezenlijken. De directies en de contactpersonen preventie in de scholen kunnen 
inloggen op de online webapplicatie EPOS waar ze de preventieverslagen kunnen 
raadplegen, opvolgen en aanvullen met acties. Sinds kort is er een nieuwe functie 
binnen EPOS nl. het digitaal preventieregister waar men het preventieregister volledig 
digitaal kan bewaren en beheren. 



 

Deze applicatie zal de opvolging van de preventieadviezen vereenvoudigen en 
uniformiseren. 
Doelgroep van de sessie in de voormiddag: nieuwe gebruikers. 
 
Busevacuatie in het onderwijs 
Hoewel het zelden voorvalt, kunnen een aantal scenario’s bedacht worden waarbij het 
van belang is de bus zo snel mogelijk te evacueren. 
Het is daarom belangrijk om een zo efficiënt mogelijke procedure te hebben om het 
voertuig ijlings te verlaten. 
Deze procedure kan levensreddend zijn in geval van hoogste nood (ongeval, brand, 
enz.) en dient daarom minstens trimestrieel ingeoefend en best voor elke uitstap 
gebruikt, zodat een automatisme ontstaat. 
U leert het in deze workshop, gegeven door gespecialiseerde trainers. 

 
Pesticidevrije scholen, waarom en hoe? 
In deze sessie schetst de VMM het beleid duurzaam gebruik van pesticiden en hoe dit 
van toepassing is op het onderwijs. Daarbij ligt de nadruk op de drietrapsstrategie 
voorkomen, alternatieven en om pas in laatste instantie pesticiden te gebruiken. Je 
doorloopt binnen de sessie het beleidskader, aandachtspunten bij aanleg en ontwerp, 
pesticidevrije beheermethodes en de (beperkte) mogelijkheid om nog pesticiden te 
gebruiken. 
 
 
Voor de geattesteerde vertrouwenspersonen wordt een intervisie georganiseerd. Enkel en alleen 
personen met een geldig attest en/of erkenning van vertrouwenspersoon mogen deelnemen aan 
deze intervisies. 

Intervisie voor nieuwe vertrouwenspersonen – deel 1 
Heb je al eens gesprekken gehad als vertrouwenspersoon, waarbij je twijfelde over je 
advies? Zit je soms met vragen over je rol als vertrouwenspersoon? Ben je voldoende 
vertrouwd met de interne procedures in het kader van psychosociale risico’s op de 
werkvloer? … 
Het supervisiemoment georganiseerd tijdens de preventiedagen is de uitstekende 
gelegenheid om al je vragen te stellen, maar ook bij te leren van andere collega-
vertrouwenspersonen binnen de Scholengroepen. Samen met de preventieadviseur 
psychsociale aspecten van SPMT-ARISTA gaan jullie als groep op pad! 

Intervisie voor vertrouwenspersonen met opgebouwde ervaring/voorkennis – 
deel 1 
Heb je al eens gesprekken gehad als vertrouwenspersoon, waarbij je twijfelde over je 
advies? Zit je soms met vragen over je rol als vertrouwenspersoon? Ben je nog 
voldoende vertrouwd met de interne procedures in het kader van psychosociale risico’s 
op de werkvloer? … 
Het supervisiemoment georganiseerd tijdens de preventiedagen is de uitstekende 
gelegenheid om al je vragen te stellen, maar ook bij te leren van andere collega-
vertrouwenspersonen binnen de Scholengroepen. Samen met de preventieadviseur 
psychsociale aspecten van SPMT-ARISTA gaan jullie als  groep op pad! 

12.30 u tot 13.30 u: lunchbuffet 

 

13.30 tot 15 u: Infosessie naar keuze. 

U kan opnieuw kiezen uit de volgende 5 infosessies:  

Wat directies en contactpersonen moeten weten over verwijderen van 

asbest?Brandbestrijding in het Onderwijs 

EPOS voor gevorderden 

Busevacuatie in het onderwijs 



 

Pesticidevrije scholen, waarom en hoe? 

 

Voor de geattesteerde vertrouwenspersonen organiseren we deel 2 van de intervisie  

Intervisie voor nieuwe vertrouwenspersonen – deel 2 

Intervisie voor vertrouwenspersonen met opgebouwde ervaring/voorkennis – 

deel 2 

Inschrijven kan via: http://pro.g-o.be/kalender/detail/3689/6705 

 

 
 

3. Voorbereiding Jaarverslag voor FOD WASO: input van elke onderwijsinstelling 

 

Tijdens de maanden januari, februari en maart wordt het jaarverslag voor FOD WASO (dienstjaar 2017) 

voorbereid. 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).  

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

de scholengroep. 

Opeenvolgende stappen:  

- De onderwijsinstellingen van de scholengroep bezorgen tegen begin maart hun gegevens aan de 

coördinator binnen de scholengroep. Zo kan de scholengroep alle gegevens verwerken en het 

jaarverslag laten tekenen door de algemeen directeur (werkgever). 

- De Gemeenschappelijke preventiedienst start op 16 maart 2018 met de verwerking van de 

jaarverslagen van de scholengroepen. Op die manier kan het eindverslag van het GO! 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 ook deel uit van het preventieregister dat elke 

onderwijsinstelling hanteert.  

   

Voor meer informatie kan u terecht bij de bevoegde preventieadviseur. 

 

 

 

 

 
Gemeenschappelijke preventiedienst - Huis van het GO! – Willebroekkaai 36 - 1000 Brussel - tel. 02 790 93 69 – preventie@g-o.be 

http://pro.g-o.be/kalender/detail/3689/6705
http://www.g-o.be/preventie
mailto:preventie@g-o.be

