
 Nieuwsbrief juli 2017 
In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

· Infodag Preventie en bescherming 2017

· Jaarverslag voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

– dienstjaar 2016

· Nieuwe vormingssessies schoolkeukens

· Nieuwe documenten op de website 

· ‘Naar een veilige school’: aflevering 10

· Opleidingsaanbod preventie

• Voorbereiding nieuw schooljaar: onthaal en begeleiding van

nieuwe medewerkers

• Onderzoek AGORA/Sirris: Brandveiligheid in schoolgebouwen

• 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 en alvast een fijn verlof! 

Guy Linten 

Preventieadviseur-coördinator 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

Snel naar ... 

www.g-o.be/preven

www.politeia.be

Infodag Preventie en bescherming 2017 

Ook dit jaar namen meer dan 250 contactpersonen P&B, vertrouwenspersonen, directeurs en internaatbeheerders 

deel aan een van de 3 infodagen.  

De powerpointpresentaties van onderstaande thema’s kan je raadplegen op de webpagina van de preventiedienst 

(rubriek Nascholing -> Infodagen) 

ü   Intervisie voor vertrouwenspersonen 
ü   Akoestiek in schoolgebouwen 
ü   Inleiding tot reanimatietechnieken met de minipop (project van vzw Vrienden van de MUG) 
ü  Asbestinventarisatiestudie in 300 scholen: de eerste resultaten en een doorkijk naar het 
   Asbestafbouwbeleid 
ü   Veilig werken op hoogte 

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.politeia.be/


Jaarverslag voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – dienstjaar 2016 

De eindversie van het jaarverslag, dienstjaar 2016, werd aan het FOD WASO bezorgd en staat ter inzage 

op de publieke website van de Gemeenschappelijke preventiedienst:  

www.g-o.be/preventie - rubriek Preventieregister - E2 Jaarverslag – Dienstjaar 2016 

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 op het vlak van welzijn op het werk (ook in 

het domein van de psychosociale risico’s).  
Op basis van deze gegevens kunnen besluiten worden getrokken die toelaten nieuwe 

preventiemaatregelen uit te werken. 

Alle onderwijsinstellingen dienen dit verslag bij te houden in het preventieregister of minstens te 
verwijzen naar de het verslag op de website van de Gemeenschappelijke preventiedienst. Wij vestigen 
graag je aandacht op het feit dat ook het jaarverslag van de scholengroep, zoals alle andere wettelijke 
documenten die door de welzijnsreglementering zijn opgelegd, steeds ter plaatse moet kunnen 
voorgelegd worden aan een sociaal inspecteur n.a.v. een eventuele controle. 

Nieuwe vormingssessies Voedselveiligheid 

Acht op de tien schoolkeukens zijn in orde op vlak van hygiëne en koeling van levensmiddelen. Dat zijn 

er een pak meer dan drie jaar geleden. 

De schoolkeukens waren een van de zorgenkindjes van het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Eén 

derde kreeg drie jaar geleden nog een slecht rapport omdat ze niet in orde waren met hun inrichting, 

infrastructuur en hygiëne. Vorig jaar waren er nog problemen in één op de vijf schoolkeukens. Of, anders 

gezegd, tachtig procent was in orde. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van het FAVV. 

De inspanningen op de verschillende niveaus werpen dus hun vruchten af! 

Volgend schooljaar komen er nieuwe aanbevelingen rond de warme schoolmaaltijden. Scholen kunnen 

met deze aanbevelingen kennismaken in één van de opleidingen die worden georganiseerd van oktober 

tot december 2017.  De opleiding is voornamelijk gericht naar schoolpersoneel dat instaat voor de 

organisatie van de schoolmaaltijd. VIGeZ gaat tijdens de opleiding in op een aantal belangrijke 

aanbevelingen bij de organisatie van de warme schoolmaaltijd:  

• Hoe is een gezonde schoolmaaltijd samengesteld?

• Hoe kan er tegelijk ook rekening gehouden worden met duurzaamheid?

• Hoe kunnen we schoolpersoneel, leerlingen en ook ouders optimaal betrekken bij de organisatie

van de schoolmaaltijd? 

• Hoe zorgen we voor een positieve belevening van de schoolmaaltijd?

Daarnaast blijft ook voedselveiligheid een essentieel aandachtspunt bij de organisatie van 

schoolmaaltijden. Zowel scholen met een eigen keuken als scholen die samenwerken met een cateraar of 

traiteur hebben een aantal belangrijke verantwoordelijkheden en verplichtingen wat betreft 

voedselveiligheid. Tijdens de opleiding gaat het FAVV in detail in op deze materie.   

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


De opleidingen gaan door in/op: 

• Provincie Oost-Vlaanderen (Gent): 25 oktober 2017, van 09.00 u. tot 13.00 u.

• Provincie Antwerpen (Antwerpen): 8 november 2017, van 09.00 u. tot 13.00 u.

• Provincie West-Vlaanderen (Brugge): 22 november 2017,

   van 09.00 u. tot 13.00 u. of van 13.00 u. tot -17.00 u. 

• Provincie Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel): 29 november 2017,

 van 09.00 u. tot 13.00 u. 

• Provincie Limburg (Hasselt): 6 december 2017, van 09.00 u. tot 13.00 u.

In het begin van het volgend schooljaar publiceert het departement Onderwijs de link naar de 

inschrijvingsmodule. 

Ook via het FAVV zal u de nodige informatie vinden:   

http://www.favv-afsca.be/vcb/opleidingen/schoolkeukens/ 

Nieuwe documenten op de website 

De website van de Gemeenschappelijke preventiedienst is een dynamisch informatiekanaal: je vindt er de 

meest actuele wetgeving, de meest relevante informatie over het preventieregister, nascholingen,…  

In 2016 en 2017 werd het preventieregister geactualiseerd. Een opsomming van alle gewijzigde of 

toegevoegde documenten zou ons te ver leiden. Een van de documenten is het Intern noodplan met 

bijgevoegde actiekaarten. 

 ‘Naar een veilige school’: aflevering 10 

‘Naar een veilige school’ bestaat uit een Basisboek en (sinds 2015) een 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. 

De auteurs (Gemeenschappelijke preventiedienst) zorgen voor een actualisatie via een losbladige 

publicatie met abonnementsformule. Bijwerkingen worden u automatisch toegestuurd tegen 0,55 euro 

per blz., dit tot schriftelijke opzegging van het abonnement. 

De laatst verschenen aflevering is nr. 10. 

Hoe kan je je abonneren op deze uitgave? 

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

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

http://www.favv-afsca.be/vcb/opleidingen/schoolkeukens/
http://www.politeia.be/


 

 
 
Opleidingsaanbod preventie 
Vanaf 1 september zal het boek met het nascholingsaanbod in elke onderwijsinstelling beschikbaar zijn. 

Op website van de Pedagogische begeleidingsdienst zal u meer details vinden. 

 
 
Voorbereiding nieuw schooljaar: onthaal en begeleiding van nieuwe medewerkers 

Het schooljaar is nog maar net voorbij of wij blikken al vooruit naar het nieuwe schooljaar want dan 

starten er weer heel wat nieuwe collega’s. Het GO! is er van overtuigd dat een warm welkom loont en dat 

het de betrokkenheid en de motivatie van een nieuwe medewerker stimuleert. Bovendien is de 

scholengroep als nieuwe werkgever ook verplicht de nodige inlichtingen en instructies te geven met 

betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk. Een nieuwe collega krijgt ook een 

peter of meter toegewezen die hem helpt om de weg te vinden in de nieuwe functie en werkomgeving. 

Via de website van de Gemeenschappelijke preventiedienst kom je te weten hoe een goed onthaalbeleid 
georganiseerd word en wat de wettelijke modaliteiten daarbij zijn. Je vindt er o.a. een controlelijst 
onthaal en een vernieuwde onthaalbrochure op GO! pro in de rubriek Preventieregister (A9 Onthaal en 
begeleiding nieuwe werknemers). 
 

 
Onderzoek AGORA/Sirris: Brandveiligheid in schoolgebouwen 

AGORA en Sirris zijn op zoek naar scholen die bereid zijn mee te werken aan een onderzoek rond 

brandveiligheid van nieuwe, bestaande en tijdelijke schoolgebouwen. Op basis van de resultaten kunnen 

zij aanbevelingen formuleren om de (verouderde) norm NBN S 21-204 van 1982 grondig te vernieuwen. 

Zij zoeken voor het onderzoek een contactpersoon binnen je school of je nieuwbouwproject die zich 

enkele uren (na afspraak) kan vrijmaken om met het team een brandrisicoanalyse van je 

schoolgebouw(en) of project uit te voeren. 

Deze persoon dient niet over een grondige kennis van brandveiligheid te beschikken. Het is vooral 

belangrijk dat hij/zij weet wat de afspraken zijn qua brandveiligheid in de school, weet welke 

maatregelen genomen zijn en toegang heeft tot de gebouwen. 

Wens je hieraan mee te werken?  Bezorg dan je gegevens aan Bart Vanbever, via 

bart.vanbever@agoria.be 

Als bijlage vindt u de schriftelijke uitnodiging voor het onderzoek. 

 

 
Wist je dat… 

•          SPMT-AristA een tweede netwerkdag voor vertrouwenspersonen organiseert? Deze vindt plaats op 
donderdag 9 november 2017 te Brussel. In bijlage kan je de nodige informatie en 
inschrijvingsmodaliteiten terugvinden. 
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