
 
 
 Nieuwsbrief juni 2015 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Infodagen preventie en bescherming 2015 

 Infodagen preventie en bescherming 2016 

 Opleiding: Basisvorming Veiligheid niveau 3: reeks 1 

(schooljaar 2015-2016) 

 Actualisering procedures 

 Dalende trend van het aantal arbeidsongevallen in het 

GO! 

 Geef lucht aan je school! Neem deel aan de actieweek 

‘gezond binnen’ 

 Nieuwe website GO! – nieuwe webpagina 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

 Nieuw: praktijkboek ‘Naar een veilige school’ 

 Veilig omgaan met kraantjeswater op school - richtlijnen 

voor schooldirecties en schoolbesturen 

 ‘Allergenenvrij’ eten bestaat niet! 

 Wist je dat… 

 

 

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/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/nascholing
http://www.politeia.be/


 

Infodagen preventie en bescherming 2015 

Meer dan 250 personeelsleden namen deel aan de 3 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.  

In het plenair gedeelte werd het thema verzekeringen belicht. 

 

Ben jij verzekerd? 

Tijdens de dagelijkse werking en de extra-murosactiviteiten staan we er niet altijd bij stil, maar een 

ongeval is gauw gebeurd. Wat als er iets misgaat: wie is dan aansprakelijk, wie verzekerd? Op deze 

vragen antwoord een specialist van Ethias. 

Gewoonlijk proberen we als leerkracht, opvoeder, begeleider van de buitenschoolse opvang of directeur 

de veiligste omgeving/activiteiten te creëren voor onze leerlingen, cursisten, collega’s en onszelf. Maar 

wat als het eens mis gaat? Wie betaalt dan de kosten voor bijvoorbeeld lichamelijke schade bij een 

leerling? Ben je zelf verzekerd op weg naar school? Ben je als directeur burgerlijk aansprakelijk? Kan je 

als toezichter aansprakelijk gesteld worden? Welke rechtsbijstand biedt de verzekeraar van je 

onderwijsinstelling? 

 

Dit zijn enkele vragen die beantwoord worden in een videopresentatie van Patrick Goossens, adjunct 

dienstverantwoordelijke van Schade Burgerlijke Aansprakelijkheid, School- en Sportongevallen bij Ethias. 

 

De opname (van 49 min.) werd gemaakt tijdens de Infodag Preventie en Bescherming. Je kan de opname 

bekijken zonder login via deze link: : https://www.youtube.com/watch?v=SNoAPlborss&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Infodagen preventie en bescherming 2016  

De datums voor de volgende editie zijn reeds gekend. Het programma wordt gepubliceerd in de 

nieuwsbrief van november en op de website van GO! nascholing. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNoAPlborss&feature=youtu.be


 

 

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 
 

 
 

Opleiding: Basisvorming Veiligheid niveau 3: reeks 1 (schooljaar 2015-2016) 

Deze zevendaagse basiscursus preventie en bescherming geeft een overzicht van alle kennis die nodig is 

om de functie van contactpersoon preventie en bescherming te vervullen.  

 

Dit is de vereiste opleiding:  

 voor het uitoefenen van de functie 'contactpersoon preventie en bescherming op het werk 

 Voor het behalen van de akte van Technisch adviseur en Technisch adviseur coördinator 

 

Thema's die aan bod komen:  

 interne en externe dienst preventie en bescherming op het werk 

 dynamisch risicobeheersingssysteem 

 psychosociale risico's 

 tillen van lasten 

 intra- en extramurosactiviteiten 

 werken met derden 

 risicovolle activiteiten 

 stagiairs 

 ergonomie en omgevingsfactoren 

 aankoopbeleid 

 ongevallen 

 schoolverzekering en -aansprakelijkheid 

 milieuvergunning 

 speelterrein en -toestellen 

 risico's: asbest, brand, elektriciteit, gevaarlijke producten 

 

Er zijn 7 lesdagen: 12 oktober, 20 oktober, 10 november, 13 november, 23 november, 1 december en 9 

december. 

De opleiding kan gevolgd worden door leerkrachten, internaatbeheerders, opvoeders, directeurs, 

algemene directeurs, TA(c)’ers, adm. medewerkers, CLB-medewerkers,… 

Meer info en inschrijven: www.g-o.be/nascholing  

(kies het onderwijsniveau en vervolgens de rubriek Gezondheid en preventie -> schoolniveau) 

 

Dalende trend van het aantal arbeidsongevallen in het GO! 

In het jaarverslag Welzijn worden een aantal parameters gemeten zoals onder meer het aantal 

ongevallen, het psychosociaal welzijn op het werk, de getroffen preventiemaatregelen van de 

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


 

scholengroepen of de centrale administratieve diensten. Deze gegevens worden elk jaar opgevraagd bij 

onze onderwijsinstelling en de centrale administratieve diensten en samengebracht in het jaarverslag 

voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 

Ze helpen om ons te sensibiliseren en het welzijnsbeleid voor de personeelsleden (en gelijkgestelden) op 

de verschillende niveaus verder vorm te geven.  

 

Eén van de belangrijkste indicatoren is de evolutie van het aantal ongevallen. Uit de verzamelde 

gegevens blijkt dat er in 2014 een daling is. Het aantal ongevallen met een tijdelijk ongeschiktheid 

daalde van 859 naar 751. Toch gaat het nog steeds om 16.697 verloren kalenderdagen. Wij blijven 

dus inzetten op preventie om deze dalende trend verder te ondersteunen. 

 

In het jaarverslag vind je ook hoeveel incidenten van psychosociale aard gemeld werden. In 2014 waren 

er 362 informele interventies door de vertrouwenspersoon. In het jaar daarvoor was dat maar de helft. 

Het aantal interventies door de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) steeg van 58 (in 2013) 

naar  

79 (in 2014). 

 

Alle gegevens van het jaarverslag kan je raadplegen via de website van de Gemeenschappelijke 

preventiedienst: www.g-o.be/preventie, bij rubriek E2 Jaarverslag.  

 

Elke onderwijsinstelling is verplicht het jaarverslag van het vorige dienstjaar bij te houden in het 

preventieregister. Je kan dat echter ook doen door in het register te verwijzen naar de locatie van het 

jaarverslag op de website. 

 

Actualisatie procedures 

Deze documenten zijn een praktische handleiding om probleemsituaties te voorkomen en dragen bij tot 

een efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden. Ze bieden tevens een geheugensteun wat betreft de 

vigerende wetgeving.  

In elke procedure wordt de definitie, het doel, de wetgeving, de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, het toepassingsgebied en de werkwijze toegelicht.  

De Gemeenschappelijke preventiedienst maakte 16 procedures. Een aantal werden onlangs 

geactualiseerd. 

 PRO 01 Arbeidsongeval  

 
PRO 02 Ernstig arbeidsongeval  

 
PRO 03 Opnemen meterstand hoogspanningscabine  

 PRO 04 Aankoop  

 
PRO 05 Explosieveiligheidsdocument   

 
PRO 06 Werkzaamheden aan elektrische installaties buiten spanning  

 
PRO 07 Inschakelen van hoogspanning  

 
PRO 08 Herstel van spanning  

 PRO 09 Buiten gebruikstelling van arbeidsmiddelen  

 
PRO 10 Werken met derden  

http://www.g-o.be/preventie
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Procedures/PRO_04_Aankoop.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Procedures/PRO_05_Explosieveiligheidsdocument.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Procedures/PRO_09_%20Buiten_gebruikstelling_van_arbeidsmiddelen.pdf


 

 PRO 11 Werken op hoogte  

 
PRO 12 Werken in besloten ruimten   

 
PRO 13 Organiseren van intramuros- en naschoolse activiteiten  

 
PRO 14 Organiseren van extramurosactiviteiten  

 
PRO 15 Buitenschoolse praktijkopleiding  

 
PRO 16 Risicoanalyse risicovolle werkzaamheden  

 
 

De procedure kan je raadplegen op de website van de preventiedienst, bij de rubriek ‘Procedures’.  

 
Geef lucht aan je school! Neem deel aan de actieweek ‘gezond binnen’ 

Zijn de leerlingen op jouw school wel eens suf, onrustig of weinig geconcentreerd? Klagen leerkrachten en 

leerlingen soms van irritatie aan de ogen of de luchtwegen, hoofdpijn of vermoeidheid? Dan is het tijd voor 

actie! Doe mee aan de tweede Vlaamse actieweek ‘Gezond Binnen’. De actieweek loopt van 23 tot en met 29 

november 2015 en vormt een ideale aanleiding om de ventileer- en verluchtingsgewoonten in jouw school 

op punt te zetten! Ontleen een gratis CO2-meter bij het Logo. De meter geeft met een groen, oranje of rood 

licht aan hoe goed het klaslokaal of de lerarenkamer geventileerd en/of verlucht wordt. In de online 

menukaart vind je materialen en acties waarmee je aan de slag kan!  

 

Meer weten: 

http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/actieweek_gezond_binnen/menukaart_actieweek_2015-

1274.html 

 

Nieuwe website GO! – nieuwe webpagina Gemeenschappelijke preventiedienst 

Weldra krijgt de website van het GO! een nieuwe lay-out. Ook de pagina van de gemeenschappelijke 

preventiedienst volgt dit voorbeeld. De startpagina van de Gemeenschappelijke preventiedienst zal je vinden 

via de rubriek ‘Alle thema’s’. Vervolgens klik je op ‘Gezondheid en preventie’ en nadien op ‘Preventie’.  

De structuur van onze pagina blijft grotendeels behouden. Het preventieregister is geactualiseerd. Dat houdt 

in dat enkele fiches niet meer gebruikt worden; andere thema’s werden toegevoegd. Het nieuw 

preventieregister wordt gebruikt vanaf 1 september. Voor meer informatie kan u terecht bij je bevoegde 

preventieadviseur. 

 
Nieuw: praktijkboek ‘Naar een veilige school’ 

De reeks ‘Naar een veilige school’ is bedoeld voor beleidsmakers, onderwijsverstrekkers, de besturen van 

onderwijsinstellingen, directies, ta(c)'s, preventieadviseurs, voor contactpersonen preventie en bescherming 

en voor leerkrachten.  

In april 2015 verscheen het Praktijkboek. Daarin worden thema's die kort aan bod komen in het basisboek 

verder uitgewerkt. 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 

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Procedures/PRO_11_werken%20op%20hoogte.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Procedures/PRO_12_werken%20in%20besloten%20ruimten.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Procedures/PRO_13_organiseren%20van%20intramuros-%20en%20naschoolse%20activiteiten.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Procedures/PRO_14_organiseren%20van%20extramurosactiviteiten.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Procedures/PRO_15_buitenschoolse%20praktijkopleiding.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Procedures/PRO_16_Risicoanalyse%20risicovolle%20werkzaamheden.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Preventie/Pages/Procedures.aspx
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/actieweek_gezond_binnen/menukaart_actieweek_2015-1274.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/actieweek_gezond_binnen/menukaart_actieweek_2015-1274.html


 

uit van het abonnement.  

Auteurs: Gemeenschappelijke preventiedienst GO! 

ISBN: 978-2-509-01295-1  

ISSN: 2294-043X  

Bestellen: http://www.politeia.be/ 

 

Veilig omgaan met kraantjeswater op school - richtlijnen voor schooldirecties en schoolbesturen 

Kraantjeswater drinken is gezond, ook op school. Het is bovendien goedkoop én milieuvriendelijk, omdat er  

geen verpakking of transport nodig is. Hoe kan je op jouw school veilig en gezond kraantjeswater 

aanbieden?  

Dat ontdek je in de nieuwe brochure ‘Veilig omgaan met kraantjeswater op school – richtlijnen voor school-

directies en schoolbesturen’. 

De Vlaamse Milieumaatschappij en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid willen schooldirecties en  

besturen ondersteunen om kraantjeswater te drinken. De richtlijnen in de nieuwe brochure geven aan welke 

voorzorgen scholen daarbij moeten nemen. De verschillende stroomschema’s helpen daarbij. 

Raadpleeg de brochure op www.vmm.be/kraantjeswater  

Heb je nog vragen? communicatie@vmm.be 

 

 

‘Allergenenvrij’ eten bestaat niet!  

Ken je het? Opeens moet je veel niezen of heb je een raar gevoel in de buik. Of misschien heb je leerlingen 

die deze symptomen vertonen? Wel, misschien zijn jullie dan wel allergisch voor iets in de 

voedingsmiddelen. Wat kan je als school doen? Om te beginnen kan je een aantal preventieve maatregelen 

nemen om allergische reacties te vermijden. En die hoeven niet per se veel te kosten of grote aanpassingen 

te vragen.    

De Gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! heeft een advies opgesteld voor onderwijsinstellingen 

met een keuken. Je vindt dit document bij deze nieuwsbrief. Daarin onder meer antwoorden op vragen als: 

• Hoe moeten de scholen omgaan met de allergenen in de voedingsmiddelen?  

• Hoe moeten de allergenen worden vermeld? 

Dit advies is afgestemd op de nieuwe regelgeving van 2014 inzake allergenen in de voedselketen. 

 
Wist je dat… 

 elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis.  

Slechts 5 à 10% overleeft dit.  

Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot 

toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 60 à 70 % overlevingskans. 

In Vlaanderen zijn er nog veel te weinig mensen die kunnen reanimeren. Iedereen mag een AED 

gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een 

stroomstoot als dat nodig is. 

http://www.politeia.be/
http://www.vmm.be/kraantjeswater
mailto:communicatie@vmm.be


 

Een AED-toestel in uw school kan nuttig zijn als: 

het om een grote school gaat, de school in een druk bevolkt gebied ligt, er een zwembad en/of een 

sporthal aanwezig is,… 

Meer informatie over project ‘Hartveilige scholen’ tref je op de website van het Rode Kruis 

Vlaanderen.  

 de Gemeenschappelijke preventiedienst en GO! Nascholing jaarlijks een aantal opleidingen op maat 

organiseren. 

Zo kan je bijvoorbeeld een tweedaagse opleiding ‘Hiërarchische lijn inzake preventie en 

bescherming’ op locatie georganiseerd worden.  

 

Deze opleiding richt zich naar:  

•coördinerend directeurs 

•(adjunct-)directeurs 

•technisch adviseurs en TAC's (zie ook Basisvorming Veiligheid niveau 3!) 

•coördinatoren deeltijds beroepsonderwijs 

•internaatbeheerders en hoofdopvoeders 

•verantwoordelijke voor het MVD-personeel 

•leerkrachten praktijkvakken of beroepsgerichte vorming 

Meer info: anita.mattens@g-o.be 

 we dagelijks geconfronteerd worden met de gevaren van voedselintoxicaties of ziek worden door de 

voeding die we opnemen. De voedingsmiddelen hebben meestal al een gans proces doorlopen 

vooraleer ze bij ons op tafel komen. Het is belangrijk dat de voedingsmiddelen van 'riek tot vork' of 

van 'op het land tot in ons bord' beschermd worden. De bescherming van onze voeding kan op veel 

manieren gebeuren, maar deze hangt meestal samen met hygiëne, temperatuur en tijd bij 

verwerking. Voedselveiligheid is ook in scholen, internaten en onderwijsinstellingen erg belangrijk: 

bij de levering, de verwerking, bedeling, opslaan en de bewaring van voedsel. 

Daarom organiseren we een opleiding Voedselveiligheid. Deze opleiding omvat de Europese en 

federale wetgevingen, we doorlopen de verschillende facetten van de hygiëne voorschriften voor 

keukens en bespreken enkele extra punten aangaande traceerbaarheid - meldingsplicht en 

allergenen. 

De opleiding kan op maat ingericht worden voor iedereen die in contact komt met voedingsmiddelen. 

Dit omvat de mensen in de magazijnen, het personeel in de keuken en de afwas, personeel dat de 

voeding verdeelt (bijvoorbeeld tijdens de middag of schoolfeesten). 

Elke deelnemers ontvangt na de opleiding een officieel attest dat als bewijs kan worden gebruikt bij 

controle door het FAVV. 

Als u deze nascholing in je school of scholengroep wil organiseren, neem dan contact op met: 

anita.mattens@g-o.be (02 790 93 31). 

 
 
 
 

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

http://hartveilig.rodekruis.be/hartveilig.net?id=16748#SCHOOL
http://hartveilig.rodekruis.be/hartveilig.net?id=16748#SCHOOL
mailto:anita.mattens@g-o.be
mailto:anita.mattens@g-o.be

