
 
 
 Nieuwsbrief oktober 2017 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

1. Digitaal preventieregister online! 

2. Opleidingen intern 

a. Basisopleiding Veiligheid niveau III 

b. Opleiding Hiërarchische Lijn (HL) Preventie en Bescherming 

c. Opleiding Elektronisch Preventieopvolgsysteem (EPOS) 

d. Infodagen Preventie en Bescherming 2018 

 

3. Opleidingen extern 

a. Netwerkdag vertrouwenspersonen SPMT-ARISTA 

b. Nieuwe opleidingen schoolkeukens 

c. Veilig met de bus 

4. Nieuwe wetgeving: nieuwe Codex over het welzijn op het werk 

5. Fireforum Awards 

6. Eerste hulp en veiligheid op school 

 

 

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.politeia.be  

  

 
wwww.g-o.be/nascholing 

  

 
 

 

 

Digitaal preventieregister online! 

Met trots kondigen wij de geboorte aan van een nieuwe toepassing in EPOS, het digitaal preventieregister!  

Gedaan met de papieren versie van de mappen A, B, C, D en E…alles kan nu digitaal opgeladen en geraadpleegd 

worden. 

Surf snel naar je school binnen EPOS en ontdek de mogelijkheden.  

 

Voor meer info kan je ook terecht bij je preventieadviseur.

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


 

  

1. Opleidingen intern 

 

a. Basisopleiding Veiligheid niveau III 

Elk schooljaar organiseren we minstens 1 Basisopleiding Veiligheid niveau III in het Huis van het 

GO! te Brussel. 

Wil u contactpersoon Preventie en Bescherming worden of ben je reeds aangesteld in deze 

functie dan is deze opleiding aangewezen. Wegens het succes van de eerste reeks (24 november 

tot  11 januari 2018: volzet) hebben we beslist om een tweede reeks te organiseren. De 

inschrijvingsmodule wordt weldra online gezet. Voor meer in informatie kan u terecht bij 

Pedagogische begeleidingsdienst: 

tel. 02 790 94 00 (Daphné De Graeve en Linda Demeijts).  

Voor inhoudelijke informatie kan je de preventiedienst contacteren: preventie@g-o.be  

b. Opleiding Hiërarchische Lijn (HL) Preventie en Bescherming 

Doelgroep: internaatbeheerders, ta(c)'s, directies, algemeen directeurs 

Doestelling van de cursus:  

      De deelnemers… 

 kennen de basisbegrippen uit de welzijnswet. 

 kennen de organisatie van de Gemeenschappelijke preventiedienst met alle actoren. 

 hebben basiskennis met betrekking tot risicobeheer o.a. risico-inventarisatie en risico-evaluatie. 

 hebben basiskennis over de aansprakelijkheid van de leden van de hiërarchische lijn binnen  

 het GO! 

 kennen de taken van de leden van de hiërarchische lijn m.b.t. het welzijnsbeleid. 

De opleiding duurt twee dagen. De eerstvolgende reeks vindt plaats op 16 januari 2018 en 29 

  januari 2018. 

Locatie: Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel 

Inschrijven kan via: http://pro.g-o.be/kalender/detail/3645/6188 

c. Opleiding Elektronisch PreventieOpvolgSysteem (EPOS) 

EPOS is een online webapplicatie voor het opvolgen van preventieadviezen.  

De contactpersonen en de directies leren werken in EPOS met name acties toevoegen aan 

preventieadviezen en deze opvolgen. Aan de hand van deze geplande acties uit de 

preventieverslagen kan een jaarlijks actieplan en een globaal preventieplan opgemaakt worden. 

Voor wie? 

 (algemeen) directeurs 

 beheerders 

 TA/TAC 

 contactpersonen preventie en bescherming 

mailto:preventie@g-o.be
http://pro.g-o.be/kalender/detail/3645/6188


 

Locatie? 

Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel (vlakbij station Noord) 

 

De opleiding duurt een halve dag. Je kan kiezen uit volgende datums:  

maandag 9 oktober 2017 van 10:00 uur tot 13:00 uur  

donderdag 19 oktober 2017 van 10:00 uur tot 13:00 uur  

dinsdag 7 november 2017 van 10:00 uur tot 13:00 uur  

dinsdag 21 november 2017 van 10:00 uur tot 13:00 uur  

dinsdag 5 december 2017 van 10:00 uur tot 13:00 uur  

donderdag 14 december 2017 van 10:00 uur tot 13:00 uur  

Inschrijven: http://pro.g-o.be/kalender/detail/3603/6125?ref=catalogus 

 

d. Infodagen Preventie en Bescherming 2018  

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

nieuwsbrief van november en op de website van de Pedagogische begeleidingsdienst. 

 

Datums en locaties: 

 23 maart in KRC Genk 

 20 april in VAC Gent 

 04 mei in het Huis van het GO! te Brussel 

 
 

2. Opleidingen extern 

 

a. Netwerkdag vertrouwenspersonen SPMT-ARISTA 

SPMT-ARISTA organiseert een tweede netwerkdag voor vertrouwenspersonen. Deze vindt plaats 

op donderdag 9 november 2017 te Brussel. Als bijlage kan je de nodige informatie en 

inschrijvingsmodaliteiten terugvinden. 

 

b. Nieuwe opleidingen schoolkeukens  

In het najaar organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Vlaams Instituut Gezond 

Leven een aantal opleidingssessies voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen. 

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. 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven licht de nieuwe aanbevelingen voor schoolmaaltijden toe. 

Deze aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van het nieuwe voedingsmodel dat het Vlaams 

Instituut Gezond Leven in september lanceert als vervanger van de actieve voedingsdriehoek.  

Inschrijven kan via deze link. 

  

http://pro.g-o.be/kalender/detail/3603/6125?ref=catalogus
http://pro.g-o.be/nascholing/catalogus#filter%253aorganisator%7C%7CGO!%20nascholing%7C%7CBCSKalenderEigenaar%7C%7CNAS%252cBCSKalenderThemasLVL1%7C%7CGezondheid%20en%20veiligheid%7C%7CBCSKalenderThemas%7C%7CGezondheid%20&%20veiligheid;filter:organisator%7C%7CGO!%20nascholing%7C%7CBCSKalenderEig
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/inschrijven/onderwijsevent.aspx?id=25#P90


 

c. Veilig met de bus 

Op 20/10 en 25/10 vindt de gratis Train the trainer-opleiding ‘Veilig met de bus’ plaats, specifiek 

voor leraren en preventieadviseurs van scholen. Het is een gezamenlijk initiatief van de sector 

van de private busbedrijven.  

De opleiding behandelt onderwerpen die leraars kunnen opnemen in hun lessen voor de 

leerlingen, zoals de evacuatieoefening en de omgang met de dode hoek, en geeft tips & tricks. 

Het einddoel is om leerlingen een veilig en correct gedrag in en rond de bus bij te brengen. 

Dit jaar vindt de opleiding plaats in Kortrijk (20/10) en in Bilzen (25/10). 

Bijlage: de uitnodiging (PDF) die u aan uw scholen kunt bezorgen, zodat ze zich kunnen 

inschrijven voor deze opleiding.  

 

 
3. Nieuwe wetgeving: nieuwe Codex over het welzijn op het werk 

De Codex over het welzijn op het werk (PDF, 6,60 Mb) is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch 

Staatsblad. Hij trad in werking op 12 juni 2017. 

Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de 

welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek. Je kan dit wetboek al op 

deze website van FOD WASO raadplegen, samen met een concordantietabel voor elk boek van de codex: 

Structuur van de nieuwe Codex over het welzijn op het werk. Dit nieuwe wetboek zorgt er voor dat alle 

stakeholders over één enkel instrument beschikken, waarin alle relevante reglementaire bepalingen 

betreffende het welzijn van de werknemers zijn gebundeld. Dit verhoogt de toegankelijkheid van de 

wetgeving.  

 
 

4. Fireforum Awards 

Fireforum zal op 23 november 2017 voor de vierde maal de Fireforum Awards uitreiken. Na het succes 

van de derde vorige edities is deze Award-uitreiking een begrip geworden in de wereld van de 

brandveiligheid. 

Dit evenement wordt opnieuw een unieke gelegenheid om de beste projecten te belonen die de 

brandveiligheid van personen en goederen bevorderen. 

Ook projecten uit het onderwijs maken een kans.  

Onderwijsinstellingen die dit jaar starten met een project rond brandveiligheid en preventie kunnen in 

september 2018 een dossier indienen bij het Fireforum. 

Meer info over de categorieën van 2017:  

file://gofs1/redirectionvdi$/gbeeckma/Downloads/FFA-2017-NL-Oproep-kandidaten.pdf 

 

5. Eerste hulp en veiligheid op school 

Een (klein) ongeval is niet uit te sluiten. Weet jij als leerkracht wat je moet doen? Hoe zorg je ervoor dat 

ook je leerlingen weten hoe ze kunnen helpen? Rode Kruis-Vlaanderen gaf de leerlijn over eerste hulp 

een kleine update. 

http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/gezondheid/themas/veiligheid-hygi%C3%ABne-en-eerste-hulp 
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