
 
 
 Nieuwsbrief september 2015 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Actualisatie preventieregister   

 Infodagen preventie en bescherming 2016 

 Nieuw: praktijkboek ‘Naar een veilige school’ 

 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! 

 

Guy Linten 

Preventieadviseur-coördinator 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

 Snel naar ...  

  

 

www.g-o.be/preventie 

  www.g-o.be/nascholing 

  

 

  

www.politeia.be 

 

 

  

 
 

 

Actualisatie preventieregister  
 
Het preventieregister is een systeem waarbij documenten, inventarisaties, keuringen en periodieke 

controles, vergunningen en verslagen (m.b.t. welzijn op het werk) op een overzichtelijke wijze worden 

bijgehouden.  

Het is een belangrijk instrument om het lokaal preventiebeleid vorm te geven. Daarom ook dat bij een 

doorlichting vertrokken wordt vanuit dit dossier. 

Uiteraard kan niet elke werkgever (en hiërarchische lijn) op de hoogte zijn van wijzigingen in de 

regelgeving. Daarom ontwikkelde de Gemeenschappelijke preventiedienst fiches met een korte 

beschrijving, de wetgeving, info over de periodiciteit en een opsomming van wie instaat voor de 

uitvoering. 

In de voorbije maanden werd het bestaande preventieregister geactualiseerd. Je kan het overzicht in zijn 

geheel uitprinten (zie bijlage). Dit overzicht vindt u ook op de website.  

Belangrijk is dat je ook de bijhorende documenten herschikt waar nodig. De nummering is zo veel 

mogelijk behouden, maar een beperkt aantal fiches werden toegevoegd. Tevens werden alle fiches in het 

nieuw sjabloon gezet. 

In het geval je vragen hebt over het preventieregister dan kan je steeds contact opnemen met de 

bevoegde preventieadviseur.  

Aan nieuwe contactpersonen preventie en bescherming stellen we voor om de basisopleiding Veiligheid 

niveau 3 te volgen. Daarin krijgt de deelnemer o.a. uitleg bij het (nieuw) preventieregister. 

Voor de leden van de hiërarchische lijn is er een verkorte opleiding (op aanvraag). 

 

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/gezondheid-en-preventie/preventie/preventieregister
http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/wie-zijn-wij


 

 
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. 

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

 

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 uit van het abonnement.  

Auteurs: Gemeenschappelijke preventiedienst GO! 

ISBN: 978-2-509-01295-1  
ISSN: 2294-043X  
Bestellen: http://www.politeia.be/ 

 
Wist je dat… 

 3 % van onze bevolking bloed geeft, maar 70 % heeft bloed nodig. Bijvoorbeeld bij een 

ongeval of een operatie. Nieuwe bloedgevers zijn nodig omdat elk jaar 10 % stopt o.a. door 

ziekte, langdurig verblijf in buitenland of leeftijdsgrens. Ook jij kan dus iemands leven 

redden. Kijk hier waar in je buurt bloed (of plasma) kan geven. 

 49 % van Vlaamse scholen niet of slechts in geringe mate toegankelijk is voor personen met 

een handicap. Gevaarlijke trappen, eindeloze gangen en te kleine wc’s maken er het leven 

zuur van alle gebruikers. Ook in jouw school?  

Raadpleeg de tips voor het toegankelijk(er) maken van je onderwijsinstelling. 

 water het voornaamste onderdeel van een evenwichtige voeding is. Geregeld water drinken is 

dus de boodschap, ook op school! En dan nog liefst kraantjeswater.  

Alles over water van de kraan: http://www.vmm.be/waterloket 

Richtlijnen voor directies en schoolbesturen: 

http://www.vmm.be/waterloket/campagnemateriaal/brochure-veilig-omgaan-met-

kraantjeswater-op-school/view 

Info m.b.t. lood in leidingwater: http://www.vmm.be/waterloket/gezond-water/loden-

leidingen 

 

 

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

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://www.politeia.be/
http://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed/waar-bloed-geven/
https://www.klasse.be/7027/maak-school-toegankelijk/?utm_source=Klasse+-+Schooldirect&utm_campaign=22d194813e-Schooldirect_W37_NIEUW9_8_2015&utm_medium=email&utm_term=0_9b4882f742-22d194813e-417917589
http://www.vmm.be/waterloket
http://www.vmm.be/waterloket/campagnemateriaal/brochure-veilig-omgaan-met-kraantjeswater-op-school/view
http://www.vmm.be/waterloket/campagnemateriaal/brochure-veilig-omgaan-met-kraantjeswater-op-school/view
http://www.vmm.be/waterloket/gezond-water/loden-leidingen
http://www.vmm.be/waterloket/gezond-water/loden-leidingen

