
 
 

Nieuwsbrief september 2018  

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Enquête: brandveiligheid in scholen 

 Preventieadvies wespen: de Aziatische hoornaar 

 Infodagen Preventie en Bescherming 2018  

 Tools voor een goed onthaalbeleid van nieuwe 

medewerkers 

 Wetgeving 

 Opleidingen 

 Netwerkdag voor vertrouwenspersonen 

  

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de contactpersonen preventie en 

bescherming en naar de 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 

  

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedITrlJVSdNYfpncFyOehImEpUIaTYTBTs0JGWTOx1Nk69PQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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


 

 

Enquête: brandveiligheid in scholen 
 

Deze enquête kadert in het pre-normatief onderzoek in verband met de herziening van NBN S 21-204 

betreffende brandveiligheid in scholen. Het doel van de enquête is om informatie te verzamelen die ons 

moet toelaten de juiste maatregelen voor te stellen voor bestaande schoolgebouwen zowel technisch als 

organisatorisch.  

 Alleen vragen met een * zijn verplicht. Het invullen 

van de enquête neemt ongeveer een half uur in 

beslag. 

 

Dit is een initiatief van SIRRIS-Agoria als 

sectoroperator normalisatie brandveiligheid waarbij 

de resultaten louter door Agoria worden verwerkt. 

Voor meer informatie kan u terecht bij: 

bart.vanbever@agoria.be 

 

Deze enquête betreft een onderzoek naar brandveiligheid op basis van statistisch onderzoek waarbij 

Agoria op zeer generieke wijze gegevens verwerkt waarbij noch de scholen (scholen van alle netten en 

over heel België), noch de werknemers van de scholen worden geïdentificeerd. De werknemers zijn niet 

te identificeren aangezien de schaal van het onderzoek te groot is en gelet op de aard van de gegevens 

die Agoria verwerkt. We vragen enkel de functie om de deskundigheid en de invalshoek van de invuller 

statistisch te kunnen verwerken. De provincie wordt gevraagd om statistisch na te gaan of er eventueel 

significante geografische verschillen zijn. Het type onderwijs en de leeftijdsgroep zijn gerelateerd aan het 

brandrisico.  

Aan het einde van deze enquête kunnen deelnemers die dat wensen hun e-mail-adres vermelden om als 

dank een syntheseverslag te ontvangen en/of om in de toekomst te worden geïnformeerd over 

activiteiten in verband met brandveiligheid. Hierbij zal Agoria de privacy en persoonsgegevens van de 

deelnemers respecteren conform de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Agoria zal deze 

persoonsgegevens in een afzonderlijke databank bewaren, los van de enquête om de anonimiteit van de 

enquête te verzekeren.  

Voor meer informatie over privacy en uw rechten kan u terecht op de policy of bij 

bart.vanbever@agoria.be  

GA NAAR DE ENQUETE 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedITrlJVSdNYfpncFyOehImEpUIaTYTBTs0JGWTOx1Nk69PQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:bart.vanbever@agoria.be
http://www.acdn.be/enewsv7/files/pdf/PrivacypolicygebruikwebsiteencookiesNLAgoria.pdf
mailto:bart.vanbever@agoria.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedITrlJVSdNYfpncFyOehImEpUIaTYTBTs0JGWTOx1Nk69PQ/viewform?c=0&w=1
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX-q-dps7dAhXOsKQKHdO0C18QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.geschiedenisbrandweerzoetermeer.nl%2Fincidenten%2F2007-12-28%2520brand%2520De%2520Vrije%2520School.htm&psig=AOvVaw01DA4dVLLXl1F1FXuZsqfk&ust=1537694953471476


 

Preventieadvies wespen: de Aziatische hoornaar 
 

Het wordt wel eens gezegd: 2018 is een goed wespenjaar. Vermoedelijk 

profiteert ook de Aziatische hoornaar mee van het warme weer. Na de 

eerste waarneming werden in juli in Oost- en West-Vlaanderen in totaal 8 

nesten verdelgd in samenwerking met de brandweer. Deze opeenvolging 

baart zorgen: de Aziatische hoornaar verspreid zich in snel tempo over 

Vlaanderen. De Aziatische hoornaar nestelt zich normaal gezien in hoge 

bomen zoals populier en in menselijke bouwwerken zoals garages, 

poorten, huizen, … dus mogelijks ook op schooldomeinen. 

 

Het verdelgen van de Aziatische hoornaar is vele keren gevaarlijker dan de 

klassieke wespenverdelging. Aangepaste werkpakken zijn daarbij 

essentieel: de hoornaars kunnen met gif spuiten in de ogen van de belager. Een imkerspak volstaat dus 

niet. Wij vragen uitdrukkelijk om het verdelgen van nesten van de Aziatische hoornaar over te laten aan 

een team van experten van de UGent. 

Tips:  

 Wees waakzaam. 

 Melden: bij de lokale brandweer én info over de locatie per email doorsturen, naar volgende 

experten: karel.schoonvaere@ugent.be, tim.adriaens@inbo.be, michel.deproft@craw.be 

 Beveiligen: in afwachting van de (al dan niet) bevestiging van de Aziatische hoornaar door 

UGent, de omgeving van het nest beveiligen met afbakeningslint (perimeter uitzetten). Geen 

verdere acties ondernemen! 

 De brandweer zal het nest van de Aziatische hoornaar zelf niet verdelgen. De neutralisatie of 

verdelging gebeurt door een specialist, in samenwerking met brandweer. 

 

 

WAT ALS JE DOOR EEN WESP GESTOKEN BENT?  

Door het zachte voorjaar en de hete zomer zijn de wespen nu talrijker 

dan anders. En dat leidt automatisch ook tot meer wespensteken’. 

Stap 1: Is de angel achtergebleven in de huid? Het komt erop aan om 

die zo snel mogelijk zelf te verwijderen.  

 Doe dat nooit met een pincet. Want dan duw je het gif, dat in 

de punt van de angel zit, in je huid en loop je een hoger risico op een allergische reactie. 

 Neem een plat voorwerp, denk aan een kaart of een latje, en schraap ermee over de huid. Begin 

net onder de plaats waar de angel in de huid zit. Zo schuif je de angel eruit, maar duw je hem 

niet plat. Het gif kan dus niet ontsnappen. 

mailto:karel.schoonvaere@ugent.be
mailto:tim.adriaens@inbo.be
mailto:michel.deproft@craw.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj939O_p87dAhUnPewKHZ9LDYQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ecopedia.be%2Fdieren%2Faziatische-hoornaar&psig=AOvVaw1zS6j2UJu8b5izhn-sFREY&ust=1537695294037066


 

Weetje: de angel van een wesp blijft niet altijd achter in de huid. Bij bijen is dat wel het geval. Een wesp 

sterft ook niet na een steek en kan zelfs meerdere keren steken. Als ze je aanvalt en je slaat ernaar, dan 

kan ze – uit agressie – nog een drietal keer prikken. 

Stap 2 

 Als de angel niet achterbleef of al is verwijderd: koel de huid af met ijs of een cold pack. Houd de 

koeling niet rechtstreeks op de huid, maar leg er een handdoek tussen. De zwelling zal snel 

verminderen, net als de pijn. 

 Koel niet te lang. Werk in sessies van maximaal twintig minuten per keer, zo verklein je de kans 

op vriesletsels. Je kunt om de twee uur wel een nieuw koelmoment inlassen tot de zwelling en de 

pijn helemaal zijn vervaagd. 

Stap 3 

 Ga naar de apotheek om jeukwerende zalf. Daarmee ben je na enkele dagen verlost van de 

grootste last die een wespensteek veroorzaakt. 

Toch kan het ook zijn dat iemand, zonder het te weten, allergisch is voor het gif van wespen. In totaal 

zou dat zo’n 4 % van de bevolking zijn. Let vooral op als de huid na enkele dagen nog altijd rood of dik 

is, als de persoon in kwestie volledig begint op te zwellen, ademhalingsproblemen krijgt, onwel wordt of 

als de wesp in de keel of de mond heeft gestoken. 

WANNEER HULP INSCHAKELEN? 
 

Een wespensteek is meestal makkelijk zelf te verzorgen, maar soms is een bezoek aan de huisarts geen 

overbodige luxe. Wie ooit allergisch op een steek heeft gereageerd, weet wat er met het lichaam gebeurt. 

Wie voor het eerst wordt gestoken, kan bij twijfel medische hulp inschakelen. 

Een overzicht van alarmerende signalen: 

 Is de huid een aantal dagen na de steek nog rood of dik? Dan kun je langsgaan bij de huisdokter 

voor verder onderzoek. Geen paniek: zolang de symptomen stabiel zijn, is er wellicht niets ergs 

aan de hand. 

 Verwittig meteen de hulpdiensten (noodnummer 112) als het slachtoffer na enkele 

minuten volledig begint op te zwellen. Een verdikking van een aantal centimeter rond de steek is 

vervelend maar normaal, maar een volledig opgezwollen arm of stuk van het lichaam, extreme 

roodheid over het hele lichaam zijn dat niet en wijzen op een ernstige allergische reactie. 

 Verwittig ook de hulpdiensten (noodnummer 112) als de persoon in kwestie onwel wordt of 

ademhalingsproblemen krijgt. Geen actie ondernemen zou ertoe kunnen leiden dat het slachtoffer 

het bewustzijn verliest. In deze gevallen moet men in het ziekenhuis snel ingrijpen met tegengif. 

 Bel ook 112 als een wesp in de keelholte of mond heeft gestoken. Er kan een inwendige zwelling 

optreden die onmogelijk zelf te behandelen valt. Snel reageren is ook dan een must. 



 

 

 

  

Infodagen Preventie en Bescherming 2019  

De Infodagen Preventie en Bescherming worden georganiseerd door de Gemeenschappelijke 

preventiedienst van het GO! en de pedagogische begeleidingsdienst (Nascholing). Het is een 

netwerkdag voor alle onderwijsmedewerkers van het GO! die rechtstreeks betrokken zijn bij de 

veiligheid in hun onderwijsinstelling. Het is ook een terugkomdag voor de deelnemers van de 

basisopleiding Veiligheid en Hiërarchische lijn. 

 

De volgende infodagen vinden plaats op: 

 Dinsdag 19/3/2019, in het VAC te Gent 

 Vrijdag 29/3/2019, in KRC Genk 

 Donderdag 25/4/2019, in het Huis van het GO! te Brussel 

De powerpointpresentaties van de vorige editie kan je raadplegen op de website van de preventiedienst 

 
Tools voor een goed onthaalbeleid van nieuwe medewerkers  

Een goed ontwikkeld onthaalbeleid draagt bij tot veiligheid en welzijn en tot de vlotte integratie van 

nieuwe personeelsleden in de school. De Gemeenschappelijke preventiedienst schreef daarom een helder 

en overzichtelijk dossier Onthaal. Het dossier is een onderdeel van de publicatie ‘Naar een veilige school’ 

dat gedrukt en verspreid wordt door uitgeverij Politea.  

Meer info over het cahier en bestellen. 

Verder biedt de Gemeenschappelijke preventiedienst ook nog een model van Onthaalbrochure waar je 

onderwijsinstelling enkel nog de gegevens van de instelling en de scholengroep moet toevoegen. 

Alsook een model van Onthaalbewijs dat elk nieuw personeelslid dient te ontvangen. 

Dit materiaal kan je raadplegen en downloaden. 

 
Wetgeving 
  

 Rookverbod 24 op 24 en 7 op 7 

Vanaf dit schooljaar verandert het rookverbod in scholen. Het rookverbod wordt algemeen en uitgebreid 

naar 24u op 24u en 7 dagen op 7. Het verbod zal gelden voor iedereen die een school betreedt: 

personeel, leerlingen en bezoekers. 

Er geldt m.a.w. een absoluut en permanent rookverbod op het hele domein. Het is dus belangrijk dat je 

als school goede afspraken maakt.  

Voor wie? 

Het rookverbod geldt in de vestigingsplaatsen van scholen voor basis-en secundair onderwijs, centra voor 

leerlingenbegeleiding, internaten en tehuizen en academies voor deeltijds kunstonderwijs. Het geldt voor 

al wie gebruik maakt van dat domein (een CVO bijvoorbeeld dat in hetzelfde gebouw ook een lesplaats 

Zoek meteen hulp als je in een wespennest bent getrapt. Als één wesp steekt, kan het andere beestjes er 

ook toe aanzetten om aan te vallen. Het gevolg? Meerdere steken op een kleinere lichaamsoppervlakte 

en een grotere zwelling die je best even laat nakijken. 

http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/nascholing/cursusmateriaal-infodagen-preventie-en-bescherming
https://www.politeia.be/nl-be/book/naar-een-veilige-school/12127.htm
http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/preventieregister/a-documenten/a9-onthaal-en-begeleiding-nieuwe-werknemers


 

heeft, of gelijk welke derde, wat ook de activiteiten zijn die hij er uitoefent: ook een lokale vereniging dus 

die er een lokaal afhuurt of arbeiders die er herstelwerkzaamheden uitvoeren). 

Erkenningsvoorwaarde  

Scholen in het basis- en het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding moeten een 

rookbeleid voeren om erkend te kunnen worden of blijven. Ook een academie van het deeltijds 

kunstonderwijs moet een rookbeleid voeren om erkend te kunnen worden of blijven. Dit impliceert dat 

het rookverbod kenbaar wordt gemaakt en gehandhaafd wordt en dat de naleving ervan wordt 

gecontroleerd en overtreders worden gesanctioneerd, conform het eigen sanctiebeleid dat in het 

arbeidsreglement en het schoolreglement is opgenomen. 

Ondersteuning 

De nieuwe rookreglementering werd al aangepast in de modellen van 

schoolreglement. Om het rookbeleid op school kenbaar te maken en 

te voldoen aan de erkenningsvoorwaarde, verspreidde het GO! in het 

verleden al de rookpanelen zoals op de foto. Ook het Vlaams Instituut 

Gezond Leven (partnerorganisatie van het GO!) ontwikkelt materialen 

die scholen ondersteunen: 

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/rookbeleid-

op-school.  

Scholen(groepen) die nood hebben aan vorming, kunnen dit 

signaleren via gezondheid@g-o.be. Ook met vragen kan je daar 

terecht. 

 

 
Opleidingen 

 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. 

Deze opleiding duurt een halve dag en is gericht naar nieuwe gebruikers. 

Alle deelnemers ontvangen een attest. 

Kostprijs: 35 euro 

Datums + inschrijvingsmodule: http://pro.g-o.be/kalender/detail/3894/6854 

  

 EPOS voor gevorderden 

Afgelopen schooljaar heeft de preventiedienst verschillende sessies EPOS georganiseerd en 

hebben contactpersonen/directies deze sessies gevolgd. Collega’s die reeds een sessie hebben 

gevolgd en die al een verslag in EPOS hebben gekregen van de preventieadviseur kunnen bij 

deze sessie vooral praktische kennis opdoen. 

Deze opleiding duurt een halve dag en is gericht naar gevorderden. 

Alle deelnemers ontvangen een attest. 

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/rookbeleid-op-school
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/rookbeleid-op-school
mailto:gezondheid@g-o.be
http://pro.g-o.be/kalender/detail/3894/6854


 

Kostprijs: 35 euro 

Datums + inschrijvingsmodule: http://pro.g-o.be/kalender/detail/3895/6859 

 De Hiërarchische lijn inzake preventie en bescherming 

De werkgever bepaalt het preventiebeleid van de onderneming en de hiërarchische lijn en is 

belast met de uitvoering ervan. Het dagelijks beheer van de veiligheid van de werknemers is 

dus een taak van de hiërarchische lijn. 

Deze tweedaagse cursus geeft een overzicht van de specifieke opdrachten en taken die een 

hiërarchische lijn moet vervullen.  

Volgende thema's komen aan bod: 

 interne en externe dienst preventie en bescherming op het werk 

 inspectiediensten 

 Elektronisch PreventieOpvolgSysteem (EPOS) 

 dynamisch risicobeheersingssysteem 

 aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

Doelgroep:  

 coördinerend directeurs 

 (adjunct-)directeurs 

 coördinatoren deeltijds beroepsonderwijs 

 internaatbeheerders en hoofdopvoeders 

Opleiding in het Huis van het GO!: op 28/02 en 14/03/2019. 

Inschrijven voor de opleiding in het Huis van het GO!: http://pro.go.be/kalender/detail/3896/6869 

Deze drie opleidingen kan je ook in je regio/onderwijsinstelling laten plaatsvinden.  

De aanvraag kan je indienen bij de Pedagogische begeleidingsdienst (t.a.v. Daphné De 

Graeve).  

 TRAIN THE TRAINER-OPLEIDING 'VEILIG MET DE BUS' 

http://pro.g-o.be/kalender/detail/3895/6859
http://pro.go.be/kalender/detail/3896/6869
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Aanvraag%20nascholing%20op%20maat.dot


 

Dagelijks gebruiken leerlingen de bus voor pendelritten en schooluitstappen. Een veilig en 

correct gedrag in en rond dit voertuig is essentieel voor hen. 

Daarom organiseert de vzw Formation Car en 

Bus Opleiding (FCBO) in samenwerking met het 

Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) 

een gratis opleiding voor leraren, 

preventieadviseurs en anderen die 

geïnteresseerd zijn om uw leerlingen een 

veilig en correct gedrag in en rond de bus 

bij te brengen.  

Deze Train the trainer-opleiding behandelt de onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens 

de lessen voor uw leerlingen, zoals de evacuatieoefening en de omgang met de dode hoek, en 

geeft tips & tricks. 

Tijdens de vorige infodagen van de Gemeenschappelijke 

preventiedienst konden 100 deelnemers reeds een gelijkaaridge 

opleiding van hen volgen. 

Als GO! vinden wij veiligheid in en rond de bussen belangrijk en 

ondersteunen dan ook de verderzetting van de train the trainer-

opleiding.  

  

Dit schooljaar vindt de opleiding plaats op 2 datums: 

-  op dinsdag 16 oktober 2018, van 9u00-12u00, in Wondelgem (afspraak om 9u aan 

het station van Gent Sint-Pieters); 

-  op woensdag 17 oktober 2018, van 9u00-12u00, in Herentals (afspraak om 9u aan 

het station van Herentals). 

 Meer info: stefaan.liessens@fcbo.be of op het nummer 02/240.16.46. 

 Inschrijven. 

 
Netwerkdag voor vertrouwenspersonen 

De externe dienst voor preventie en bescherming, spmt-arista, organiseert voor alle 

vertrouwenspersonen een netwerkdag.  

Datum: donderdag 18 oktober 2018  

Locatie: in de opleidingslokalen van Kind en Gezin te Brussel 

Als bijlage vindt u de nodige informatie evenals het inschrijvingsformulier. 
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