
 

Vierde nieuwsbrief schooljaar 2012-2013 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 

• Publicatie jaarverslag preventiedienst – dienstjaar 2012  

• Infodagen 2013 en nieuw programma 2014 

• Voorstel uren contactpersonen Preventie en Bescherming 

• Project VUB: levenslijn project verkeersveiligheid bij adolescenten 

• Project Hartveilige School van Rode Kruis  

• ‘nv gezond award’ verlengt zijn inschrijvingsperiode 

• Basisopleiding Veiligheid niveau 3 in het kader van opleiding nieuwe opleiding TATAC 

• Abonnement voor aanvullingen op het basisboek ‘Naar een veilige school’ 

 
Wij wensen jou veel leesplezier en een welverdiende vakantie! 

  

Guy Linten 

Preventieadviseur-coördinator 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

  

 
  
Publicatie jaarverslag preventiedienst – dienstjaar 2012 

  
Het jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming IDPBW geeft o.a. een samenvatting 

van de ongevallen en van de preventiemaatregelen die het afgelopen jaar werden getroffen evenals de thema’s waarrond 

gewerkt zal worden in de scholengroepen en de centrale administratieve diensten van het GO!  Het eindverslag vindt u op 

de website van de Gemeenschappelijke preventiedienst (rubriek E2 Jaarverslag).  

 

  

Snel naar ...  

  

• www.g-o.be/preventie 
 

• www.g-o.be/nascholing 

 
• http://hartveilig.rodekruis.be/  

 

• www.politeia.be 

 

• www.g-o.be/contactpersonen 

 

 

 

  

  

  

  



Infodagen 2013 en nieuw programma 2014 

De Gemeenschappelijke preventiedienst en GO! Nascholing organiseren sinds enkele jaren infodagen voor alle onderwijs-

medewerkers die begaan zijn met veiligheid. We brachten ook dit jaar meer dan 350 collega’s samen. Uit de feedback van 

de deelnemers leiden we af dat dit initiatief gesmaakt wordt. Dat heeft ons aangezet om reeds een programma te maken 

voor 2014.   

Zoals gewoonlijk starten we de eerste infodag in de zalen van het voetbalstadium van Genk, nl. op 13 maart ’14. Vervol-

gens houden we op 27 maart ’14 halt in Gent of Waregem.We sluiten de reeks af in Brussel, in het nieuw huis van het 

GO!. Deze infodag zal plaatsvinden op 31 maart ’14. 

De infodagen worden opnieuw georganiseerd voor alle contactpersonen Preventie en Bescherming en de direc-

teurs/beheerders. 

  

 

Uren voor contactpersonen Preventie en Bescherming 

Tijdens de voorbije 4 infodagen werd het voorstel toegelicht om uren toe te kennen aan de contactpersonen. De Ge-

meenschappelijke preventiedienst maakte een berekening die gebaseerd is op o.a. de richtlijn van Prebes.  Deze laatste 

wordt ook bij de doorlichtingen gehanteerd door de inspectie van het departement Onderwijs. De richtlijn is een advies 

aan scholen omtrent het minimaal aantal uren om de taak van contactpersoon te kunnen vervullen. De aanduiding en de 

bepaling van de minimale tijdsbesteding van de contactpersoon dient te gebeuren door het bevoegde comité.  

Als bijlage vindt u een overzichtstabel en enkele voorbeelden. 

   

 

 

Project VUB: levenslijn project verkeersveiligheid bij adolescenten 

 

De vakgroep Menselijke Fysiologie van de Vrije Universiteit Brussel werkt in opdracht van het FWO-Levenslijn een pro-

ject uit rond verkeersveiligheid bij adolescenten.   

Het doel van het onderzoek is een diepgaande analyse uit te voeren van fietsongevallen tijdens trajecten van en naar 

school. Aan de hand van de resultaten willen de onderzoekers beleidsrelevante aanbevelingen doen tot preventieve 

maatregelen naar de overheid, de scholen en de ouders.  

  

  

   

 



Om dit project uit te werken willen ze via een representatieve steekproef adolescenten die de fiets gebruiken als trans-

portmiddel benaderen om aan onze studie deel te nemen.   

 

De onderzoekers van de VUB zouden graag een korte algemene vragenlijst afnemen bij de scholieren van het secun-

dair onderwijs. Wanneer uit deze vragenlijst blijkt dat de betreffende scholier op regelmatige basis de fiets gebruikt 

willen ze hem of haar uitnodigen om deel te nemen aan de vervolgstudie, waarbij ze hem of haar gaan opvolgen in de 

tijd (1 jaar). Tijdens dit jaar zal er gevraagd worden om wekelijks een fietsdagboek bij te houden. Dit alles gebeurt 

online via een web applicatie en de tijdsinvestering zullen ze tot een minimum beperken.  

 

Dit project is een prima aanvulling op de lessen aardrijkskunde, informatica en lichamelijke opvoeding. Dezestudie 

geeft de mogelijkheid om de verkeersveiligheid van deze doelgroep in kaart te brengen en te verbeteren. Voor de 

scholieren draagt het bij tot een veiligere en gezondere levensstijl. Om van deze studie en de verkeersveiligheid een 

succes te maken is deelname van scholieren echter noodzakelijk. 

 

Als uw school geïnteresseerd is om deel te nemen aan ons project rond verkeersveiligheid bij adolescenten of meer 

informatie wilt geef dan even een seintje: 0495/28 25 21 (Dra. Marloes Hanssen) of Marloes.Hanssen@vub.ac.be 

 

De onderzoekers kunnen ook persoonlijk langskomen om onze studie verder toe te lichten aan u, de directie, leer-

krachten, leerlingenraad,… 

 

Project Hartveilige School van Rode Kruis  

 

Het project Hartveilig wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten én de eerstehulpcapaci-

teiten van de bevolking vergroten. Dit gebeurt door:  

zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED (Automatische Externe 

Defibrillator); zoveel mogelijk AED‟s te plaatsen in steden, gemeenten, bedrijven en organisaties.  

 

Je school kan instappen in een Hartveiligproject als er een AED-toestel wordt aangekocht of er een AED-toestel in de 

buurt beschikbaar is en je het engagement aangaat om 10 % van de medewerkers van de school op te leiden. De 

school ontvangt dan het Hartveilig-label voor twee jaar.  

 

Meer info: http://hartveilig.rodekruis.be/ 



‘nv gezond award’ verlengt zijn inschrijvingsperiode 

  

Wil u graag uw gezonde initiatieven in de kijker zetten? Dan hebben wij goed nieuws: de inschrijvingsperiode van de 

‘nv gezond award’ wordt namelijk verlengd tot en met 31 juni 2013.  

  

De ‘nv gezond award’ is een wedstrijd voor scholen(groepen), KMO’s en bedrijvenverenigingen in Vlaanderen en Brus-

sel die aandacht hebben voor gezondheid op de werkvloer. Het is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezond-

heidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) in samenwerking met Unizo, Idewe, Provikmo, Mensura, Attentia-CBMT, All 

Day Long, SD Worx, Vitamed en HR-Magazine. 

  

Hoe deelnemen? 

  

Elke deelnemer vult een deelnamedossier in waarin gepeild wordt naar de inspanningen die u als school geleverd heeft 

op vlak van gezondheid en werk. De deelnamedossiers worden onder de loep genomen door een vierkoppige jury, 

voorgezeten door Inge Vervotte (voorzitter VIGeZ). Karel Van Eetvelt (Gedelegeerd bestuurder van ondernemersorga-

nisatie UNIZO), Fons Leroy (Afgevaardigd bestuurder van VDAB) en Jef Peuters (Nationaal voorzitter Prebes) vervolle-

digen de jury. 

  

De winnaar krijgt onder meer de kans om zijn gezonde bedrijfsinitiatieven in HR-Magazine voor te stellen. Een uitgele-

zen kans dus om uw gezondheidsinitiatieven in de kijker te zetten! 

  

Inspiratie nodig? Bekijk dan eens de waaier aan activiteiten die Huishoudhulp van Cauteren, winnaar van de 1ste editie 

van de nv gezond award, op touw zette. 

  

Inschrijven en meer info vindt u terug op www.nvgezond.be 

 

 

 

 

 

 



 

Basisopleiding Veiligheid niveau 3 in het kader van opleiding nieuwe opleiding TATAC 

Een primeur:  volgend schooljaar wordt vanaf januari een nieuwe opleiding TATAC ingericht. Ter voorbereiding daarop 

organiseren wij samen met GO! Nascholing in Jette tijdens de eerste trimester van volgend schooljaar een basisoplei-

ding niveau 3. De doelgroep zijn dus zeer bepaald mensen die zich kandidaat willen stellen voor de opleiding TATAC. Je 

hebt immers dit attest nodig om je vormingsattest TATAC te kunnen krijgen.  

Hou begin volgend schooljaar de website van het GO!-nascholing in de gaten. 

 

 
Abonnement voor aanvullingen op het basisboek ‘Naar een veilige school’ 

Sinds dit schooljaar kan u de publicatie ‘Naar een veilige school’ bestellen. Dit basisboek wordt uitgegeven door ASP 

(vroeger Politeia) in samenwerking met de Gemeenschappelijke preventiedienst. Voor de aanvullingen (ongeveer 

2 keer per jaar) dient u een bestelformulier in te vullen en naar de uitgeverij te zenden (ter attentie van Le-

ne.hardy@aspeditions.be ). De aanvullingen kosten 0,55 euro/blz., excl. verzendingskosten. Dankzij de aanvullingen 

blijft uw basisboek volledig en actueel. 

 

Meer info: www.politeia.be 

 

 

 

GO! Alhambragebrouw – Emile Jacqmainlaan 20 – 1000 Brussel – tel. 02 790 93 69 – preventie@g-o.be   

 


