
SCHOLENGROEP: Scholengroep Westhoek                  /NR. 28
Vertegenwoordigers : 

Van de werkgever: de heer Cloet, beheerder 

Plaats : MPI Koksijde: internaat  DE STEIGER en BS DE VIERTORRE - Pylyserlaan 132 - 8670 Koksijde Van de IDPB:  de heer Devos, preventiecoördinator SG28

OEPE : Van Arista :  Dr. Rasquin, arbeidsgeneesheer-preventieadviseur

Gebouw 19228/17/01 Nr Verslag:

Datum1/3/2018 BC/TC :  Scholengroep 28

Codering veiligheidssituaties: alle items in de checklist die VET & CURSIEF gedrukt zijn, kunnen geëvalueerd worden aan de hand van de 

volgende codering:

P1 = veiligheidssituaties die moeten aangepakt worden binnen 1 maand

P2 = veiligheidssituaties die moeten aangepakt worden binnen 1 jaar

P3 = veiligheidssituaties die geïntegreerd kunnen worden in een actieplan of in een globaal preventieplan

Welzijn op school niet OK Nr S A P Commentaar

Infrastructuur Geschikt verpozingslokaal voor de leerkrachten 888 De opvoeders kunnen nu beschikken over degelijke matrassen (ook voor ruglijders)

Eventueel geschikt verpozingslokaal voor het onderhoudspersoneel 888

Uitrusting klaslokalen: tafels en stoelen aangepast aan de leeftijd; staat bord; storende reflecties  bord; bureau en 

stoel leerkracht

888
In de refter werden tafels van verschillende hoogte geplaatst, met aangepaste stoelen.

Roken Er is een rookbeleid voor de werknemers 1 De school is volledig rookvrij. 

Leraarskamer : rokers / niet-rokers 1

Voeding Beschikbaarheid van voedingsmiddelen met aandacht voor GVO "gezonde voeding" (verse groenten, geen 

snoep, …)

2
Eén van de vele recente aan het personeel aangeboden opleidingen betrof "gezonde voeding"

Beschikking over drank (waterfontein) 2

Alcohol & drugs Alcoholische dranken worden niet aangeboden in de school (refter, vergaderingen, ...) 4

Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben 4 Procedures voor dit-  en onderstaande items worden centraal uitgewerkt (GO!) en tevens binnen de scholengroep.

Deze procedure is bekend bij het personeel 4

Risicoanalyse Er is een risicoanalyse uitgevoerd m.b.t. de risico's van stress, geweld, pesten en seksueel gedrag op het werk. 

Dit is een wettelijke verplichting.

5
Bevraging uitgevoerd bij alle personeelsleden van SG28

Stress Er is een stressbeleid op de school 6 Beleid kan eventueel bijgestuurd worden rekening houdend met de resultaten van de bevraging

Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. stress op het werk ("groepsinterventie", bvb. 

informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever

6

Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben 6 Een procedure is er niet, maar er is een open beleid met voldoende inspraak en een lage hiërarchische drempel 

Deze procedure is bekend bij het personeel 6

Preventie-        

adviseur

Er is een gespecialiseerde preventieadviseur benoemd, bevoegd inzake de psychosociale risico's geweld, pesten 

en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) - Dit is een wettelijke verplichting

7 de  preventieadviseur van de psychosociale cel van Arista werd hiervoor aangeduid. Dit werd opgenomen  in de onthaalbrochure en aan alle 

personeelsleden meegedeeld

Vertrouwens-

persoon

Er is een vertrouwenspersoon aangeduid voor het personeel inzake de psychosociale risico's geweld, pesten en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) - Dit is geen wettelijke verplichting, maar een mogelijkheid.

8
Er  werden 2 extra opleidingen voorzien voor respectievelijk een vertrouwenspersoon voor "De Viertorre" en voor "De Steiger"; maar er zijn ook 2 

vertrouwenspersonen binnen scholengroep 28.

Geweld Er is een duidelijk reglement of beleid t.o. geweld 8

Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. geweld op het werk ("groepsinterventie", bvb. 

informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever

8

Bij de recente opleidingen was er ook "omgaan met zware agressie" en "conflictbeheersing onder volwassenen"

Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben 8

Deze procedure is bekend bij het personeel 8

Pesten Er is een duidelijk beleid t.o. van pesten op de school 8

Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. pesten op het werk ("groepsinterventie", bvb. 

informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever

8

Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben 8

Deze procedure is bekend bij het personeel 8

Ongewenst seksueel gedrag op het werk (= OSGW) 8 S 5 3

Er is een duidelijk beleid t.o. van OSGW op de school 8

Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. OSGW ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, 

cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever

8

Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben 8

Deze procedure is bekend bij het personeel 8

Algemene organisatie van het werk 8

Duidelijke richtlijnen 8

Werkproces 8

Verklaring van de hoofding van de kolommen:                                                                                                                                           

- niet OK : wordt aangekruist indien aanmerking over dit item                                                                                                    - 

Nr : code van een (groep) aanmerking(en)

- S : status van de aanmerking: - N = nieuw                - S = statusquo, onveranderd

GO!   ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - Bedrijfsbezoek

- P : prioriteitscodes P1 - P2 - P3 : zie hiernaast.

                                                  - B = normalisering    - A = gedeeltelijke verbetering

                                                  - D = verergering        - T = techn. gn. opl. mogelijk                                                - A : jaar 

waarin de aanmerking voor het eerst werd gemaakt (2002 = 2)                                              - P :
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Veiligheidsgevoel 8

Bedrijf niet OK Nr S A P Commentaar

Gevolggeving aan verslagen en adviezen 20

Preventiebeleid 40

Actualisering lijst der onderworpen personeelsleden X 40 S 8 3 Gebeurt regelmatig . Ons inziens wordt het infectierisico van personeelsleden met verzorgende taken wat onderschat.

Vaccinaties x 40 S 5 3 Het verzorgend personeel werd nog niet gevaccineerd tegen hepatitis .

Moederschapsbescherming 40 De bepalingen uit de omzendbrief 'moederschapsbescherming' zijn gekend door de directie en het personeel en worden consequent toegepast.

Medische geschiktheid stagiaires 40

Inventaris van chemische producten : Interne Dienst 509 OK

Gebruiksaanwijzing van chemische producten : Interne Dienst 518 De  toxicologische fiches zijn voorhanden en werden zelfs geactualiseerd.

Controle van de technische fiches (chemische producten) : Interne Dienst 509

Asbestinventaris aanwezig : Interne Dienst 562 OK. De schoolborden die nog asbest bevatten worden stelselmatig vervangen: nu smartborden!

Asbest: beheersplan aanwezig : Interne Dienst 515 De stookplaats van de Viertorre werd volledig vernieuwd, waarbij alle asbestmateriaal werd verwijderd.

Controles door erkende organismen : Interne Dienst 050

Voorkomingsbeleid, meer technische aspecten: Interne Dienst 040

Ongevalsaangiften  3   Een kopie van de  arbeidsongevallenaangifte wordt ook overgemaakt aan onze dienst.

Algemene 

vorming

Algemene vorming en informatie 10

Informatie van nieuwe werknemers 11    Er is een onthaalbrochure aanwezig, deze wordt aan alle nieuwe personeelsleden en stagiaris overhandigd bij indiensttreding.

Richtlijnen ( werking - onderhoud ) 42 Instructiekaarten voor de toestellen in het atelier zijn geafficheerd

Werken met derden: Interne Dienst 17

Veiligheid niet OK Nr S A P  

 568     

- Meester, vak- en dienstpersoneel 568

- Werkzaamheden bij technische vakken en labo's 568

- Keukenactiviteiten 568

416    

490
Alle snoeren werden ondertussen van de grond weggenomen en aan het meubilair bevestigd. Enkele losse stopcontacten werden opnieuw 

bevestigd, maar uiteraard vergt dit een continue opvolging..

X

414

S 9 3

VIERTORRE: De rekjesnog te fixeren in K1, K3, M4, M5 , Blio en kokaal bij Dalton speelzaal. Ook oppassen met te hoge stapeling bovenop kasten 

(stapelruimte BS)!  De rekjes in de autiklassen zijn ook niet echt stevig opgesteld. 

X

416

N 2

Het pad aan de stookplaats ligt zeer oneffen. Ook de verende tegels van de auti-speelplaats en de turnzaal krullen hier en daar op aan de randen. . 

Het drempeltje in de doorgang naar het atelier wordt best extra gesignaleerd.   Het inox hoekprofiel dat ter versteviging en afscherming werd 

geplaatst aan de doorgang naar het turnzaaltje in De Steiger sluit niet overal even goed aan, waarbij een scherpe, snijdende hoek ontstond: na te 

zien. 

X

720    

794

A   

S

9  

0

3   

2

De nooduitgangen zijn nu steeds functioneel : Panieksluitingen werden  overal geplaatst. In de gangen wordt soms wel gestapeld, maar men zorgt er 

wel voor dat dit beperkt blijft tot één zijde en de doorgang gevrijwaard is. In de sportzaal dient bij gebruik de 2de uitgang steeds geopend te worden.  

Taakuitvoering niet OK Nr S A P Commentaar

450

Opleiding heffen van lasten 453

Technische hulpmiddelen bij het tillen (caddy, steekwagentje) 441

Aanpassing van de werkpost 452

Manueel heffen van lasten  451   Patiëntenlift voor verzorging/wassen is voorzien

Praktische organisatie van het werk X 444 N 3 Doordat één directielid nog niet kon worden vervangen is de werkdruk op de hiêrarchische lijn wel zeer groot geworden. 

Inplanting van de werkposten 445

Moeilijke werkhouding - langdurig zelfde houding 455

Ergonomische hulpmiddelen voor het onderhoud (karretje, dweilpers, ...) 441 OK

Meubilair (staat) 62 Ter hoogte van het onthaal werd het meubilair  aangepast. 

Onderhoud X 869 N 3 Een kast die in de gang van De Viertorre staat opgesteld is niet meer stevig en dringend aan vervanging toe. 

Aanpassing

X

63
A 9 3

Bij de beheerder hindert een tafelpoot het vrij bewegen over het ganse werkvlak en in het secretariaat is er wat weinig vrije beenruimte, doch in 

beide gevallen werden hierover geen klachten geuit.

Beeldschermen X 67 S 5 3 Het werkblad van de verpleegster is niet echt diep genoeg om er PC-werk te verrichten, doch dit gebeurt steeds korstondig.

Inplanting 233

Aanpassing 65 Voor de laptops die als vaste PC gebruikt worden is een apart klavier voorzien en een houder om het scherm op ooghoogte te brengen.

Screening van de werkposten : zie bijlagen 67 Iedereen beschikt over een in de hoogte verstelbare stoel.

Aangepaste infrastructuur 888

Heffen van lasten

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Andere aspecten van veiligheid : Interne Dienst

Voorkoming en bestrijding van brand : Interne Dienst
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Lokalen te eng, te bekrompen  889     

Niet aangepaste lokalen 890

Omgevingsfactoren Nr S A P Commentaar

Verlichting (Minimum 300 Lux) 210 OK

Voldoende natuurlijke verlichting

X

214
T 9 3

In de gangen van De Viertorre is geen natuurlijke lichtinval, zodat het er steeds heel duister is. Lichtkopels plaatsen nu niet meer mogelijk na de 

installatie van de zonnepanelen op het dak.

Kunstverlichting ( staat, onderhoud) X 213 S 6 3 Verlichting in de refter en in de gangen en lassen na te zien: verschillende lampen zijn stuk, andere flikkeren.

Geen hinderlijke schaduwen, reflecties, lawaai 210

Thermisch comfort 177 OK: met behulp van de thermostatische kranen zorgde men voor een betere warmteverdeling.

Aanvaardbaar in de winter 188   Met de nieuwe gasbranders haalt men  gemakkelijker comfortabele temperaturen.

Aanvaardbaar in de zomer 189

Geen vochtvlekken aanwezig 204 Men zorgde voor een betere waterafvoer van het dak van de sportzaal, zodat er heden geen regeninsijpeling meer is. De sporen van de vroegere 

insijpeling dienen nog weggegwerkt (schilderen plafond en sanitair)

Zonnewering 177

Verluchting 180 OK

Voldoende natuurlijke verluchting 181

Afwezigheid van tocht 184

Lokale afzuiging van schadelijke stoffen, gassen, dampen, rook 180 De kopieerlokalen kunnen verlucht worden.

Kunstmatige verluchting ( onderhoud, controle) 187

Fysische risico's ( UV, IR, IS,…) 227

Lawaai 225

Trillingen 226

Onaangename reuk 175  

Biologische 

risico's

Mijten 555

Schimmels 555

Er is een procedure ter voorkoming van besmetting door Legionnella x 555 S 7 3 Er wordt geen logboek bijgehouden, doch door het frequent dagelijks gebruik van de douches is het risico beperkt.

Dringende opmerkingen 517

Machines - uitrusting : Interne Dienst Nr S A P Commentaar

Ergonomie van de machines 472

487 B 6 Verplaatsbare doelen worden steeds verankerd.

Hygiëne Nr S A P Commentaar

Algemene staat lokalen (muren, plafonds, vloeren, radiatoren) 131 Schoonmaak van de moeilijker bereikbare gedeeltes periodiek te voorzien. Roestvorming aan enkele radiatoren in de Viertorre. 

 131   Vloerbedekking in het kinélokaal komt wat los. Houtwerk beschadigd of rot (dakgoten, venster secretariaat Viertorre,…)

Properheid lokalen: 150 B 6 Het kinélokaal  wordt nu na gebruik steeds opgeruimd.

- Afval dagelijks weggenomen 150

- Selectie van afval 150

- Vloerbedekking goed gereinigd (water/stofzuiger) 150

- Glasoppervlakten net 150

Refter 240

Ondergebracht in lokalen, gescheiden van les- of andere lokalen 240

Constructie in hard materiaal 240

Effen en ondoorlaatbare bekleding van de vloer 240

Effen en ondoorlaatbare bekleding van de muren (tot op 2m hoogte) 240

Verluchting 240

Verlichting 240

Verwarming 240

Hygiëne, onderhoud, schoonmaak 240

Veiligheid 240

Uitrusting: aantal tafels, aantal stoelen, drinkbaar water, schoonmaak van het vaatwerk, verwarming van voedsel, 

vuilnisbakken

240

Staat van de uitrusting 240

Oppervlakte voldoende groot 240

Enkel meubelen van de refter 240

240

Andere problemen 240

Keuken 260

Algemene 

inrichting

Toepassing HACCP:

X

260
S 7 3

Vaatwas niet apart van de rest van de keuken; doch er wordt gezorgd voor een scheiding in tijd. Een HACCP-verantwoordlijke doet nu de dagelijkse 

opvolging.

Uitrusting: fornuis, dampkap, werkoppervlakken, kasten 260 De rekken uit de voorraadruimte bestaan uit kunststof elementen die in de vaatwas kunnen gereinigd worden

Constructie in hard metaal 260 Inox bladen werden vernieuwd

Effen en ondoorlaatbare bekleding van de vloer, antislip 260 De vloer werd vernieuwd: nu in epoxy en dus gemakkelijk te reinigen

Effen en ondoorlaatbare bekleding van de muren  (tot op 2 m hoogte) 260

Dringende opmerkingen (veiligheid van machines: Interne Dienst)
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Verluchting voldoende om condensatie te verhinderen en hitte en vocht af te voeren; best 20 luchtverversingen 

per uur,

260

Verlichting (min, 300 Lux) 260

Verwarming 260

Doorgangen min. 80 cm, 260

Apart adm lokaal 260

Aparte kleedkamers en sanitair, buiten keukencircuit 260

Hygiëne Staat en onderhoud van de vloer 260

Staat en onderhoud van de muren 260

Staat en onderhoud van de uitrusting 260

Onderhoud dampkap 260

Regelmatige reiniging van ventilatoren of verluchtingsroosters e.d. 260

Oppervlakte voldoende groot (belemmering) 260

Persoonlijke hygiëne: handen en vingernagels steeds proper; hoofdbedekking; geen warme-lucht-blazers. 260

Personeel : werkkledij en schoeisel  260     

Wastafel in keuken zelf, met zeepdispenser, zonder handbediening, met papieren handdoeken 260 In de keuken zelf is  ook een dergelijke aparte wastafel , met een zeep- en papieren handdoekverdeler . 

Levering, 

stockering

Aparte ingang voor levering 260
B 6 Het regenereerzout wordt nu  in een andere ruimte gestockeerd dan de voorraadkamer van verpakte voedingswaren

Eigen recipiënten 260

Controle geleverde voedingswaren  (houdbaarheidsdatum en/of uiterste verbruikdatum) 260

Stockering voedingswaren : koude kamer en/of frigo's beschikbaar (max 4°); wekelijkse controle van inhoud van 

koude kamers of frigo's; diepvriezers (min - 18°, wekelijkse controle van inhoud diepvriezers)

260 Temperatuursregistratie gebeurt nauwgezet en ook  in de berging van de verpakte voedingswaren hing men ter controle  een thermometer. 

Koelinstallatie uitgerust met nieuwe motoren.

Bewaring getuigenschotels (diepvries) 260

Systematische verwijdering van afval 260

Vuilnisbakken met deksel, liefst met voetbediening 260

Andere Personeel krijgt specifieke opleiding 260 Opleidingen voor het personeel zijn voorzien.

Andere problemen: ongedierte, schimmelvlekken, roest, verfschilfers. 260 De 2 dienkarren die wat roestvorming vertonen werden uit de keuken verwijderd

Andere problemen: verbinding met toiletten is verboden 260

Andere problemen:  rookverbod 260

Vervoer maaltijden (+ 60°) 260

Sanitair 286

Scheiding personeel - leerlingen 286 leerlingentoiletten prachtig gerenoveerd

 Scheiding dames - heren 286 De toiletruimte voor het personeel nabij het secretariaat wordt gemeenschappelijk gebruikt. 

Aantal voldoende 286

Infrastructuur conform 286

Pictogrammen 286

Privacy gewaarborgd 286

Onderhoud X 286 N 3 In de badkamers van De Steiger dienen sommige aanzuigpunten van het ventilatiesysteem eens te worden gereinigd. 

Staat van de vloer 286

Staat van muren en plafonds 286

Verlichting 286

Verluchting 286

Verwarming 286

Handhygiëne:  286    

- "Handen wassen na elk toiletbezoek" wordt geafficheerd voor het keukenpersoneel 286

- wastafels 320

- zeepdispenser 320

- wegwerppapierdispenser X 320 N 3 In de Viertorre worden opnieuw gewone handdoeken gebruikt, wat uiteraard niet erg hygiënisch is. 

- rolhanddoeken 320

Hygiënische emmers 335

Andere 286

Stortbaden aanwezig (turnles) 340 De douches aan de turnzaal werden afgesloten. 

Stortbaden : regelmatige desinfectie 340

Vestiaires personeel 280

Hulp en dringende zorgen Nr S A P Commentaar

Praktische organisatie  80  

Lokalen EHBO steeds te openen 100 Men beschikt over 2 goed uitgeruste EHBO-lokalen met alle noodzakelijke eerstehulpmiddelen.

Hulpmateriaal 110

Verbanddozen bereikbaar, controle, medicatie 111 register wordt bijgehouden.

Aanwezigheid van hulpverleners (lijst) 91

Zowel in het internaat als in de school is er een verpleegster aanwezig, ondersteund door een kinderverzorgster.Er zijn tevens 3 redders 

tewerkgesteld in het MPI.

Andere
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Handtekening Dr. Yves Rasquin
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