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Gemeenschappelijke preventiedienst  
Huis van het GO! 
Willebroekkaai 36 
1000 Brussel 
info@g-o.be 
www.g-o.be 

Aan de directie van MPI Westhoek, 

Aan de beheerder van POI Westhoek, 

 
Pylyserlaan 132, 8670 Koksijde 

 

 
vragen naar e-mail telefoon datum 

Bart Devos bart.devos@g-o.be 0495/247 138  1/3/2018 

 

Verslag nr. SG28-2018-A029-Koksijde-MPI + POI-Rondgang 

Geachte directeur, 
Geachte beheerder, 

 

Hierbij stuur ik u het voornoemde preventieverslag. 

 

Op 01/03/2018 bezocht ik samen met de arbeidsgeneesheer van ARISTA, Dr. Y. Rasquin, de 
campus voor het jaarlijks bedrijfsbezoek. Hierbij kwamen enkele aandachtspunten aan het 
licht. 

 

Gelieve het verslag in uw basiscomité te behandelen en de nodige actiepunten te 
formuleren. Het verslag en de goedgekeurde actiepunten dienen ter inzage van de 
preventieadviseur en de inspectiediensten in het preventieregister geklasseerd te worden 
onder afdeling E7. 

 

Met vriendelijke groet        

 

Bart Devos       

preventieadviseur SG 28 
 
cc : Aan de algemeen directeur van SG 28 
 Kaaskerkestraat 22/2 8600 Diksmuide
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Vaststellingen en wenken: 

1 
 

 

In het economaat is de vloerbedekking aan vervanging toe. 

2 

 

Aan de inkom ontbreekt een paneel in het plafond. 

3 

 

Verlichting in de eetzaal moet aangepakt worden. 

Overal waar nog rapidstarters gebruikt worden, moeten 
deze vervangen worden door andere lichtpunten. 



 

3 
SG28-2018-A029-Koksijde-MPI + POI-Rondgang 

 

4 

 

In de keuken is het raadzaam om de overbodige 
waterverzachter te verwijderen zodat dit niet langer een 
obstakel vormt om naar de gasafsluiter te gaan. 

5 

 

De kraag aan de uitlaatbuis in de keuken ontbreekt. 

 

6 

 

Overgang zorgt voor struikelobstakel. Beter accentueren 
door gebruik te maken van sterk contrasterende kleuren 
(vb donkergekleurde strips tegenover felgekleurde strip). 
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7 

 

 

 

Vermijd om brandbare voorwerpen op, onder, tegen 
verwarmingsbronnen te plaatsen (algemene bemerking). 

8 

 

In het werkatelier van de OWM is het omhulsel van een 
schakelaar beschadigd. Deze dient vervangen te worden. 
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9  

 

Omdat een overgangsstrip tussen de 2 vloeren ontbreekt, 
ontstaat er struikelgevaar door het opkrullend laminaat. 

10 

 

In lokaal 94 (sanitair leerlingen) is een lavabo verwijderd. 
De sporen (restgaten) hiervan moeten nog worden 
weggewerkt. 

11  

 

Hier en daar sluiten de metalen beschermprofielen aan de 
doorgangen niet nauw aan tegen de muur. Hierdoor 
ontstaat een risico op snijden en/of ernstigere 
verwondingen. 

In de speelruimte kan een stoeiend kind vanop een 
springkussen tegen de uitstekende profielhoek terecht 
komen met ernstig letstel in het gezicht of oog tot gevolg. 
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12 

 

In lokaal120 (leefruimte OC2) is een vloertegel gebarsten. 
De barst brokkelt steeds verder af. 

13 

 

Aan de buitengevels is er ter hoogte van (evacyatie)deuren 
her en der ernstige beschadiging met afbrokkelen van 
structuur als gevolg. 

14 

 

Het timmerwerk rond de dakgoten bevinden zich in ferm 
beschadigde toestand. Dit zorgt niet alleen voor een 
verloederd uitzicht, maar door het steeds toenemend 
houtrot dreigen stukken naar beneden te vallen. 

 

 
 
 
 
Bart Devos       

preventieadviseur SG 28 


