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De actoren
Werkgever = Inrichtende Macht of Schoolbestuur
(verantwoordelijkheid)
EDTC
bevoegde
personen

EDPBW

IDPBW

(advies, taken, kennis)

CPBW
hiërarchische lijn
(directie, TAC, TA,
leerkrachten(?))
(uitvoerders)

leerkrachten (?),
onderhoudspersoneel, leerlingen
(toepassingsgebied)

(info, controle, advies)

De werkgever
´De werkgever treft de nodige maatregelen ter
bevordering van het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk´ (Wet Welzijn, Artikel 5)
M.a.w. de werkgever moet aan alle verplichtingen
voldoen die opgesomd zijn in de welzijnswet en zijn
uitvoeringsbesluiten.
De werkgever is de eindverantwoordelijke voor de
uitvoering van het welzijnsbeleid op school.

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Eén IDPBW

leiding

Eén IDPBW
met 4 afdelingen

Eén gemeenschappelijke IDPBW
voor 4 schoolbesturen

1 school/
n scholen

leiding

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Vorming
o Indeling in categorieën voor het onderwijs:
Categorie A

Categorie B

Categorie C

Categorie D

≥ 1000
werknemers

200 – 1000
werknemers

20 – 200
werknemers

< 20
werknemers

• categorie A: niveau 1 (leiding van de dienst)
• categorie B: niveau 2
• categorie C: basisvorming (´niveau 3´)

o Recht en plicht zich bij te scholen

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Middelen
o Materieel
•
•
•
•

bureau, kasten, …
computer met internettoegang
budget voor aankopen van materiaal
…

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Middelen
o Tijd
• departement onderwijs voorziet geen omkadering specifiek
voor PA
• scholen moeten uren uit lesurenpakket of uit
puntenenveloppe voor administratieve omkadering gebruiken
(vb:BPT-uren)

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Middelen
o Tijd
• Inspectie SO geeft volgende grafiek als richtnorm:

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Taken
o Adviserende functie
over alles wat met welzijn te maken heeft:
•
•
•
•
•
•
•

globaal preventieplan, jaaractieplan (*)
resultaten risicoanalyses (*)
gebruik arbeidsmiddelen, chemische agentia
collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
instructies bij noodsituaties
onthaal en vorming nieuwe werknemers en leerlingen
hygiëne

(*) in scholen van groep C zonder PA met vorming niveau 1 of 2 moeten deze taken uitgevoerd worden door de EDPBW

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Taken
o Uitvoerende taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

periodiek onderzoek arbeidsplaatsen en werkposten
voorstellen onthaal, informatie, vorming
onderzoek werkmethodes
documentatie preventie bijhouden
secretariaatswerk CPBW
wetgeving bijhouden
samenwerking met EDPW organiseren
ongevallen onderzoeken
arbeidsongevallensteekkaarten invullen
omstandig verslag ernstig ongeval (*)
maand- en jaarverslagen opstellen

(*) in scholen van groep C zonder PA met vorming niveau 1 of 2 moeten deze taken uitgevoerd worden door de EDPBW

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Taken
o In één enkel geval mag en moet de PA zelf
maatregelen nemen:
in geval van dringende noodzakelijkheid en de
onmogelijkheid om op de directie beroep te doen, zelf
de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van
het gevaar of hinder te verhelpen.

(*) in scholen van groep C zonder PA met vorming niveau 1 of 2 moeten deze taken uitgevoerd worden door de EDPBW

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Taken
o Ondersteunende taken
Meewerken aan:
•
•
•
•
•
•
•

de dynamische risicobeoordeling (*)
onderzoek van werkdruk, ergonomie en psychosociale factoren
identificatie van gevaren (*)
de analyse van ongevallen en incidenten (*)
taken die door de EDPBW uitgevoerd worden
EHBO-organisatie
de bestelprocedure

(*) in scholen van groep C zonder PA met vorming niveau 1 of 2 moeten deze taken uitgevoerd worden door de EDPBW

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
 Maandverslag
o frequentie: maandelijks of driemaandelijks (< 50
werknemers)
o bespreking op comité-vergaderingen
o inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•

overzicht activiteiten
relaties met EDPBW
opzoekingen i.v.m. welzijn
opgespoorde risico´s
synthese ongevallen
getroffen preventiemaatregelen
jaarlijks actieplan
documenten (organigram, exploitatievergunning, attesten en
keuringsverslagen, suggesties brandweer, verslagen comité i.v.m. ongevallen
en incidenten)

IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Jaarverslag
o frequentie: jaarlijks (vóór 31/3 bezorgen aan Directie
TWW)
o vooraf voorleggen aan comité
o inhoud
• identificatiegegevens werkgever, IDPBW, EDPBW en CPBW
• statistische gegevens (gepresteerde arbeidsuren,
ongevalgegevens, berekening frequentie- en ernstgraden)
• inlichtingen arbeidsveiligheid (maatregelen, keuringen,
jaaractieplan)
• inlichtingen gezondheid en hygiëne
• inlichtingen over vorming
• inlichtingen over informatie aan het personeel

Overkoepelende preventiediensten
Eén juridische entiteit (vb: schoolbestuur) met
meerdere technische bedrijfseenheden (TBE)
o Een centrale IDPBW met aan het hoofd een (centrale)
preventieadviseur
o Voor elke TBE met een CPBW: een afdeling van de
IDPBW met een preventieadviseur

Overkoepelende preventiediensten
Meerdere juridische entiteiten met een
overkoepelende preventiedienst (vb. een
scholengemeenschap met meerdere
schoolbesturen)
o aanstellen van een coördinerend preventieadviseur
(CPA)
• is geen officieel erkende functie
• CPA kan officieel niet optreden als preventieadviseur van de
verschillende schoolbesturen
• CPA = ondersteunende functie voor de preventiediensten van de
verschillende scholen

Overkoepelende preventiediensten
Meerdere juridische entiteiten met een
overkoepelende preventiedienst (vb. een
scholengemeenschap met meerdere
schoolbesturen)
o oprichten van een gemeenschappelijke interne dienst
(GIDPBW)
•
•
•
•

officiële aanvraag met motivatie
moet goedgekeurd worden via een KB
GIDPBW kan alle taken uitvoeren van een interne dienst
GIDPBW ontslaat de verschillende schoolbesturen niet van hun
verplichting een eigen IDPBW te hebben

EDPBW (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
 Elke school die niet beschikt over een erkend
departement voor medisch toezicht moet voor
een aantal taken een beroep doen op een
externe dienst voor preventie. In de praktijk is dit
dus elke school.
 Minimale taken van de externe dienst:

o verzekeren van het gezondheidstoezicht
o onderzoek wisselwerking tussen mens en arbeid
o toezicht op organisatie van EHBO en dringende
verzorging

EDPBW (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
 In scholen van groep C die niet beschikken over
een preventieadviseur van niveau 1 of 2 moeten
volgende taken door de EDPBW uitgevoerd
worden:
o adviezen verlenen over globaal preventieplan,
jaaractieplan en de resultaten van de risicoanalyses
o opmaken van omstandige verslagen van ernstige
ongevallen
o meewerken aan de dynamische risicobeoordeling,
identificatie van gevaren en analyse van ongevallen
met 3 dagen werkverlet

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Paritair overlegorgaan
o vanaf 50 werknemers
o helft afgevaardigden van werkgever, helft
personeel
o personeelsafgevaardigden worden om de 4 jaar
verkozen
o PA is onafhankelijk adviseur/deskundige maar geen
stemgerechtigd lid

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Moet elke school met 50 werknemers een
comité hebben?
o Comité voor elke technische bedrijfseenheid (TBE)
met minstens 50 werknemers
o Aantal TBE´s wordt bepaald in overleg met de
vakbonden in de aanloop naar de verkiezingen op
basis van sociale en economische criteria

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Moet elke school met 50 werknemers een
comité hebben?
o Mogelijke situaties per schoolbestuur:
• 1 TBE met alle scholen: één comité (vanaf 50 wn)
• meerdere TBE´s (elk bestaande uit 1 of meer scholen):

– één comité voor elke TBE met 50 wn
– scholen die buiten deze TBE´s vallen, vormen ofwel samen een
afzonderlijke TBE met 50 wn of sluiten aan bij een andere TBE
– als alle TBE´s < 50 wn tellen maar schoolbestuur 50 wn of meer
tewerkstelt moet één gemeenschappelijk comité opgericht
worden
Het is dus uitgesloten dat binnen een schoolbestuur sommige
scholen wél en andere geen comité zouden hebben.

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Organisatie
o huishoudelijk reglement
o vergadert maandelijks
o werkgever of afgevaardigde zit de vergadering voor
o secretariaat (uitnodigingen, verslag): PA

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Taken
o adviezen geven over
• alles wat invloed kan hebben op het welzijn van de werknemers op het
werk
• keuze of vervanging van externe dienst voor technische controle
• keuze of vervanging van dienst waarop beroep wordt gedaan in het kader
van de arbeidsongevallenwet
• keuze en aankoop van arbeidsmiddelen en collectieve en persoonlijke BM
• identificatiedocument
• deskundigheid binnen IDPBW
• samenstelling en middelen van de interne dienst
• samenwerking tussen centrale en plaatselijke IDPBW
• verdeling van de opdrachten tussen de interne en externe dienst
• keuze van de externe dienst

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Taken
o opdrachten
•
•
•
•

stimuleren en opvolgen werking interne dienst
onderzoek van klachten van werknemers
voorstellen formuleren voor verfraaiing arbeidsplaatsen
uitwerken propagandamiddelen en maatregelen voor onthaal
werknemers
• afvaardigingen aanstellen
– voor jaarlijkse rondgang met PA en lid van de hiërarchische lijn
– die zich onmiddellijk ter plaatse begeeft wanneer er ernstige
risico´s zijn, bij ernstige ongevallen of als minstens 1/3de van de
werknemersafvaardiging in het comité daarom verzoekt
– die ambtenaren belast met toezicht welzijn op het werk te woord
staan

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Taken
o voorafgaand akkoord geven over
• aanstellen en ontslag van de interne preventieadviseur
• minimumprestatieduur van de IDPBW

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)
 Verplichtingen van de werkgever t.a.v. het comité
o informatieplicht
• documentatie inzake welzijn, intern en extern milieu
• inlichtingen, verslagen, adviezen, documenten i.v.m. welzijn, intern
en extern milieu
• bestelbonnen, indienststellingsverslagen
• informatie over wijziging werkmethodes, installaties en
fabricageprocedé´s voor zover ze invloed hebben op het welzijn van
de werknemers
• informatie over de risico's voor de veiligheid en de gezondheid, de
beschermings- en preventiemaatregelen en de evaluatie ervan
• maatregelen eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van
werknemers

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Verplichtingen van de werkgever t.a.v. het
comité
o Verder moet de werkgever aan het comité
• de mogelijkheden geven om vlot contact te kunnen nemen
met hemzelf, leden van de hiërarchische lijn, de IDPBW en de
werknemers om hun taak te kunnen uitvoeren
• zijn standpunten of die van de hiërarchische lijn of van de
IDPBW meedelen inzake adviezen die door het comité gegeven
werden
• de nodige middelen ter beschikking stellen om de vastgestelde
gevaren of risico´s te kunnen signaleren
• uithangbord of ander geschikt communicatiemiddel ter
beschikking stellen waarmee alle werknemers kunnen worden
bereikt

Wat als er geen CPBW is?
Opdrachten en bevoegdheden worden
overgenomen door de
vakbondsafgevaardigde(n)
Als er geen vakbondsafgevaardigden zijn,
moet de werkgever rechtstreekse participatie
organiseren met het personeel

De hiërarchische lijn
= iedereen die gezag uitoefent over een andere
werknemer
o directieleden
o TAC, TA
o praktijkleerkrachten (want zij oefenen gezag uit over de
leerlingen die een vorm van arbeid verrichten en in het kader van
de wet welzijn gelijkgesteld zijn met werknemers)
o overige leerkrachten (?? – oefenen gezag uit over leerlingen
maar die worden niet gelijkgesteld met werknemers)

De hiërarchische lijn
Verplichtingen van de hiërarchische lijn
o meewerken aan opstellen GPP en JAP
o voorstellen/adviezen formuleren in het kader van het dynamisch
risicobeheersingsysteem
o ongevallen/incidenten onderzoeken en voorkomings-maatregelen
voorstellen
o controle uitoefenen op arbeidsmiddelen, CBM, PBM en gebruikte
stoffen en preparaten
o tijdig advies inwinnen van de IDPBW en EDPBW
o controle of de verschillende taken worden uitgevoerd door de
werknemers die de daartoe vereiste bekwaamheid hebben en de
vereiste opleiding en instructies hebben ontvangen

De hiërarchische lijn
Verplichtingen van de hiërarchische lijn
o waken over de naleving van de instructies
o zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij
gekregen hebben in toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk goed begrijpen en in
praktijk brengen
o het onthaal van elke beginnende werknemer organiseren en een
ervaren werknemer aanduiden die ermee belast is deze te begeleiden;
wie belast is met het verzekeren van het onthaal, tekent onder zijn
naam een document waaruit blijkt dat de nodige inlichtingen en
instructies werden verstrekt met betrekking tot het welzijn op het werk

De werknemers
Wie?
o meester-, dienst- en vakpersoneel
o leerkrachten
• hiertoe behoren niet de praktijkleerkrachten vermits zij gezag
uitoefenen over leerlingen die een vorm van arbeid uitoefenen
in het kader van hun opleiding (= gelijkgesteld met
werknemers)  hiërarchische lijn

o leerlingen in de praktijklessen
(gelijkgesteld met werknemers)

De werknemers
Taken en verplichtingen
o zorg dragen voor eigen veiligheid en die van andere betrokken
personen
o op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen,
gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere
middelen
o op de juiste wijze gebruik maken van de PBM
o de specifieke veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen,
gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig
uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de
juiste manier gebruiken

De werknemers
Taken en verplichtingen
o de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere werksituatie waarvan
zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk
gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, alsmede van
elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen

o bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk
o op positieve wijze bijdragen tot het preventiebeleid dat wordt tot stand
gebracht in het kader van de bescherming van de werknemers tegen
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, zich
onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk en zich onthouden van elk wederrechtelijk gebruik van
de klachtenprocedure.

EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle)
 EDTC´s (vroeger: keuringsorganismen) zijn organisaties die
erkenningen hebben voor het uitvoeren van technische
controles op installaties en arbeidsmiddelen
 Bepaalde (periodieke) controles (= keuringen) moeten
verplicht door een EDTC uitgevoerd worden. De belangrijkste
die van toepassing zijn in scholen zijn:
o keuring van de laagspanningsinstallatie (vijfjaarlijks)
o keuring van de hoogspanningsinstallatie (jaarlijks)
o keuring van liften (2x per jaar of 4x per jaar (*))
(*) als onderhoud gebeurt door ISO gecertificeerd bedrijf: 2x per jaar, anders 4x per jaar)

EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle)
 Meer specifieke arbeidsmiddelen en installaties waarvoor
periodieke technische controle door EDTC moet uitgevoerd
worden:
o hef- en hijswerktuigen en -gereedschappen (3-maandelijks)
o veiligheidsharnassen, -gordels, vanglijnen, reddingskoorden,
antivalapparaten (jaarlijks of na val)
o vaste reservoirs voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in
oplossing gehouden gassen (opslagplaats: 5-jaarlijks,
veiligheidskleppen: 10-jaarlijks)

(*) als onderhoud gebeurt door ISO gecertificeerd bedrijf: 2x per jaar, anders 4x per jaar)

Bevoegd persoon
 Sommige technische controles mogen ook door een bevoegd
persoon uitgevoerd worden
 Bevoegd persoon = iemand die de nodige vorming, opleiding
en/of ervaring heeft om controle uit te voeren
 Bevoegd persoon kan een werknemer of een extern
deskundige zijn

Bevoegd persoon
 Controles die door een bevoegd persoon mogen uitgevoerd
worden, zijn ondermeer
o
o
o
o
o
o

brandalarm, -melding en –detectie-installatie (jaarlijks)
brandblusapparaten (jaarlijks)
speelpleinen en -toestellen (3-maandelijks tot jaarlijks)
stellingen (wekelijks en vóór elke indienstneming)
ladders (3-maandelijks tot jaarlijks)
sportzaaltoestellen (3-maandelijks tot jaarlijks)

Preventieregister
Een register waarin alle uit te voeren taken
inzake welzijn opgesomd zijn met
o vermelding van de periodiciteit
o vermelding van de verantwoordelijke van
uitvoering

Preventieregister

Preventieregister

Preventieregister

Preventieregister

