Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming
Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL
doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne van GO! Leefschool ‘De Oogappel’ te Gent

Hoofdstructuur

bao

Instellingsnummer
Instelling

55871
GO! Leefschool ‘De Oogappel’ Gent

Directeur
Adres
Telefoon
Fax
e-mail
Website/URL
Bestuur van de instelling
Adres
Scholengemeenschap/Consortium
Adres
CLB
Adres

Hilde STRUYVELT
Bisdomkaai 1 - 9000 GENT
09-233.85.32
09-224.30.60
bs.de.oogappel@pantarhei.be
www.bsdeoogappel.be
114017 - GO! scholengroep Panta Rhei
Ooievaarsnest 3 - 9050 GENTBRUGGE
125526 - HORTA
Ooievaarsnest 3 - 9050 GENTBRUGGE
114454 - GO! CLB Gent
Voskenslaan 262 - 9000 GENT

Dagen van het doorlichtingsbezoek
Einddatum van het doorlichtingsbezoek
Datum bespreking verslag met de instelling
Samenstelling inspectieteam
Inspecteur-verslaggever
Teamleden

55871 - GO! Leefschool ‘De Oogappel’ te Gent

8/01/2013, 9/01/2013, 10/01/2013, 11/01/2013
11/01/2013
25/01/2013
Liesbet Criel
Jan Devos

1

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING

3

1.

RELEVANTE KENMERKEN

4

2.

FOCUS VAN DE CONTROLE

4

3.

ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

4

3.1

Organisatie

4

3.2

Veiligheid van de leer- en werkomgeving

5

3.3

Gezondheid en hygiëne

6

3.4

Milieu

6

Voldoet 4.

STERKTES EN ZWAKTES

6

4.1

Relevante aspecten waarin de instelling goed is

7

4.2

Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

7

4.3

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

7

5.

ADVIES

8

6.

REGELING VOOR HET VERVOLG

8

55871 - GO! Leefschool ‘De Oogappel’ te Gent

2

INLEIDING
Op 8/01/2013, 9/01/2013, 10/01/2013 en 11/01/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse
Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid
toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.
Zij is daarbij bevoegd voor:
• de controle van het studiepeil;
• de naleving van de onderwijsregelgeving;
• de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt
van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne
afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.
Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten
en gegevens, observaties en gesprekken.
Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van
de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die
onderzocht worden.
Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.
Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke
adviezen:
• gunstig;
• gunstig beperkt in de tijd;
• ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden
in de financierings- of subsidiëringsregeling.
Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering
integraal besproken worden.
Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de
website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen
of op www.schooldoorlichting.be.
Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op
leerlingenwerving).
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1.

RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken
• De materiële infrastructuur wordt gedeeld met andere instellingen (lyceum, CVO, CLB).
• De directeur van 'De oogappel' is campusverantwoordelijke.
• De preventieadviseur getuigt van een grote expertise.

2.

FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:
O rg anis atie v an het welzijns beleid

Ja

Veilig heid v an de leer- en werkom g ev ing

Ja

G ezondheid en hygiëne

Neen

M ilieu

Neen

3.

ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1

Organisatie

3.1.1

Het bestuur van de instelling

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.
Toelichting: Als campusverantwoordelijke krijgt de directeur een aanzienlijk aantal bijkomende
taken/verantwoordelijkheden waarin zij ook daadwerkelijk investeert. Het bestuur van de instelling
beschikt nog niet over een preventief onderhoudsprogramma voor het instellingencomplex en de
uitrusting.

3.1.2

Comité1

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene
opdrachten gedeeltelijk uit.
Toelichting: Het basisoverlegcomité behartigt de opdrachten van het comité preventie en bescherming op
het werk. Zij beschikt nog niet over een huishoudelijk reglement.

3.1.3

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.
Toelichting: De preventieadviseur draagt bij tot een planmatige aanpak van het welzijnsbeleid.

3.1.4

Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne
dienst.
Toelichting: Nihil

1

Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité,
personeelsvergadering, werkgroep … ) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité
preventie en bescherming op het werk op zich neemt.
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3.1.5

Aankoop- en indienststellingsbeleid

De betrokkenheid van de preventieadviseur bij het aankoop- en indienststellingsbeleid van toestellen en
materialen die een mogelijk gevaar inhouden is niet structureel voorzien.
Toelichting: De preventieadviseur wordt nog niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2

Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1

Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die
tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.
Toelichting: Het gebouw geeft een aftandse indruk en verdient een grondige opfrisbeurt. Het dak lekt en er
zijn sporen van betonrot, van vochtinsijpeling en van schimmelvorming. De vloerbedekking komt op
meerdere plaatsen los en plafondtegels ontbreken. De opslag in verschillende ruimtes is weinig
gestructureerd en deze lokalen komen rommelig over.

3.2.2

Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te
voorkomen.
Toelichting: Tegels op de kleuterspeelplaats liggen los en er is een barst in de glijbaan.

3.2.3

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden
geoptimaliseerd.
Toelichting: Een oversteekplaats in de buurt van de school is minder veilig.

3.2.4

Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met
brandveiligheid.
Toelichting: Het brandpreventieverslag bevat heel wat fundamentele opmerkingen. De smoorspoelen van
de oude armaturen lekken met brandgeur tot gevolg. De brandbelasting in de kelder is zeer groot. De
brandalarmering staat op een plaats waar geen bezetting is.

3.2.5

Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen
tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.
Toelichting: Het verslag van de evacuatieoefening bevat een aantal werkpunten. Er is noodverlichting, maar
die dient aangepakt te worden. De vluchtweg tussen het CLB en de school dient 'vrij' te zijn.

3.2.6

Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar
betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.
Toelichting: Het keuringsverslag van de hoogspanning voldoet maar dit is niet het geval voor de
laagspanning. Op sommige plaatsen hangt de bekabeling los.
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3.2.7

Veiligheid van toestellen2

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende
nageleefd.
Toelichting: Nihil

3.3

Gezondheid en hygiëne

Voldoet

3.4

Milieu

Voldoet

2

Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, …) wat mogelijk
aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.
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4.

STERKTES EN ZWAKTES

4.1

Relevante aspecten waarin de instelling goed is

• De deskundige inbreng van de preventieadviseur.
• De geleverde inspanningen door de directeur ten aanzien van het welzijnsbeleid.

4.2

Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

• Verder gevolg geven aan de opmerkingen rond brandveiligheid en elektriciteit.
• Het gebouw gefaseerd opfrissen.

4.3

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

• Het risico op brandgevaar wegnemen door de oude armaturen te verwijderen.
• De brandbelasting in de kelder verminderen.
• De brandcentrale overbrengen naar een plaats waar bezetting is.
• De inbreuken vermeld op het keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie wegwerken.
• De preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
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5.

ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig
beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:
• Het risico op brandgevaar wegnemen door de oude armaturen te verwijderen.
• De brandbelasting in de kelder verminderen.
• De brandcentrale overbrengen naar een plaats waar bezetting is.
• De inbreuken vermeld op het keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie wegwerken.
• De preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

6.

REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 11 januari 2016 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd
werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Liesbet Criel
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur

Hilde Struyvelt

55871 - GO! Leefschool ‘De Oogappel’ te Gent

8

