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INLEIDING
Dit verslag is het resultaat van de controle van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne van het centrum door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet
betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.
Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een controle is opgebouwd rond de
componenten context, input, proces en output:
 context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en
juridische aard die het centrum karakteriseren
 input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van het centrum
 proces: initiatieven die het centrum neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context
en input
 output: de resultaten die het centrum met haar leerlingen of cursisten bereikt.
Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.
Tijdens het bezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en
analyse van documenten.
De controle van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in een verslag
dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.
Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de controle.
Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De
onderwijsinspectie kan drie adviezen uitbrengen:
 een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van het centrum.
 een beperkt gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de erkenning van het centrum als
het centrum binnen een bepaalde periode voldoet aan de voorwaarden vermeld in het advies.
 een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van
het centrum op te starten.
Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of het centrum de vastgestelde
tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.
Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert
de directeur van het centrum alle personeelsleden over de mogelijkheid tot inzage.
Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van het centrum het verslag volledig
bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van het centrum of zijn gemandateerde tekent
het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de
onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.
Het centrum mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?
www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be
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1

Voldoet het centrum aan de erkenningsvoorwaarde ’bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne’?

1.1

Organisatie BVH - Tekorten kennen

Het centrum gaat op systematische wijze haar situatie op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne na. Dat blijkt uit de regelmaat waarmee het controles, risicoanalyses en inspraak van het personeel
uitvoert. Daardoor kent het de tekorten en is het waakzaam voor ongunstige veranderingen in de
werkomgeving van het personeel, de leerlingen en andere cliënten. De werkwijze van het centrum toont
aan dat het gebruik maakt van de analyses van deskundigen en dat het rekening houdt met de
opmerkingen van het personeel en van externen. Opgemerkte tekorten neemt het doorgaans op in de
plannen die de beheersing ervan regelen. De uitwerking van de plannen is concreet en doelgericht. Hierin
wordt rekening gehouden met vastgestelde tekorten, een planmatige aanpak en een duidelijk beeld van de
kostprijs.

1.2

Organisatie BVH - Tekorten beheersen

Er is een assertief beleid aanwezig om tekorten op te sporen, te kennen en te beheersen. De meeste
bemerkingen uit verslagen van externen kregen een voldoende systematische opvolging. De teamleden
krijgen in voldoende mate informatie over het welzijnsbeleid.

1.3

B&V - inspectie

De meeste lokalen voldoen aan de bewoonbaarheids-, veiligheids- en hygiëne-eisen. Het verslag van de
externe dienst die de controle uitvoerde van de elektrische laagspanningsinstallatie meldt dat deze niet
voldoet aan de vermelde voorschriften. De externe dienst geeft aan dat de werken die nodig zijn om de
overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek (23/08/2016) te doen verdwijnen, zonder
vertraging dienen getroffen te worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft
geen gevaar vormt voor de personen en de goederen. Alle inbreuken uit het verslag van de externe
controledienst in verband met de laagspanning zijn opgevolgd. Enkele inbreuken zijn op het ogenblik van
de controle door de onderwijsinspectie al weggewerkt. Het beleid geeft aan dat de andere inbreuken in de
zeer nabije toekomst verdere opvolging krijgen. Niet alle producten met gevaarlijke eigenschappen of
gevaarlijke stoffen zijn veilig opgeborgen. Niet alle evacuatiewegen zijn voldoende duidelijk vanuit elk
lokaal. Niet in alle lokalen zijn de noodzakelijke instructies betreffende evacuatie aangebracht. De
vluchtwegen op de plattegronden zijn niet door middel van pijlen aangegeven. De instelling organiseert de
noodzakelijke evacuatieoefeningen niet op basis van een uitgewerkt evacuatiescenario.

1.4

G&H - inspectie

Ondanks de zeer nette indruk zijn niet alle sanitaire voorzieningen ingericht conform de regelgeving. In de
kleuterwachtzaal is er geen mogelijkheid tot het verplicht wassen van de handen na toiletbezoek. De
privacy is er onvoldoende gegarandeerd en verluchting is onmogelijk. Niet alle producten met gevaarlijke
eigenschappen zijn veilig opgeborgen. Op het ogenblik van de controle gaf het team aan een oplossing te
hebben voor de bovenvermelde tekorten en de uitvoering ervan op te nemen in het jaaractieplan met het
oog op de uitvoering ervan.
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1.5

Conclusie

Het centrum krijgt een gunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne. Omwille van de systematiek waarmee het tekorten opspoort en wegwerkt en de realisatie van
kleinere oplossingen, vertrouwt de onderwijsinspectie op het beleidsvoerend vermogen van het centrum
om de resterende tekorten verder op te volgen en weg te werken.

2

ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de
erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit
verslag:
GUNSTIG
 voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam

Voor kennisname namens het bestuur

Peter DE CLERCK
de inspecteur-verslaggever
Datum van verzending aan de directie en het
bestuur van het centrum

Wendy MERTENS
de directeur
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