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INLEIDING
Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet
betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.
Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij
de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd.
Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond
de componenten context, input, proces en output:
 context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
 input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
 proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en
input
 output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.
Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.
Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.
De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en
een advies.
Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.
Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:
 een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
 een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van
de school op te starten.
Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.
Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert
de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.
Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school 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.
De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

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

HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond
plaats van 08-01-2013 tot 11-01-2013 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.
Vanaf 11-01-2016 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies,
in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2

ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

Contextuele kenmerken:
Leefschool De oogappel deelt haar infrastructuur met andere instellingen. Als campusverantwoordelijke
krijgt de directeur van de leefschool een aanzienlijk aantal bijkomende taken en verantwoordelijkheden
waarin zij ook daadwerkelijk investeert. Zij kan hierbij rekenen op de deskundige inbreng van de preventieadviseur van de scholengroep.
Tijdens deze opvolgingsdoorlichting stelt het inspectieteam vast dat de school nood heeft aan bijkomende
ondersteuning van een contactpersoon om het welzijnsbeleid op te volgen. De hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden zijn immers te groot om deze allemaal aan de directeur toe te vertrouwen.
De school dient de volgende tekorten weg te werken:
1. Het risico op brandgevaar wegnemen door de oude armaturen te verwijderen.
2. De brandbelasting in de kelder te verminderen.
3. De brandcentrale overbrengen naar een plaats waar bezetting is.
4. De inbreuken vermeld op het keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie wegwerken.
5. De preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
1. Op 24 september 2009 meldde de directeur een brandgeur op het gelijkvloers van de school. De preventieadviseur stelde vast dat een verlichtingsarmatuur hier de oorzaak van was en adviseerde het bestuur om
alle oude armaturen te verwijderen. Na de doorlichting (d.d. 08-01-2013 tot 11-01-2013) zijn in meerdere
lokalen de oude armaturen vervangen door een energiezuinig type. Er zijn in deze lokalen ook nieuwe plafondtegels geplaatst. De werken werden recentelijk door het bestuur van de scholengroep stopgezet. Het
tekort is hierdoor in onvoldoende mate weggewerkt. In een aantal lokalen zijn nog steeds oude verlichtingsarmaturen aanwezig. Er is meermaals gebleken dat dit euvel aanleiding kan geven tot het ontstaan van
brand. De school heeft verschillende keren het brandalarm ingezet omwille van rookontwikkeling en sterke
brandgeur. Het bestuur dient dit tekort dan ook onverwijld weg te werken.
2. Uit de rondgang van de preventieadviseur (d.d. 17-09-2015) en de opvolgingsdoorlichting blijkt dat het
schoolteam aanzienlijke inspanningen leverde om de brandbelasting in de kelder te verminderen en de lokalen op te ruimen. Deze inspanningen dienen verder gezet te worden en vormen een blijvend aandachtspunt voor de school. Het tekort is in voldoende mate weggewerkt.
3. De brandcentrale werd nog niet overgebracht naar een plaats waar bezetting is. Het tekort is in onvoldoende mate weggewerkt.
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4. De school beschikt over een geldig keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie door een erkend organisme. Ze geeft gevolg aan de opmerkingen uit het keuringsverslag. Het tekort is in voldoende mate weggewerkt.
5. De procedure om de preventieadviseur te betrekken bij de aankoop en het in dienst stellen van machines en apparaten die een verhoogd risico inhouden is opgestart. Het tekort is in voldoende mate weggewerkt.
Gezien twee van de vijf tekorten onvoldoende zijn weggewerkt en het om fundamentele veiligheidsrisico's
gaat, adviseert de onderwijsinspectie ongunstig voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

3

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:
ONGUNSTIG
 voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.
In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies met betrekking tot het zelfstandig remediëren van tekorten:
de onderwijsinspectie oordeelt dat de instelling een beroep moet doen op externe ondersteuning om de
tekorten te remediëren.
In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 en meer bepaald het
artikel 39 §4 3°, wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling opgestart.
Namens het inspectieteam

Voor kennisname namens het bestuur

Liesbet CRIEL
de inspecteur-verslaggever
Datum van verzending aan de directie en het
bestuur van de school

Hilde STRUYVELT
de directeur
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4

ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei
2009. Het heeft binnen de opgelegde termijn na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting
van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de
instelling uitgewerkt verbeteringsplan.
Op basis van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal en conform art. 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering
houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen van 17 januari 2014
keurde de inspecteur-generaal het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de
erkenning wordt hierdoor opgeschort tot en met 1 april 2019.
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