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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 21-05-2012 tot 20-06-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.
Vanaf 01-06-2015 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?

• Tijdens de doorlichting van 2012 beschikte de school niet over de brandpreventieverslagen van alle
vestigingsplaatsen.
• De onderwijsinspectie stelt tijdens de opvolgingsdoorlichting vast dat de school nu van iedere
vestigingsplaats een recent brandpreventieverslag heeft. De vaststellingen en bemerkingen van de
brandweer of van de externe dienst zijn grotendeels opgenomen in het globaal preventieplan (GPP) en/of
de jaaractieplannen (JAP). Deze degelijk uitgewerkte planningen vermelden de prioriteiten en de
beschikbare budgetten. De onderwijsinspectie besluit met een gunstig advies.
Vestigingsplaats Berchem
• Het brandpreventieverslag dateert van 29 november 2013 en werd opgemaakt door de externe dienst. In
het verslag staat een aantal opmerkingen vermeld. Het gebouw beschikt niet over een automatisch
branddetectiesysteem, maar er is wel een algemene alarminstallatie. De gasflessen worden niet in
openlucht opgeslagen. Niet alle evacuatiewegen zijn vrij over hun nuttige breedte. Niet alle pictogrammen
zijn aanwezig. Er zijn onvoldoende blustoestellen en op een aantal plaatsen ontbreken er muurhaspels. De
veiligheidsverlichting is niet overal geplaatst. De compartimentering van de traphal in gebouw ‘Diksmuide’
en het labo is nog niet gebeurd. Niet alle uitgangsdeuren draaien mee met de vluchtrichting. De
evacuatieplannen en de evacuatierichtlijnen zijn niet overal opgehangen. Een aantal treden zijn niet slipvrij.
De externe dienst adviseert extra leuningen in het gebouw ‘Diksmuide’.
• Bij de opvolgingscontrole waren de meeste opmerkingen uit het brandpreventieverslag opgenomen in
het GPP en het JAP. Het automatisch branddetectiesysteem is nog niet gerealiseerd, maar samen met
nieuwe muurhaspels is dit voorzien in een vergund AGIOn-dossier. De evacuatiewegen zijn op het moment
van het bezoek vrij over de volle breedte, maar dit blijft een aandachtspunt. De pictogrammen zijn al
gedeeltelijk aangevuld. De school kocht enkele extra blustoestellen aan. De problematiek met de
veiligheidsverlichting is verbeterd. De compartimentering van de traphal in gebouw ‘Diksmuide’ en het labo
is nog niet gerealiseerd. De aanpassing van de draairichting van de uitgangsdeuren gebeurde nog niet. De
evacuatieplannen en de evacuatierichtlijnen hangen in alle lokalen. De controle van de slipvrije treden
moet nog gebeuren. De plaatsing van extra leuningen in het gebouw ‘Diksmuide’ is in de planning
opgenomen. De opslag van de gasflessen is nog niet reglementair en is voorzien in 2017.
Vestigingsplaats Wijgmaal
• Het brandweerverslag dateert van 2 april 2015. De brandweer vraagt om hen op de hoogte te brengen
zodra de verbeteringswerken zijn uitgevoerd.
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Volgens de brandweer ontbreekt op sommige plaatsen de veiligheidsverlichting of werkt ze niet. De derde
bouwlaag van het nieuwbouwgedeelte en het chemielokaal zijn niet brandtechnisch gescheiden. In de
stookplaats ontbreekt de bovenverluchting. Er is geen ATEX-studie (ATmosphères EXplosibles) van de
schrijnwerkerij gemaakt. De compartimentering in de keuken is ontoereikend tijdens het koken. De
brandweer vermeldt ook een aantal attesten die ontbreken, zoals de controle van de rookkoepel, de
werking van de veiligheidsverlichting, de keuring van de gasdetectie in de stookplaats, het onderhoud van
de filters en kokers in de keuken, de dichtingsproef van de gasinstallatie.
• De directie en de interne dienst melden tijdens de opvolgingsdoorlichting dat een aantal werken reeds
zijn uitgevoerd. Zo is de school aan de bemerkingen en de controles i.v.m. de veiligheidsverlichting en de
ATEX-studie tegemoetgekomen. Tal van opmerkingen zijn in het GPP en/of het JAP opgenomen. Er is een
contract met een externe firma voor de keuring van de veiligheidsverlichting. Het frituurtoestel in de
keuken is buitengebruik gesteld, waardoor het compartimenteringprobleem in de keuken vervalt. De
dichtingsproef op de gasleiding voldoet en de keuring van de gasdetectie gebeurt jaarlijks. Het onderhoud
van de filters en kokers in de keuken is nog niet gedaan en staat nog niet in het JAP. Dit geldt ook voor de
herstelling van de rookkoepel.
Vestigingsplaats Gent
• Het brandpreventieverslag van de vestigingsplaats Gent dateert van 16 november 2015 en omvat zowel
het basisonderwijs als het secundair onderwijs. De schoolinrichting voldoet niet helemaal aan de minimale
voorwaarden waaraan de constructie, de uitrusting en de inrichting van schoolgebouwen moeten
beantwoorden.
De opmerkingen voor het secundair onderwijs betreffen beschadigde brandwerende deuren; openingen in
compartimenteringswanden, het ontbreken van de compartimentering tussen de toneelzaal en de rest van
de school en die van het stooklokaal; het ontbreken van enkele sirenes en alarmdrukknoppen;
opmerkingen over de plaatsing en aanduiding van brandblusmiddelen. Het vrij houden van evacuatiewegen
blijft een aandachtspunt.
• De onderwijsinspectie stelt nu vast dat de opmerkingen grotendeels zijn opgenomen in het GPP en/of het
JAP. De school voorziet voor de uitvoering van deze aandachtspunten in de nodige budgetten volgens een
prioriteitenplan.
Vestigingsplaats Sint-Kruis Brugge
• Het brandpreventieverslag dateert van 2 september 2015 en besluit met een gunstig advies zonder
opmerkingen.
Vestigingsplaats Lier
• Het brandpreventieverslag dateert van 8 januari 2015 en is gunstig, maar met enkele opmerkingen.
• Tijdens de opvolgingscontrole waren de opmerkingen uit het brandpreventieverslag opgenomen in het
GPP en/of het JAP. De inbreuken uit het verslag van de laagspanningsinstallatie staan geprogrammeerd
tegen januari 2017 en de meeste opmerkingen zijn al uitgevoerd. De pictogrammen zijn in orde gebracht.
De andere opmerkingen over gebouw H vervallen omdat dit gebouw wordt afgebroken om plaats te maken
voor een nieuwbouw. De realisatie is voorzien in 2016 via een AGIOn-dossier.
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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:
GUNSTIG
 voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam

Voor kennisname namens het bestuur

Alex MAES
de inspecteur-verslaggever
Datum van verzending aan de directie en het
bestuur van de school

Paul BUYCK
de directeur
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