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INLEIDING
Op 23/04/2012, 24/04/2012 en 25/04/2012 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
 Elke school van de scholengemeenschap heeft een eigen preventieadviseur. Deze personen
komen geregeld samen en hanteren eenzelfde systeem (ZORGSYS). Regelmatig wordt er
ondersteuning vanuit deze firma voorzien. De preventieadviseurs streven ernaar om zoveel
mogelijk uniform te werken.
 Er loopt een bouwdossier met als kenmerk RF/V.B.15264.1.2/2011/19777 voor een nieuwe
dakbedekking in blok D.

2.

FOCUS VAN DE CONTROLE

Op basis van het vooronderzoek werd geconcludeerd dat de instelling voldoet aan de voorwaarden
inzake de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Er werden geen specifieke aspecten voor
diepgaander onderzoek in de focus geplaatst.

3.

ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1

Organisatie

Conclusie: gunstig

3.2

Veiligheid van de leer- en werkomgeving

Conclusie: gunstig

3.3

Gezondheid en hygiëne

Conclusie: gunstig

3.4

Milieu

Conclusie: gunstig
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4.

ADVIES

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

5.

REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil
Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Ann Schelfhout
Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:
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