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INLEIDING
Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarden
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van uw instelling1 door de onderwijsinspectie van
de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei
2009 geeft haar de opdracht hiertoe.
Als een instelling 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 instelling karakteriseren
 input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de instelling
 proces: initiatieven die een instelling neemt om output te realiseren, rekening houdend
met haar context en input
 output: de resultaten die de instelling 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 alle of op
afzonderlijke structuuronderdelen van de instelling. De onderwijsinspectie kan twee
adviezen uitbrengen:
 een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van
de instelling of van structuuronderdelen
 een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van
de erkenning van de instelling of van structuuronderdelen op te starten.
Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de instelling de
vastgestelde tekorten zelfstandig kan wegwerken.
Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve verslag
informeert de directeur van de instelling leerlingen, ouders en/of cursisten over de
mogelijkheid tot inzage. De directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding
informeert de centrumraad.
Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de instelling het
verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de
instelling 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 instelling mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.
1

Instelling: onderwijsinstelling of CLB (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 2, 11°).
Onderwijsinstelling: een pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek
instellingsnummer toegekend is (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 2, 13°).
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Meer informatie?
www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be
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1.

HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne vond plaats op 11/10/2010 en werd afgesloten met een beperkt
gunstig advies. Vanaf 01/09/2011 moet de instelling kunnen aantonen dat de tekorten die
aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag
beschrijft in welke mate de instelling daarin is geslaagd.

2.

TE REMEDIEREN TEKORTEN

welzijnsbeleid
Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.

omwille van
Een keuringsverslag van de elektrische
laagspanningsinstallatie, dat beantwoordt
aan de vigerende regelgeving,
voorleggen.

ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD?

3.1 Welzijnsbeleid: Veiligheid van de leer- en werkomgeving
Voldoet

Motivering
De school beschikt over een keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie
(dd. 24/05/2012) dat beantwoordt aan de vigerende regelgeving.
Om tegemoet te komen aan de inbreuken die vermeld stonden in het keuringsverslag dd.
12/11/2002 liet het schoolbestuur in maart 2012 herstellings- en aanpassingswerken
uitvoeren voor een bedrag van 4600 euro.
De school zal gevolg geven aan de inbreuken vermeld in het huidige verslag door:
- de tweede fase van de verbouwingswerken in de gymzaal binnen afzienbare tijd uit te
voeren (dossiernummer AGIOn: VW 16421 1.2).
- de nodige herstellingswerken uit te voeren in de hoogspanningscabine (dossier AGIOn).
- een gefaseerde opvolging te plannen van de overige inbreuken en opmerkingen uit het
keuringsverslag dd. 24/05/2012.
Het schoolbestuur engageert zich om voor het einde van het schooljaar 2011-2012 aan
de inspectie een document te bezorgen waarop een erkend elektrieker bevestigt dat de
huidige toestand van de elektrische installatie op geen enkele wijze een gevaar betekent
voor de kinderen en de personeelsleden.
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4.

ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het
advies voor de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de
tekorten zoals vermeld in punt 2 van dit verslag
GUNSTIG
voor welzijnsbeleid.

5.

REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe DECRUYNAERE
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:
Voor kennisname
Het bestuur of zijn gemandateerde

Naam:
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