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Controle van de erkenningsvoorwaarde 
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Producten met gevaarlijke eigenschappen

Agenda

- Kwaliteitsverwachting OK-kader

- Verplichtingen instellingen

- Inspectie 2.0 design BVH

- Onderzoek BVH

- Proces 6

- Vastgestelde knelpunten
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Kwaliteitsverwachting en kwaliteitsbeeld
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DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN DOELTREFFEND
BELEID MET HET OOG OP DE FYSIEKE EN MENTALE VEILIGHEID VAN DE 
LEEF-, LEER- EN WERKOMGEVING.

De lerenden en teamleden voelen zich mentaal veilig in de school. Het 
onderwijs vindt plaats in lokalen die bewoonbaar, veilig en hygiënisch zijn. 
Om dit te realiseren neemt de school een samenhangend geheel van 
maatregelen gericht op het voorkomen, evalueren en bestrijden van 
risico’s. Dit beleid is ingebed in het onderwijskundig beleid van de school en 
verankerd in de dagelijkse praktijk. Op basis van een analyse van de 
risico’s, de beschikbare financiële middelen en de wettelijke vereisten, stelt 
de school prioriteiten voorop. Verbeteringen leiden binnen een redelijke 
termijn tot de gewenste resultaten.

Verplichtingen instellingen
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Wettelijke basis

- Welzijnswet (4 augustus 1996): kader voor een aantal 
‘uitvoeringsbesluiten’ met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het 
werk

- CODEX: bundeling van de meeste ‘uitvoeringsbesluiten’

- ARAB: vroegere codificatie van voorschriften, zal verdwijnen en volledig 
overgeheveld worden naar de codex

- Milieuwetgeving, FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen) …

Elke instelling moet zich houden aan de welzijnswetgeving en aanverwante regelgeving

Een controle door de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) of een andere bevoegde 
inspectie is niet uitgesloten (FOD WASO: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg)
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Doorlichtingsdesign Inspectie 2.0
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Systeemonderzoek: beleid op bewoonbaarheid, veiligheid en 
hygiëne

Substantief onderzoek: doeltreffendheid van het beleid van de 
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

De onderwijsinspectie gaat na of de instelling een doeltreffend beleid 
ontwikkelt en voert met het oog op de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Het onderzoek naar de doeltreffendheid van 
het BVH-beleid
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De school toont in dialoog de systematiek van haar kwaliteitsbewaking aan

- 9 processen 

elektriciteit, gebouwen en onderhoud, noodplanning, ongevallen en hulpverlening, onthaal 
aankoop en controle arbeidsmiddelen, producten met gevaarlijke eigenschappen, 
valgevaar en toegankelijkheid, verwarming, ventilatie en verluchting, HACCP en 
voedselveiligheid

- relevante steekproef van 3 processen 

- extra proces  

- observaties
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Proces 6 
Inhoud en definitie
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Definitie: Het beleid neemt de nodige maatregelen om de risico’s 
voor de gezondheid en de veiligheid van de lerenden en de 
teamleden betreffende producten met gevaarlijke eigenschappen 
weg te nemen of tot een minimum te verkleinen. De instelling 
beschikt over de vereiste meldingsakte of omgevingsvergunning/ 
milieuvergunning.

▪ Asbest en producten met gevaarlijke eigenschappen (inventaris, 
risicoanalyse, opslag, etikettering, veiligheidsinformatiebladen)

▪ Milieumelding of omgevingsvergunning/milieuvergunning.

Proces 6 
producten met gevaarlijke eigenschappen
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enkele voorbeelden
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Vastgestelde knelpunten

- Risicoanalyse (afwezigheid)

- Etikettering (niet of verouderde etiketten) 

- Inventaris (niet correct, geen hoeveelheden)

- Onderhoudsproducten (opberging, recipiënten)  
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