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Agenda

- korte opfrissing 

- aanpassingen ontwikkelingsschalen 

- vijfjaarlijkse controle internaten

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

- Codex welzijn op het werk

- FAVV, …

Elke instelling moet zich houden aan de welzijnswetgeving en aanverwante regelgeving



Processen
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Proces 1: elektriciteit

Proces 2: gebouwen en onderhoud

Proces 3: noodplanning 

Proces 4: ongevallen en hulpverlening

Proces 5: onthaal, aankoop en controle arbeidsmiddelen

Proces 6: producten met gevaarlijke eigenschappen 

Proces 7: valgevaar en toegankelijkheid

Proces 8: verwarming, ventilatie en verluchting 

Proces 9: HACCP en voedselveiligheid



Ontwikkelingsschalen

BVH1: planning en uitvoering

BVH2: ondersteuning 

BVH3: cyclische en 

betrouwbare evaluatie

BVH4: borgen en bijsturen
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Ontwikkelingsniveaus
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https://www.onderwijsinspectie.be/nl/doorlichten-in-de-
verschillende-onderwijsniveaus

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/doorlichten-in-de-verschillende-onderwijsniveaus


Risicoanalyses:

 van de elektrische installatie (BA4-BA5)

 van de liften

 betreffende het brandrisico

 eerste hulp

 speelterreinen

 werken op hoogte 

 binnenluchtkwaliteit 

 …

Aanpassingen ontwikkelingsschalen
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Vijfjaarlijkse controle internaten

Resultaten

164 internaten (15/10/21) 

1A: 94 internaten ( 57%)

1B: 61 internaten ( 37%) 

2A: 8 internaten waarvan 2 met onmiddellijk gevaar (5%)

2B: 1 internaat 
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Vijfjaarlijkse controle internaten
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Vijfjaarlijkse controle internaten

knelpunten
Elektriciteit:

Het internaat werkt de tekorten uit verslagen niet weg (uitvoering van de 

planning)

Er bevinden zich loshangende/beschadigde stopcontacten, lichtschakelaars en/of 

onbeschermde kabels die nog onder spanning staan

Gebouwen en onderhoud:

Het internaat voorziet niet in gescheiden toiletten voor teamleden en internen.

Het internaat voorziet niet in gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen en 

jongens en meisjes

De lokalen en sociale voorzieningen worden niet regelmatig schoongemaakt 

en/of het (medisch) afval wordt niet veilig en regelmatig opgeslagen, behandeld en 

verwijderd 
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Vijfjaarlijkse controle internaten

knelpunten
Noodplanning:

Het internaat beschikt niet over een risicoanalyse betreffende het brandrisico

Het internaat werkt de tekorten uit verslagen niet weg (uitvoering van de planning)

Het internaat beschikt niet over geactualiseerde evacuatieplannen of pictogrammen 

of veiligheidsverlichting

Verwarming ventilatie en verluchting:

Het internaat beschikt niet over een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit

Er zijn installaties (o.a. douches, wastafels) aanwezig die aan de regelgeving inzake 

legionella onderworpen zijn maar die niet in het beheersplan opgenomen zijn
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Risicoanalyse binnenluchtkwaliteit

Beschikt het internaat over een RA binnenluchtkwaliteit?

Is de RA aan bod gekomen op het CPBW of een ander overlegorgaan?
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ja 70 44%

neen 89 56%

totaal 159 100%

ja 54 77%

neen 16 23%

totaal 70 100%



Risicoanalyse binnenluchtkwaliteit

Welke van de volgende criteria zijn opgenomen in de RA:
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analyse van alle typelokalen 39 56%

grootte van de lokalen 43 61%

bezettingsgraad van het (type)lokaal 48 69%

aard van de mogelijke 

verontreinigingen 33 47%

manier van verluchting van de lokalen 62 89%

metingen (ter ondersteuning) 53 76%



Risicoanalyse binnenluchtkwaliteit

Voert het internaat metingen uit?

Beschikt het internaat over eigen meettoestellen? 
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ja 106 67%

neen 53 33%

totaal 159 100%

ja 116 73%

neen 43 27%

totaal 159100%



Risicoanalyse binnenluchtkwaliteit

Op basis van de RA neemt het beleid van het internaat doeltreffende 
maatregelen om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen?
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ja 79 50%

neen 80 50%

totaal 159100%



Christian.potloot@onderwijsinspectie.be


