VEILIGHEIDSPROTOCOL
Opleiding ‘Veilig werken op hoogte’

Het veiligheidsprotocol wordt opgemaakt om duidelijke afspraken vast te leggen met de verschillende partners
in bovenstaand project. Het is de bedoeling op die manier het project / de opleiding in de beste
veiligheidsomstandigheden te organiseren en de risico’s tot het minimum te beperken.
Wettelijk kader :
Hoofdstuk III van de welzijnswet "Bijzondere bepalingen betreffende tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats
of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen".

Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (RTC vzw)
Functie: Projectondersteuning




Duidelijke communicatie van de te volgen richtlijnen inzake veiligheid met de geïnteresseerde scholen
en deelnemers aan het project (PBM’s, veiligheidsprotocol, procedure).
In de projectdefiniëring de nodige aandacht en middelen voor veiligheid vastleggen.
Het stellingmateriaal en al de gebruikte toebehoren, eigendom van RTC Oost-Vlaanderen, moeten ten
alle tijde aan de gestelde veiligheidseisen voldoen (CE conformiteitsattesten en eventuele
keuringsattesten).

FVB
Functie: Opleidingscentrum




Duidelijke communicatie van de te volgen richtlijnen inzake veiligheid met de ingeschreven deelnemers
aan het project (PBM’s, veiligheidsprotocol, procedure).
Toezien op een veilige omkadering van de opleiding en indien vereist de nodige acties ondernemen
(veiligheid geïntegreerd in de opleiding, geschikte lesgevers, …)
In geval van een incident of ongeval tijdens de opleiding brengt Edutec de verschillende partijen op de
hoogte.

Lesgevers - Mensura
Functie: Lesgever





In de opleiding de nodige aandacht besteden aan het veilig uitvoeren van de verschillende oefeningen
en veilig gebruik van de ter beschikking gestelde materieel.
Aandacht voor onveilige situaties en deze onmiddellijk op gepaste wijze verhelpen. De deelnemers
dienen steeds de nodige PBM’s te dragen.
Arbeidsongevallen of incidenten worden onmiddellijk gemeld bij FVB.
Medewerking verlenen aan onderzoek van incidenten en ongevallen.

Gastschool
Functie: Locatie




De bezoekers (deelnemers, lesgevers, …) dienen op de hoogte gebracht te worden van de richtlijnen
met betrekking tot evacuatie en EHBO en eventueel andere geldende richtlijnen m.b.t. welzijn of interne
milieuzorg.
De preventieadviseur van de bezoekende school moet altijd toegang krijgen tot de opleiding.

Deelnemers aan de opleiding
Functie: Locatie




Alle deelnemende scholen dienen de begeleidende leerkracht(en) en leerlingen te briefen over de na te
leven veiligheidsvoorschriften (correct gebruik van arbeidsmiddelen, dragen van de noodzakelijke
PBM's, veiligheids- en milieuvoorschriften op de gastschool). De begeleider(s) van de deelnemende
scholen zijn tijdens de ganse duur van de opleiding aanwezig en zijn mede verantwoordelijk voor het
toezien op de veiligheid van zijn leerlingen.
De preventieadviseur van de bezoekende school kan steeds toegang krijgen tot de opleiding.

Afspraken over het onderzoek van arbeidsongevallen :
Alle arbeidsongevallen worden onderzocht door de preventieadviseur van de school van het slachtoffer. Indien
bij het onderzoek blijkt dat er oorzaken liggen bij de gastschool (infrastructuur, ….) wordt de preventieadviseur
van de gastschool betrokken bij het onderzoek en ondertekenen beide preventieadviseurs en beide betrokken
scholen het verslag. Bij ernstige arbeidsongevallen waakt de school er over dat het omstandig verslag tijdig wordt
bezorgd aan de Inspectie belast met het Toezicht op het Welzijn op het Werk.
Een afschrift van het verslag van het ongevalsonderzoek wordt bezorgd aan alle partners vernoemd in dit
protocol.

Specifieke veiligheidsmaatregelen
Voor de opleiding:
1.
2.

RTC Oost-Vlaanderen communiceert bij bekendmaking en bevestiging van de opleiding uitgebreid over
het belang van veiligheid tijdens deze opleiding en verwijst hierbij naar het ‘Veiligheidsprotocol’.
FVB communiceert bij de bevestiging van de opleiding naar de deelnemende scholen uitgebreid over
het belang van veiligheid tijdens de opleiding en verwijst hierbij naar het ‘Veiligheidsprotocol’.

Tijdens de opleiding:
1.
2.
3.

De lesgever (Mensura) start de opleiding met een uitgebreid theoretisch deel dat het belang van een
veilige attitude benadrukt en de in acht te nemen maatregelen beschrijft.
Voor de start van het praktijkgedeelte dient elke deelnemer de veiligheidsinstructie, waarin het gebruik
van de PBM’s wordt beschreven, te ondertekenen.
Tijdens de duur van de opleiding wordt van elke deelnemer een indicatieve klembordproef afgenomen
om de veiligheidsattitude en –kennis af te toetsen.

