
 

                                                                                                                                               

Dag collega’s CPA’s die AGORA gebruiken (gevorderden)   
 
Elk schooljaar opnieuw organiseren wij workshops voor gevorderden. Tips en tricks is de leidraad van 
deze studiemomenten (workshops). Of met ander woorden gezegd “hoe het maximum uit het 
kwaliteitsmanagement systeem AGORA halen”. 
 
  
Overzicht aangeboden programma voor CPA: 

 Evaluatiemoment AGORA 

 Overzicht nieuwigheden in AGORA 

 Corona beleid borgen: Sensibilisering in COVID-time 

 Nieuwe (updates) audits voor dossierbeheerders (APP’s: installatieverantwoordelijke, EHBO, 

valgevaar, psychosociale, … . 

 Niewigheden in WeVeCo 
o Nieuwe procedures + werkdocumenten (FRM, DOC, …) 

 RA-binnenluchtkwaliteit 

 knipperlichten 

 EPB 

 Draaiboek 

 … 

 
  
Lesgevers: Kurt Vervoort (voorzitter AGORA vzw), Jan Van Ocken, … (per 4 deelnemers wordt er een 
lesgever voorzien) 
 
Prijs: 115 Euro (= jaarlijkse gebruikersbijdrage & opleiding(en)) 
 
Datum & plaats: (bij code oranje en rood gaat de opleiding online door) 

 Brugge: 19 maart 2021: 9:00 tot 16:00: in de lokalen van het VTI Brugge,  Zandstraat 138, 8000 

Brugge. Locatie onder voorbehoud.(gelieve uw laptop mee te brengen) 

 Beringen: 5 maart 2021: 9:00 tot 16:00: in de lokalen van de spectrum college, Bogaarsveldstraat 

13, 3580 Beringen. Locatie onder voorbehoud. (gelieve uw laptop mee te brengen) 

 Kortrijk: 26 februari 2021: 9:00 tot 16:00: in de lokalen van het CVO, Nelson Mandelaplein 1, 

8500, Kortrijk (gelieve uw laptop mee te brengen) 

 Mechelen: 26 maart 2021: 9:00 tot 16:00 in de leslokalen van Katholiek Onderwijs Vilvoorde 

Machelen Diegem vzw, Hellingstraat 44, 1800 Vilvoorde (gelieve uw laptop mee te brengen) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                               

Planning:  
Tussen 8.00 tot 8.45 uur ontvangst met koffie en/of thee: 
 
 

08.45 – 09.35 uur Snuffelronde Evaluatiemoment AGORA 

09.35 – 10.25 uur Nieuwigheden Toelichting plan van aanpak stuurgroep 
AGORA 

10.25 – 10.40 uur   Koffiepauze   

10.15 – 10.45 uur COVID Corona beleid borgen: Sensibilisering in 
COVID-time 

10.45 – 12.45 uur Nieuwe (updates) audits 
voor dossierbeheerders 

Installatieverantwoordelijke, EHBO, 
valgevaar, psychosociale, … . 

12.45 – 16.00 uur Netwerkmoment   (connecting circle (**)) + afsluitmoment 

(De dag zelf kan je pas inschrijven voor de workshops en kunnen de volgorde van de workshops aangepast worden naargelang de vraag) 
  
 
 
 
(*) Definitie workshop: Bijeenkomst waarin specialisten de gelegenheid krijgen 

ervaringen en informatie uit te wisselen. 

 

(**)  Toelichting connecting circle: 

ONDERWERP:  Brug tussen school en bedrijf (connecting circle) 

AGORA vzw organiseert contactmoment(en) – connecting circle(s) voor schoolbesturen 

en hiërarchische lijn (directies, architecten, coördinerend preventieadviseurs, 

preventieadviseurs, …  en bedrijven om netwerking rond preventie in het onderwijs uit te 

bouwen. 

Connecting circle(s) biedt door het intieme kader meer kans tot een rustige 

kennismaking van de aanwezigen, waarbij meer diepgang in de gesprekken mogelijk is 

dan bij gangbare netwerken.  

 

Opzet contactmomenten: 

         connecting circle(s) = “Hotelschool” serveert een verrassend menu aan tafels van 

12 personen  (9 vertegenwoordigers van scholen, 1 vertegenwoordiger van 

AGORA en 1 vertegenwoordiger per bedrijf) 

         de genodigden hebben de kans om met bedrijven uitvoerig kennis te maken.  

 

Samenstelling tafels: 

De uitgenodigden stellen een ranking op bij inschrijving. AGORA maakt de tafelindeling 

aan de hand van de ingeschreven lijsten. Bedoeling is dat je aan tafel zit met je eerste 

en/of eventueel tweede keuze. 

Uiteraard heb je de mogelijkheid om met alle bedrijven uitvoerig kennis te maken. 

 

Een overzicht van deelnemende bedrijven zal eerdaags worden toegezonden na 

inschrijving van de opleiding “AGORA 2020-2021”.  

 

 
 


