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Procedure gezondheidstoezicht stagiairs met VGM-
dossier voor stagegevers 

1 Situering  

Aangezien een student bij u stage zal lopen of u een mogelijke stageplaats voor een student 
beschikbaar stelt, vragen wij uw medewerking voor de verplichtingen met betrekking tot de 
welzijnswetgeving, namelijk het KB 21 september 2004 betreffende de bescherming van 
stagiairs.  

De werkgever bij wie de stagiair stage loopt is verantwoordelijk voor het welzijn, veiligheid en 
gezondheid op het werk van zijn personeel en dus ook de studenten die bij hem stage lopen. 
Deze werkgever wordt verder stagegever genoemd. 

Als hogeschool willen wij U hierbij ondersteunen en ook waar mogelijk de administratie beperken, 
daarom bezorgen wij U het VGM-dossier van de stagiair als bijlage bij een stage overeenkomst. 

2 VGM-dossier (VGM = Veiligheid, gezondheid en Milieu) 

In het kader van de welzijnswetgeving houdt de hogeschool van iedere student een aantal 
gegevens bij en wordt de student tijdig geïnformeerd over de risico’s waaraan hij / zij wordt 
blootgesteld tijdens de opleiding.  

Voor elke student worden de nodige preventiemaatregelen, zoals eventuele medische opvolging, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies voorzien. De risico’s en de 
preventiemaatregelen die van toepassing zijn worden duidelijk vastgelegd via het VGM-dossier 
van elke student en deze zijn uniform voor alle studenten van een bepaalde opleiding. 

Globaal kunnen we stellen dat het VGM-dossier volgende mogelijkheden heeft: 

- geen of beperkte risico’s zonder gezondheidstoezicht 
- bepaalde preventiemaatregelen maar zonder gezondheidstoezicht 
- preventiemaatregelen met gezondheidstoezicht 

3 Risicoanalyse 

In de reglementering is voorzien dat elke organisatie of werkgever een risicoanalyse moet 
maken voor de verschillende functies binnen het bedrijf of organisatie. 

Uit de risicoanalyse kan blijken dat er bepaalde risico’s zijn waarvoor preventiemaatregelen 
moeten genomen worden zoals een goede, veilige organisatie van het werk, het gebruiken van 
collectieve beschermingen, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen e.d.m.. 

Voor de bescherming van stagiairs is het uitgangspunt dat als een gewone werknemer in de eigen 
of gelijkaardige organisatie bepaalde risico’ loopt deze ook zullen gelden voor de stagiairs. 
Bijgevolg gelden voor de stagiair dezelfde preventiemaatregelen. 

Als stagegever kan U eenvoudig controleren of er, behalve de reeds vermelde risico’s op het VGM 
dossier, nog bijkomende risico’s aanwezig zijn.  

Indien er bijkomende risico’s zijn, dan moet U deze bijkomende risico’s aanduiden op 
het VGM dossier en bezorgt U dit document als bijlage aan de stage overeenkomst aan 
de stage coördinator van de opleiding.  

Dit kan een gezondheidstoezicht zijn wanneer dit standaard niet opgenomen is in het VGM-
dossier of een aanvullend, gespecialiseerd gezondheidstoezicht. 
 
Wanneer U als stagegever geen bijkomende risico’s aangeeft op het VGM-dossier of dit dossier 
niet overmaakt aan de stage coördinator van de opleiding gaat Thomas More er vanuit dat er 
geen bijkomende risico’s voor de student zijn. Dit wordt ook dusdanig opgenomen in de stage 
overeenkomst. 

Datum goedkeuring Versie Datum herziening  Redacteur  

 1.0  Dienst VGM 
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Opmerking: 

Een stagiair die aan een beeldscherm werkt en wanneer dit het enige risico is, wordt de 
stagiair niet onderworpen aan het gezondheidstoezicht wanneer hij minder dan vijf jaar 
geleden werd onderworpen aan het medisch schooltoezicht (CLB). 

3.1 Toepassing voor zelfstandigen: 

Voor zelfstandigen of bedrijven zonder personeel (niet aangesloten bij een sociaal secretariaat en 
een externe preventiedienst) kan de stagebegeleider van de hogeschool helpen bij de 
risicoanalyse.  

Het gezondheidstoezicht gebeurt dan steeds door de externe dienst waar de hogeschool bij 
aangesloten is.  

4 Gezondheidsonderzoek 

Er zijn volgende mogelijkheden m.b.t. het gezondheidsonderzoek: 

4.1 Standaard opgenomen in het VGM-dossier van een opleiding 

Alle studenten van dergelijke opleiding ontvangen een formulier van gezondheidsbeoordeling 
(FGB) dat wordt afgegeven tijdens het medisch onderzoek bij Idewe aan elke student die medisch 
volledig is opgevolgd. 

Zowel de opleiding als de student ontvangen hiervan een exemplaar. Wanneer er geen FGB ter 
beschikking is, mag de student niet op stage. De student bezorgt U als stagegever een afschrift 
van dit FGB. 

4.2 Gezondheidstoezicht is niet opgenomen in het VGM-dossier en ook niet 
noodzakelijk. 

De student kan de stage aanvangen na ondertekening van de stage overeenkomst. 

4.3 Gezondheidstoezicht is niet opgenomen in het VGM-dossier, maar wel 
noodzakelijk volgens de stagegever 

De stagegever duidt de bijkomende risico’s en preventiemaatregelen waaronder het 
gezondheidstoezicht aan op het VGM-dossier van de student en bezorgt dit zo snel mogelijk aan 
de stage coördinator van de opleiding. 

4.3.1 Gezondheidstoezicht via de hogeschool 

De stagegever draagt het gezondheidstoezicht over aan de hogeschool die het laat uitvoeren door 
de externe dienst (Idewe) waar zij bij aangesloten is. De externe dienst factureert in dit geval 
rechtstreeks aan de overheidsdiensten.  

Procedure: 

1. De stagecoördinator en/of secretariaat van de opleiding regelt het gezondheidstoezicht 
bij de externe dienst Idewe. 

2. De student-stagiair meldt zich op afgesproken dag en uur bij Idewe met het 
aangevulde VGM-dossier en de medische vragenlijst. 

3. De student-stagiair bezorgt een kopie van het formulier van gezondheidsbeoordeling 
aan de stagegever.  

4.3.2 Gezondheidstoezicht door de stagegever 

De stagegever laat dit uitvoeren door de eigen arbeidsgeneesheer of door de externe dienst 
preventie en bescherming waar hij bij aangesloten is en dit op zijn kosten. 

De student ontvangt een FGB en bezorgt de stage coördinator van de opleiding een afschrift. 

5 Onthaal van de stagiair door de stagegever 

De stagegever dient in te staan voor het onthaal van de stagiair. Volgende punten dienen met de 
stagiair overlopen te worden: 

− toelichting over de sanitaire voorzieningen, EHBO-post, eventuele wasruimte en refter 
− de directe leidinggevende van de stagiair en de werknemer die de stagiair begeleidt 
− de vluchtwegen en de noodprocedures 
− de risico’s verbonden aan de job en de te nemen veiligheidsmaatregelen 
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− welke werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden en op 
welke wijze 

− informatie over de aanwezige veiligheidstekens (noodsignalisatie, aanduiding van 
noodstop en dergelijke) 

6 Observatiestage of project zonder interactie van de student met een bedrijf of 
organisatie 

Bij een observatiestage of bij een project zonder interactie van de student met een bedrijf of 
organisatie, zijn de gewone opvolging van de risico's en de preventiemaatregelen die op de 
opleiding van toepassing zijn, zoals beschreven in het VGM-dossier, voldoende. Er dient dan 
geen informatie-uitwisseling tussen TM en het bedrijf of de organisatie te gebeuren. Het 
bedrijf of de organisatie moet de regeling toepassen die geldt voor bezoekers. 


	1 Situering
	2 VGM-dossier (VGM = Veiligheid, gezondheid en Milieu)
	3 Risicoanalyse
	3.1 Toepassing voor zelfstandigen:

	4 Gezondheidsonderzoek
	Er zijn volgende mogelijkheden m.b.t. het gezondheidsonderzoek:
	4.1 Standaard opgenomen in het VGM-dossier van een opleiding

	Alle studenten van dergelijke opleiding ontvangen een formulier van gezondheidsbeoordeling (FGB) dat wordt afgegeven tijdens het medisch onderzoek bij Idewe aan elke student die medisch volledig is opgevolgd.
	4.2 Gezondheidstoezicht is niet opgenomen in het VGM-dossier en ook niet noodzakelijk.
	4.3 Gezondheidstoezicht is niet opgenomen in het VGM-dossier, maar wel noodzakelijk volgens de stagegever
	4.3.1 Gezondheidstoezicht via de hogeschool
	4.3.2 Gezondheidstoezicht door de stagegever


	5 Onthaal van de stagiair door de stagegever
	6 Observatiestage of project zonder interactie van de student met een bedrijf of organisatie

