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REEKS SOBANE-STRATEGIE

Sobane-strategie
Beheer van beroepsgebonden risico’s
De Sobane-strategie is een strategie voor risicobeheersing op vier niveaus
(Screening (Opsporing),OBservatie,ANalyse,Expertise)
De reeks publicaties “SOBANE – STRATEGIE Beheer van beroepsgebonden risico’s” heeft als doel deze strategie kenbaar
te maken en aan te tonen hoe de strategie kan worden toegepast op verschillende arbeidssituaties.
De overleggids DEPARIS is een gids voor de opsporing van risico’s (DEpistage PArticipatif de RISques) die tegemoet komt
aan de eisen van het opsporingsniveau van de strategie Sobane. De algemene gids Déparis is beschreven in de voorstellingsbrochure van de Sobane-strategie en van Déparis.
De Sobane-strategie en het geheel van de methodes werden ontwikkeld door de Unité Hygiène et Physiologie de Travail
van professor J. Malchaire van de Université catholique de Louvain, in het kader van het onderzoeksproject SOBANE, gecofinancierd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.

PROMOTOR VAN HET PROJECT
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel

Overleggids DEparis “onderwijs”
Deze publicatie is de aanpassing voor het onderwijs van de risico-opsporingsgids.
De talrijke documenten waaruit dit dossier bestaat zouden de lezer bij
een eerste kennismaking en zonder verklaring kunnen afschrikken. Toch
werd het zo ontworpen dat het aan de specificiteiten van het onderwijs beantwoordt, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop alle
personen binnen uw instelling kunnen betrokken worden.
De map bevat:
• Een voorstellingsfolder “SOBANE-strategie beheer van beroepsgebonden risico’s » met de grote basisprincipes van de SOBANE-strategie en de redenen waarom verschillende versies van de Déparisgids voor het onderwijs moesten ontwikkeld worden
• Vier Déparis-opsporingsgidsen die door verschillende personen en in
verschillende contexten zullen gebruikt worden:
o de Déparis-gids – Algemeen overleg onderwijsinstelling betreft
vooral het beheer op het niveau van de instelling en zal de leiding,
het technisch en administratief personeel en sommige leden van
het educatief personeel bijeenbrengen (binnen het CPBW).
o de Déparis-gids – Leiding en educatief personeel richt zich op de
onderwijsopdrachten van de instelling. Er bestaan twee versies:
- een voor kleuterscholen en lager onderwijs
- en een andere voor het middelbaar onderwijs
o de Déparis-gids – Educatief personeel en leerlingen in het middelbaar onderwijs bevordert het overleg tussen de leerlingen en hun
leraren.
• Voor elk van de vier opsporingsgidsen Déparis, een document voor
de deelnemers aan de Déparis-vergadering, met een uitnodigingsbrief
en de lijst van aspecten die tijdens deze vergadering zullen behandeld
worden
• Specifiek voor de stagiairs waar het concreet niet mogelijk is een
vergadering op de stageplaats te organiseren, werden vier checklists
ontwikkeld die elk verschillende stagiairs en dus verschillende personen betreffen:

Dit document kwam tot stand
met de steun van de Europese Unie
Europees Sociaal Fonds

o checklist voor de sector hout
o checklist voor de sector bouw
o checklist voor de sector gezondheidszorg
o algemene checklist voor de andere sectoren
Deze checklist laat toe de stagiair te sensibiliseren voor de gezondheids-, veiligheids- en welzijnsomstandigheden waarmee hij/zij tijdens de
stage zal geconfronteerd worden. Hij heeft ook tot doel de stagiair te
doen nadenken over verbeteringsmaatregelen.

Hoe deze documenten te gebruiken?
In functie van de kenmerken van uw onderwijsinstelling en doelgroep
(kleuterschool, sectie lager, secundair, technisch onderwijs, stagiairs,…)
zult u één of meerdere documenten van dit dossier nodig hebben. Er
wordt aanbevolen met de Déparis-gids – Onderwijsinstelling te beginnen en nadien met de andere documenten te werken in functie van uw
kenmerken en behoeften. Na de Déparis-gids – Onderwijsinstelling zal
de Déparis-gids – Leiding en educatief personeel het overleg met de
leraren toelaten die op hun beurt een overleg met de leerlingen zullen
kunnen organiseren aan de hand van de Déparis-gids – Educatief personeel en leerlingen. De stagebegeleiders zullen eerst de checklists onder
hun stagiairs kunnen verspreiden en nadien zien hoe de opvolging van
de verzamelde informatie het best wordt beheerd

Voorafgaande opmerkingen
Om deze handleiding goed te begrijpen en vooraleer ze te gebruiken, is
het belangrijk om na te denken over de basisprincipes die aan de grondslag van de SOBANE-strategie liggen en meer bepaald van het eerste
niveau, de Déparis-overleggids. Met het oog daarop, wordt aangeraden
om de voorstellingsfolder SOBANE, de “Algemene strategie voor beroepsgebonden risico’s” beschikbaar in deze map, te lezen. Meer info is
ook beschikbaar in het deel ‘basisprincipes’ van de tweede versie van de
introductiebrochure van de SOBANE-strategie en de Déparis-overleggids, beschikbaar op de website www.sobane.be.

Wettelijk depot: D/2008/1205/47

Voor meer informatie: www.sobane.be
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Toegepast in het onderwijs

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

SOBANE-STRATEGIE - BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO’S
De SOBANE-strategie is een strategie voor risicobeheersing op vier niveaus
(Screening (Opsporing), OBservatie, ANalyse, Expertise).
De reeks publicaties “SOBANE-STRATEGIE Beheer van beroepsgebonden risico’s” heeft
als doel deze strategie kenbaar te maken. Bovendien wordt aangetoond hoe de strategie
kan worden toegepast op verschillende arbeidssituaties.
De doelstelling van deze methodes bestaat erin om het tijdsgebruik en de inspanningen van
de ondernemingen te optimaliseren om de werkomstandigheden aanvaardbaar te maken,
zelfs bij complexe problemen. Zij bevorderen de ontwikkeling van een dynamisch plan van
risicobeheersing en van een overlegcultuur in ondernemingen.
De SOBANE-strategie en het geheel van de methodes werden ontwikkeld door de Unité
Hygiène et Physiologie du Travail van professor J. MALCHAIRE van de Université catholique de Louvain in het kader van het onderzoeksproject SOBANE, gecofinancierd door de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees
Sociaal Fonds.
De overleggids DEPARIS is een gids voor de opsporing van risico’s (dépistage participatif des
risques) die tegemoetkomt aan de eisen van het opsporingsniveau van de strategie SOBANE.
Het is een eenvoudige methode, die economisch is op het vlak van tijd en middelen. Deze
methode bevordert de ontwikkeling van een dynamisch plan voor risicobeheer en de overlegcultuur in de onderneming.
Deze publicatie werd gerealiseerd door een onderzoeksteam dat bestond uit:
• L’Unité Hygiène et Physiologie du travail de l’UCL (Prof. J. Malchaire, A. Piette)
• Departement Onderzoek en Ontwikkeling van IDEWE (Prof. G. Moens)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming CESI (S. Boodts, A. Schietecatte)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming IDEWE (Prof.V. Hermans)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming PROVIKMO (Dr. G. De Cooman,
I. Timmerman)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming MENSURA (Dr. P. Carlier)
• Het departement Nouvelles Technologies et Formation van CIFoP (Mr. JF. Husson)
• Dienst voor preventie SEFMEP (P. Lorent, F. Gysens)

Voor meer informatie over de SOBANE-strategie: www.sobane.be
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Voor een goed begrip van de overleggids Déparis en vooraleer hem te gebruiken,
is het noodzakelijk zich te bezinnen over de basisprincipes die aan de grondslag liggen van de
SOBANE-strategie, en in het bijzonder het eerste niveau ervan, de opsporing.
Er moet aansluiting gevonden worden bij deze principes.
Daarvoor is het aangewezen het gedeelte “Basisprincipes” van de algemene brochure
“Sobane-strategie en overleggids Déparis” aandachtig te lezen. Deze brochure is gratis
verkrijgbaar bij de Cel Publicaties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel.Tel.: 02 233 42 11, fax: 02 233 42 36,
e-mail: publicaties@werk.belgie.be
Deze brochure kan eveneens besteld of gedownload worden op de website www.sobane.be
Om de toegankelijkheid te vergemakkelijken, worden de basisprincipes
kort in herinnering gebracht in deze brochure.

1. Algemene omschrijving van
de methode
In het kader van de toepassing van het Opsporingsniveau van de SOBANE strategie toegepast
in de onderwijsinstellingen, werden 3 Déparis brochures ontwikkeld, die volgende onderwerpen behandelen :
1. Brochure m.b.t. de infrastructuur van de onderwijsinstelling in zijn geheel: Déparis – Onderwijsinstelling (O.I.):
• De centrale figuren zijn de directie, personeel technische diensten en technische diensten,
enkele personen van het educatief personeel. De brochure is ideaal om te gebruiken binnen een CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) of binnen het BOC
(Basis Overlegcomite).
- Onder “personeel technische diensten en technische diensten”, wordt verstaan
‘het technisch en administratief personeel die geen concrete opvoedkundige taak hebben
(secretaresse, onderhoudspersoneel, keukenpersoneel...).
- Onder “educatief personeel”, wordt verstaan de werknemers die een rechtstreekse
verantwoordelijkheid hebben m.b.t. de opvoeding en vorming en die de nodige deskundigheid dienaangaande hebben.
• Doel is het geheel van de technische en organisatorische aspecten aan bod te laten komen.
Het betreft aspecten die een harmonieuze en veilige werking van de instelling garanderen
en waarvoor niet noodzakelijk overleg dient gepleegd te worden met bepaalde personeelsgroepen. De “arbeidssituatie” is derhalve het geheel van de instelling.
2. De brochure m.b.t. Directie en Educatief Personeel (D – EP ) op niveau van
één groep van klassen met eenzelfde onderwijsniveau zoals klassen van het 6de
leerjaar of het geheel van kleuterklassen of het geheel van beroepsklassen met
eenzelfde richting.
• De centrale figuren zijn de directie, personeel technische diensten en technische diensten
en de verantwoordelijken van het educatief personeel voor de groep van klassen, zoals omschreven in de procedure van de klassieke Déparis brochure.
• Doel is overleg te plegen over alles m.b.t. de organisatie van de dagelijkse werking en het
dagelijkse leven binnen deze groep van klassen.
3. De brochure m.b.t. het educatief personeel en de leerlingen (EP – L) voor een
groep van klassen uit het algemeen, technisch of beroepsonderwijs, zoals alle klassen van het 6de middelbaar of het geheel van beroepsklassen van een bepaalde
richting:
• De centrale figuren zijn de verantwoordelijken van het educatief personeel en verantwoordelijke leerlingen van deze groep van klassen zoals omschreven in de procedure van de
klassieke Déparis brochure.
• Doel is overleg te plegen over alles m.b.t. de organisatie van de dagelijkse werking en het
dagelijkse leven binnen deze groep van klassen voor de onderwerpen die kunnen besproken
en geoptimaliseerd worden tussen het educatief personeel en de leerlingen.



De 3 brochures overlappen elkaar zoals weergegeven in onderstaande figuur :

O.I.

D-EP

EP-L

Talrijke aspecten komen in deze 3 gidsen aan bod, soms bekeken vanuit verschillende hoeken.
Bij wijze van voorbeeld, het evacuatieplan wordt ongeveer hetzelfde behandeld in de 3 brochures:
Evacuatieplan
• Duidelijke richtlijnen, gekend en toegepast in geval van
- waarschuwingssignaal, alarm, evacuatie bij brand of uitzonderlijke omstandigheden (milieuverontreiniging, storm...)
- incident, ongeval, ziekte
• Procedures en te contacteren personen zin gekend (telefoonnummer)
- Ouders, dokter, ziekenwagen, anti-gifcentrum, brandweer…
Nadruk wordt gelegd:
• Op niveau O.I., ontwikkeling evacuatierichtlijnen, verzamelpunten, affichering, contacten met
de brandweer, dokters….
• Op niveau D – EP, betreffende de toepasbaarheid van de richtlijnen in specifieke situaties,
toepasbaarheid van contacten rekening houdend met bepaalde lokale problemen (laboratoria, werkplaatsen…), verdeling van de verantwoordelijkheden…
• Op niveau EP – L, wat de toetreding van de leerlingen tot de procedures betreft ...
Bepaalde aspecten daarentegen worden slechts door één of twee brochures behandeld. Zoals:
• Veiligheid m.b.t. toegang van de gebouwen komt enkel aan bod in Déparis O.I.;
• De nooduitgangen komen aan bod in de Déparis brochure I.O. voor de aspecten m.b.t. de
conformiteit en in de brochure D – EP voor wat betreft de belemmering;
• De arbeidsverhoudingen tussen het educatief personeel D – EP;
• Uitrusting in de klassen en de sfeer in de klassen of op de werkplaatsen in de Déparis brochure D – EP voor de algemene implementering en in de brochure EP – L voor specifieke
aspecten voor een beperkte groep.
Uit wat voorafgaat, kan men concluderen dat :
• Een versie van de Déparis brochure O.I. kan gebruikt worden voor alle schoolgebouwen;
• Verschillende Déparis brochures zijn noodzakelijk voor D – EP en EP – L.Twee versies van
de brochure D – EP werden ontwikkeld :
- Eén voor het basisonderwijs (kleuter en lager);
- Eén tweede voor het algemeen, technisch en beroepsonderwijs.
De serie Deparis brochures Onderwijs omvat 5 documenten :
• Document 1 : Algemene omschrijving van de methode.
• Document 2 : Algemeen overleg – Onderwijsinstelling.
• Document 3 : Overleg Directie – Educatief Personeel.
• Document 4 : Overleg Directie – Educatief Personeel kleuter- en lager onderwijs.
• Document 5 : Overleg Educatief personeel – Leerlingen middelbaar onderwijs.
Alvorens deze brochures te gebruiken en teneinde ze te gebruiken op een efficiënte manier,
is het noodzakelijk om de basisprincipes te kennen die de SOBANE-strategie ondersteunen.
Dit in het bijzonder voor wat betreft het eerste niveau van de strategie, de Déparis methode.
Daarom is het aangewezen om in detail het onderdeel ‘basisprincipes’ van de tweede versie
van de brochure ‘introductie tot de SOBANE-strategie’ te lezen. Deze brochure is beschikbaar
op de website www.sobane.be of kan aangevraagd worden bij de cel publicaties van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Om het gebruik ervan te vergemakkelijken, werden deze basisprincipes en de filosofie van de
SOBANE-strategie hieronder samengevat.



2. Inleiding tot de filosofie die
de SOBANE-strategie ondersteunt en de Déparis brochure
De rubrieken van de Déparis methode worden soms ten onrechte aanzien als controlelijsten
of verplichtingen.
De rubrieken dienen in de praktijk gebruikt te worden om een discussie te leiden tussen de
partners van veligheid, gezondheid, welzijn op het werk, kortom de werknemers, hun omkadering, ondersteunende diensten zoals onderhoud, aankoop, … om zo snel mogelijk de
problemen aan te pakken en een optimale arbeidssituatie op technisch en relationeel gebied
te bewerkstelligen.
Het is dus geen controlelijst waarbij men alle punten moet doorlopen om te bepalen wat gaat
en niet gaat en hiervan een score moet afleiden.
Ook geen verplichtingen worden opgelegd. Bijvoorbeeld, sommige scholen controleren meer
de toegangen dan anderen en verplichten personen van buitenuit een bezoekersbadge te gebruiken. Dit item werd opgenomen in de tabel “Veiligheid van de gebouwen” teneinde eventueel het onderwerp van discussie te zijn tussen de Directie en het Educatief personeel: aan hun
om te beslissen of deze maatregel haalbaar is of slechts een utopie is.
Het is dus duidelijk dat deze rubrieken aangepast moeten worden aan de bijzonderheden van
de school. Men dient echter op te letten dat toekomstige overlegmomenten niet uit de weg
worden gegaan. Dit is het geval wanneer degene die de rubrieken aanpast de kritieke punten
zou weglaten.
Het doel van de brochures bestaat eruit een participatief overlegmoment te organiseren tijdens hetwelk het geheel van de arbeidssituatie wordt overlopen. Niet om de risiso’s te
evalueren, maar om de meest geschikte manier te vinden om de onderwijsinstelling beter
te laten functioneren.
Teneinde het doel van de Déparis-methode beter te oriënteren en op de meest geschikte en
efficiënte manier toe te passen, is het belangrijk de basisprincipes van de SOBANE-strategie,
waarvan Déparis het eerste niveau is, goed te begrijpen. Deze principes zijn in detail beschreven in het basisdocument van de strategie. Dit document is beschibaar op de website www.
sobane.be.
We herzien hieronder kort de belangrijkste principes, m.n.:
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek van de arbeidssituatie en niet enkel van de werkposten
De problemen in hun totaliteit bekijken en niet meer afzonderlijk
Complementariteit van de beschikbare kennis
De werknemers als centrale figuur en niet enkel als voorwerp van de preventie
Participatie van de werknemers i.p.v. enkel consultatie
Preventie en niet enkel evaluatie van de risico’s
Preventieve visie i.p.v. rechtsgeldige visie



2.1

Basisprincipes

2.1.1 Onderzoek van de arbeidssituatie in zijn
geheel en niet enkel van de werkposten
Onder “werkpost” wordt in het algemeen verstaan : de plaats en de omstandigheden (lawaai,
warmte, afmetingen, ruimtes, ...) die een werknemer toegewezen krijgt voor het uitvoeren van
een stereotiepe taak. Dit begrip is voorbijgestreefd omdat in de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, het begrip “beperkte locatie dag na dag bezet” dreigt te verdwijnen ten voordele
van het begrip “geheel van de werkposten”, d.w.z. een “arbeidssituatie” waar de werknemers
met elkaar interfereren.
Bovendien verwijzen de benamingen “werkpost” of “arbeidsvoorwaarden” voornamelijk naar
de dimensionele aspecten of de aspecten inzake werkomgeving, terwijl de organisatorische
aspecten, de relaties tussen mensen en de verdeling van de verantwoordelijkheden in nog veel
grotere mate bepalend zijn voor het welzijn van de werknemers.
De uitdrukking arbeidssituatie verwijst naar alle fysieke, organisatorische, psychologische, sociale aspecten op het werk die een invloed kunnen hebben op de veiligheid, de gezondheid en
het welzijn van de werknemer.

2.1.2 De problemen in hun totaliteit bekijken
en niet meer afzonderlijk
De werknemer beleeft zijn arbeidssituatie als een geheel en niet als onafhankelijke en losstaande feiten: lawaai heeft een invloed op relaties; de technische organisatie tussen de werkposten
heeft een invloed op de musculo-skeletale belasting; de verdeling van verantwoordelijkheden
heeft een invloed op de inhoud van het werk, de ongevallen.
Zodra de “probleem” situaties werden uitgeschakeld, kan een specifieke probleemsituatie niet
onafhankelijk en definitief, los van de context, worden opgelost. Zo kan een opleiding over
goederenbehandeling of een actie rond stress tot mislukking gedoemd zijn indien deze niet
wordt voorafgegaan of vergezeld van een herziening van de machines, van de werkorganisatie,
van het geluid, ...
Hieruit resulteert dat de benadering van de problemen van de arbeidssituatie globaal moet
bekeken worden wat ook het oorspronkelijke probleem was dat de belangstelling voor deze
arbeidssituatie rechtvaardigt, dit probleem in zijn context moet worden geplaatst. Het is een
sine qua non conditie, eigen aan een coherente en duurzame politiek van veiligheid, gezondheid
en welzijn op het werk.

2.1.3	Complementariteit van de beschikbare kennis
De preventieadviseurs zijn de veiligheidsverantwoordelijken, arbeidsgeneesheren, industrieel
hygiënisten, ergonomen, psychologen, ... die een opleiding m.b.t. veiligheid en gezondheid op het
werk hebben genoten en een bijzondere kennis hebben ontwikkeld om risico’s te herkennen,
te voorkomen, te evalueren en te verminderen.
Experts zijn personen die over het algemeen uit gespecialiseerde centra komen en die over de
kennis en de technische en methodologische middelen beschikken om een specifiek probleem
uit te diepen. Gewoonlijk zijn deze kennis en middelen echter beperkt tot een specifiek aspect:
elektriciteit, toxicologie, akoestiek, psychische belasting, relationele problemen, ...
Het staat vast dat de kennis van wat er werkelijk in een arbeidssituatie gebeurt, het grootst is
bij de werknemer en afneemt tot op het niveau van de expert.
• de werknemer weet wat hij doet en wat hij beleeft (reëel werk).
• de ploegbaas, en a fortiori de directie van de onderneming, weet wat de werknemer wordt
verondersteld te doen (voorgeschreven werk) en denkt te weten wat hij beleeft.
• de interne preventieadviseur van de onderneming kent voornamelijk de aspecten van de
arbeidssituatie die hij bestudeerd heeft.
• de arbeidsgeneesheer weet wat hij vraagt en wat hij hoort (klachten) tijdens ontmoetingen
met de werknemer en, over het algemeen, wat hij ziet, voelt, hoort (geluid) wanneer hij de
onderneming bezoekt en op het ogenblik van deze ontmoeting.



• de externe preventieadviseur waarop men voor een specifiek punt beroep doet, weet wat
men hem vertelt en wat hij ziet, voelt, hoort gedurende de tijd dat hij in de onderneming is
of dat er overleg gebeurt.
• de expert weerhoudt enkel wat relevant is voor het specifieke probleem van zijn domein.
De kennis inzake gezondheid, veiligheid en welzijn daarentegen neemt toe van de werknemer
naar de expert.
• de werknemer, de ploegbaas, de directie, ... op basis van de opleiding inzake gezondheid op
het werk die ze hebben gekregen of verworven, zijn zich min of meer bewust van de professionele risico’s.
• de interne preventieadviseur, op basis van de opleiding die hij heeft gekregen, kent de belangrijkste wettelijke vereisten en de algemene preventieprincipes.
• sommige externe preventieadviseurs hebben een vrij algemene deskundigheid, anderen een
meer specifieke.
• de expert weerhoudt enkel wat relevant is voor het specifieke probleem van zijn domein en
is dan ook echt expert in dat specifiek gebied.
Het lijkt dus logisch ervan uit te gaan dat beide kennisdomeinen, van de arbeidssituatie en van
de principes van het welzijn, elkaar aanvullen en complementair worden gebruikt.

2.1.4 De werknemers als centrale figuur en
niet enkel als voorwerp van de preventie
De werknemer is de enige persoon die beschikt over de kennis die onontbeerlijk is voor de
preventie.
Hij ondervindt misschien moeilijkheden bij het uitdrukken ervan, maar hij is de enige die dit
kan doen en, daar de bedoeling het behoud of de verbetering van zijn welzijn is, kan geen enkele adequate actie worden ondernomen zonder deze kennis en dus zonder.
Zo het zijn dat studies die door een externe preventieadviseur of expert op een voor hem passende dag worden uitgevoerd rond een specifiek probleem dat niet in zijn context is geplaatst,
over het algemeen weinig impact hebben.
De werknemer moet dus de centrale figuur zijn – en dus niet alleen het voorwerp noch diegene die wordt bijgestaan – van de preventie en moet als dusdanig worden beschouwd door
alle betrokken preventieadviseurs.
De werknemer is dan niet alleen de bron van informatie voor diegenen die – met kennis van
zaken – naar hem luisteren, zijn werk begrijpen, de besluiten en preventiemaatregelen analyseren, interpreteren en nemen. Men geeft toe dat hij niet alleen weet wat hij beleeft, maar eveneens wat hij wil. Hij staat in het middelpunt en wil de centrale figuur zijn van ‘zijn’ preventie.
Het zou evenwel utopisch en misleidend zijn te geloven dat de werknemer een voldoende
kennis heeft van alle risico’s waaraan hij wordt blootgesteld en dat deze kennis en adviezen
voldoende zouden zijn en niet in twijfel kunnen getrokken worden. Deze kennis is afhankelijk
van de opleiding inzake veiligheid en gezondheid die hij tot dan heeft gekregen. Daarnaast moet
men vaststellen dat voor de nieuw aangeworvenen, de stagiairs en de uitzendkrachten, deze
kennis van de arbeidsvoorwaarden niet altijd geweten noch betrouwbaar is. Het is eveneens
geweten dat in bepaalde sectoren deze opleiding inzake gezondheid vaak beperkt is.
Wat de opleiding ook zij, het valt niet te ontkennen dat de werknemer, om beter, comfortabeler en sneller te werken, tracht zijn arbeidssituatie te beïnvloeden. Hem de mogelijkheid bieden
zich uit te drukken en hem in het middelpunt plaatsen, zet hem ertoe aan zijn arbeidssituatie
te “overdenken” en deze opleiding inzake gezondheid te ontwikkelen.

2.1.5. Participatie van de werknemers i.p.v. enkel consultatie
De Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Arbeidsorganisatie bevelen reeds lang
de participatie van de werknemers aan het beleid inzake veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de onderneming aan. De Europese richtlijn van 1989 en de wet betreffende het welzijn op
het werk van 04 augustus 1996 benadrukken eveneens de noodzaak ervan.
Het gaat hier om een evolutie van de maatschappij in het algemeen waarbij de participatie
in de organisaties wordt bevorderd. De meest recente ontwikkelingen inzake total quality
management berusten eveneens gedeeltelijk op de participatie van de werknemers. Zo is er
volgens Deming,



“Geen plaats voor directies die niet weten hoe ze met hun personeel moeten werken om kwaliteitsproducten tegen de beste prijs te produceren. Zonder medewerking van de werknemers kan geen
grote betrouwbaarheid worden gewaarborgd. In de concurrerende wereld van morgen zullen de
ondernemingen die deze ideeën niet in de praktijk brengen, gewoonweg verdwijnen. Ze zullen geen
excuus hebben!”
Het betreft hier geen werkwijze, maar een noodzaak, zowel op economisch als op menselijk
vlak. Men dient te weten wat er onder participatie wordt verstaan en wat deze participatie
inhoudt.
Wij stellen volgende definitie voor:
“Rechtstreekse, actieve en evenredige samenwerking tussen de werknemers en de hiërarchische lijn
betreffende de cultuur binnen de onderneming. Hierbij beschikt men over voldoende informatie om
enerzijds een optimaal beleid inzake veiligheid, gezondheid en welzijn voor de werknemers in te
voeren en te handhaven en anderzijds een gezonde technische en economische bedrijfscultuur te
bewerkstelligen”.
De definitie benadrukt dat:
• participatie een actief proces is dat zichzelf in vraag stelt en geleidelijk aan beter wordt in
functie van de opgedane ervaring;
• participatie een duidelijk doel heeft: de levensomstandigheden van de werknemers en de
economische gezondheid van de ondernemingen verbeteren;
• de verschillende partners van deze participatie bevinden zich op gelijke voet.
Uit talrijke onderzoeken die werden gepubliceerd blijkt duidelijk dat de werknemers en hun
management in de meeste gevallen enkel ‘geconsulteerd’ worden. Bij een studie die wordt
opgezet maakt men dan bijvoorbeeld gebruik van een vragenlijst. In dit geval is het aangewezen
om over een ‘consulatie’ te spreken en niet over participatie.

2.1.6	Preventie en niet enkel evaluatie van de risico’s
Het aantal ontwikkelde en beschikbare methodes voor risicoanalyse is aanzienlijk hoger dan
het aantal methodes die de risico’s voorkomen. Bovendien gaat het om methodes voor analyse
van een specifiek risico. Uit deze methodes en handleidingen, kan men besluiten dat een representatieve en juiste kwantificering zeer moeilijk en duur is en niet altijd noodzakelijk.
De tendens naar een systematische kwantificering in de praktijk is het gevolg van twee foutieve
interpretaties:
• Wat niet gekwantificeerd is, bestaat niet. Deze mening, dikwijls toegeschreven aan
“decision makers” en ook dikwijls bij ingenieurs, leidt tot overdadige kosten voor de ondernemingen (... en kan bovendien een vertraging veroorzaken), want mogelijke problemen
kunnen ook eenvoudig, vanzelfsprekend en goedkoop op te lossen zijn.
• Kwantificering leidt tot oplossingen. De ervaring leert ons dat kwantificering vaak leidt
tot het over het hoofd zien van details, de welke vaak vrij snel verbeterd kunnen worden om
zo het risico te verwijderen of te verminderen. Hoeveel? vervangt dikwijls Hoe? en Waarom?
en de kwantificering eindigt in vaststellingen.
De kwantificering van de risico’s blijft echter nuttig en noodzakelijk:
• om de oorzaak van het probleem beter te kennen en dus meer aangepaste oplossingen te
vinden.
• om een aanvraag tot compensatie voor een beroepsziekte, in geval van de ontwikkeling van
bepaalde pathologieën bij sommige personen
• om verschillende arbeidssituaties te vergelijken.
• t.g.v. een epidemiologische studie.
• ze is het instrument bij uitstek voor onderzoekers die aanbevelingen voor gebruik in ondernemingen willen formuleren.
De kwantificering van de risico’s is dus niet altijd noodzakelijk. In ieder geval moet de preventieadviseur bepalen of hij al dan niet moet overgaan tot een kwantificering van de risico’s
en moet hij de redenen (epidemiologische, technische, politieke, ...) opgeven waarom hij een
kwantificering nodig acht.
De systematische en onmiddellijke kwantificering die de preventie schade zou toebrengen
door de financiële middelen te verbruiken en door ze systematisch te vertragen, moet worden
bestreden. Bovendien draagt ze ertoe bij dat bij alle partners en vooral bij de werkgevers het
verkeerde idee blijft bestaan dat problemen inzake gezondheid en veiligheid technisch complex zijn en enkel kunnen worden behandeld door specialisten en altijd zeer dure oplossingen
vereisen.



2.1.7	Preventieve i.p.v. rechtsgeldige visie
De tendens naar kwantificering komt van een derde onwaarheid: “Kwantificering is onontbeerlijk om te bepalen of er een risico is en dus of een actie noodzakelijk is”. Deze bewering berust
op het vaak niet geformuleerde maar reële geloof dat er zich geen enkel risico voordoet boven
een bepaalde drempel (25 kg, 80 db(A) gemiddeld gespreid over 8 uren, gemiddeld 100 ppm,
...) en dat hieronder het risico onbestaand is. Dit standpunt is het rechtsgeldige standpunt: men
wil “in orde” zijn met de wet.
Daartegenover staat de preventieve visie die geen enkel onderscheid maakt tussen 84 en 86
db(A) en die de arbeidssituatie zoveel mogelijk wil verbeteren.
Dit onderscheid tussen preventieve en rechtsgeldige visie blijkt fundamenteel in de context
van de duurzame preventie:
• Een rechtsgeldige visie vraagt een kwantitatieve benadering, geleid door daartoe opgeleide
personen om te bepalen wanneer de wettelijke drempel is bereikt: de werknemer, die niet of
zeer weinig is opgeleid voor deze kwantitatieve methodes, wordt eventueel geraadpleegd.
• de preventieve visie streeft naar de optimale toestand inzake gezondheid en welzijn voor de
werknemers, technische en economische gezondheid voor de onderneming: hier kan men
niet om de werknemer heen.
De rechtsgeldige visie wil enkel de feiten in overeenstemming brengen met de geldende reglementeringen. De preventieve visie daarentegen streeft naar de invoering en handhaving van de
optimale toestand, die verder reikt dan de geldende reglementeringen.
Bedoeling van de preventieve benadering is de problemen zo snel mogelijk te beperken. Dit
houdt in dat de voorafgaande analyses beperkt zijn. Men gaat zich dus voornamelijk focussen
op de grootste problemen inzake efficiëntie, productiviteit, kwaliteit van het menselijke en
industriële leven, zodat de aanbevelingen pragmatisch, concreet, adequaat en “verkoopbaar”
zijn.

2.2

SOBANE-strategie voor
het beheer van beroepsrisico’s

De SOBANE strategie, bestaat uit 4 niveaus: Opsporing, Observatie, Analyse en Expertise
Het betreft hier een strategie die, al naargelang de noden, tools methoden en middelen
aanreikt. Op elk niveau wordt er gezocht naar oplossingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Onderzoek op een volgend niveau is slechts noodzakelijk indien blijkt dat na het
invoeren van de verbeteringen de situatie nog steeds onaanvaardbaar blijft.
Men start het onderzoek van een arbeidssituatie steeds met het Opsporingsniveau, ongeacht de reden (klacht, ongeval) van dit onderzoek. De aard van dit probleem dat de aanzet
is tot het onderzoek, wordt zo in de totale context geplaatst. Andere aspecten die eveneens
een invloed hebben op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn komen ook aan het licht. Er
worden oplossingen gezocht voor het geheel van de arbeidssituatie.
De volgende niveau’s (Observatie-, Analyse- en Expertiseniveau) worden slechts uitgevoerd
indien men tijdens het Opsporingsniveau geen passende oplossing kon vinden om tot een
aanvaardbare situatie te komen. De noodzaak om over te gaan tot een volgend niveau hangt
in grote mate af van de complexiteit van de arbeidssituatie.
De middelen die worden aangewend bij het zoeken naar oplossingen zijn het goedkoopst bij de
eerste 2 niveaus (Opsporing en Observatie). Ze zijn duurder op het Analyse- en Expertiseniveau maar worden met kennis van zaken toegepast en aangepast aan de situatie. De strategie
heeft het voordeel efficiënt, snel en goedkoop te zijn.
De tussenkomst van verschillende partijen wordt gekaderd in de strategie. De mensen uit
de onderneming voeren zelf het Opsporings- en Observatieniveau uit. De hulp van externen
(preventieadviseur) wordt ingeroepen voor het toepassen van het Analyseniveau en eventueel
wordt er een beroep gedaan op een expert voor het toepassen van het Expertiseniveau.



2.3

Niveau 1, Opsporing: Déparis methode

De voornaamste problemen worden geïdentificeerd. Markante fouten, zoals gaten in de vloer,
achtergelaten recipiënten gevuld met solventen, naar een venster gericht beeldscherm ..., kunnen opgelost worden.
Deze identificatie moet intern gebeuren, door personen van de instelling die de arbeidssituatie
perfect kennen, zelfs al hebben zij geen of slechts een oppervlakkige opleiding rond problemen
van veiligheid, fysiologie of ergonomie. Dit zijn dus de werknemers zelf, hun rechtstreekse technische omkadering, de directie in kleine onderwijsinstellingen of een interne preventieadviseur
met de werknemers in de grotere onderwijsinstellingen.
Een werkgroep bestaande uit enkele werknemers en hun professionele omkadering (met deelname van een preventieadviseur indien mogelijk) denkt na over de belangrijkste risicofactoren,
zoekt naar onmiddellijke acties ter verbetering en preventie en omschrijft de aspecten die
meer in detail onderzocht dienen te worden.
Er wordt in de instelling een contactpersoon aangeduid. Deze zal de Opsporing leiden en
de onmiddellijk toe te passen maatregelen coördineren. Hij zal eveneens het vervolg van de
studie (niveau 2, Observatie) voor een diepgaandere studie opvolgen.
De Déparis methode dient als leidraad om de discussie te leiden. De methode en het gebruik
ervan worden in detail voorgesteld in het eerste nummer van de brochures uit de SOBANE
strategie, gepubliceerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
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Déparis-methode voor verschillende sectoren
De Déparis-gids, aan dit dossier toegevoegd, werd aangepast aan de hoofdactiviteit van
uw sector. Het is mogelijk dat een andere Déparis-gids ook nuttig kan zijn voor bepaalde
complementaire werksituaties in uw onderneming. Voorbeelden hiervan zijn: de Déparisgids voor cafetaria’s kan gebruikt worden voor uw keukenpersoneel, de gids over de tertiaire sector voor uw administratief personeel en de gids ‘Technici die tussenbeide komen
in geval van pannes’ voor uw technisch bewakingspersoneel.

De volgende gidsen zijn beschikbaar op het website www.sobane.be:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bakkerijen
Banksector
Beschutte werkplaatsen
Bouwsector
Cafetaria’s
Call Centres
Drukkerijen
Elektriciteitsbedrijven
Garages
Gezondheidszorgen
Hout sector
Industriële klimtechnieken
Kamermeisjes
Kinderdagverblijven
Laboratoria scheikunde en biologie
Logistiek
Onderwijs
• De Déparis-overleggids:
1. Omschrijving van de gids
2. Gids: Infrastructuur onderwijsinstelling
3. Gids: Directie – Educatief personeel (middelbaar onderwijs)
4. Gids: Directie – Educatief personeel (kleuter- en lager onderwijs)
5. Gids: Educatief personeel – Leerlingen (middelbaar onderwijs)
• De stagiair checklists:
1. Algemene checklist
2. Checklist bouwsector
3. Checklist houtsector
4. Checklist gezondheidszorgensector
Rusthuizen
Schoonheidssalons
Schoonmaak
Sport-en recreatiedomeinen
Supermarkten
Technici die tussenbeide komen in geval van pannes
Tertiaire sector
Telethuiswerk
• Checklist voor thuis
Thuiszorgsector
• Evaluatiechecklist bij de cliënten
Tuiniers
Voeding

11

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel

12

www.werk.belgie.be

Document om deel te nemen aan deparis
Onderwijs - Algemeen overleg en onderwijsinstelling

U wordt uitgenodigd deel te nemen
aan een Déparis-vergadering
Waarover gaat het?
De reglementering verplicht dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor alle werksituaties en dat er een actieplan
wordt opgesteld om geleidelijk de beste toestand van welzijn te bereiken voor alle partners van deze werksituaties
(met specifieke opdracht voor werknemers, personeel, directie).
w

Het is mogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de problemen m.b.t. bijvoorbeeld de brandveiligheid
oplost.

w

Het is onmogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de arbeidsomstandigheden m.b.t. uw welzijn kan oplossen.

w

Uw welzijn kan enkel en alleen samen met u aangepakt worden.

Een Déparis (Participatieve Opsporing van Risico’s)-vergadering bestaat uit enkele personen die de werksituatie goed
kennen (personeel, directie, technische diensten…). Tijdens de vergadering komen alle aspecten van de arbeidssituatie aan bod. Hiervoor werd een leidraad opgesteld om de vergadering te leiden. Deze leidraad omvat alle technische, organisatorische en relationele aspecten die maken dat de dagelijkse arbeidsomstandigheden in uw werksituatie
min of meer gemakkelijk, efficiënt en aangenaam zijn.
Het doel ervan is niet het vaststellen of kwantificeren van tekortkomingen, moeilijkheden, problemen maar wel op te
sporen wat men op korte, middellange of lange termijn kan ondernemen zodat het werk op een nog meer efficiënte
en aangename manier kan uitgevoerd worden.
Tijdens de vergadering kunnen ook aspecten op het vlak van organisatie besproken worden en kan er bekeken worden of er veranderingen nodig zijn.
Voor andere aspecten zullen bijkomende studies aangewezen zijn.
De directie verbindt er zich toe een actieplan op te stellen om een zo goed mogelijk gevolg te kunnen geven aan
hetgeen besproken werd.

Wat wordt er van u verwacht?
In het verleden werden reeds studies en enquêtes uitgevoerd of aanvragen geformuleerd. Deze werden misschien
niet allemaal gevolgd door concrete acties.
Tijdens de Déparis-vergadering begint men vanaf nul en herziet men op een georganiseerde en systematische manier
ALLE aspecten van de arbeidsomstandigheden.
Er wordt verwacht dat u met een positieve en constructieve ingesteldheid aan de vergadering deelneemt.
•

Indien u deel uitmaakt van de directie en de hiërarchische lijn, gaat het er niet om u te wijzen op tekortkomingen,
maar wordt er bekeken wat men kan doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren rekening houdend met
de andere verplichtingen m.b.t. het werk.

•

Indien u een afgevaardigde bent van de technische dienst, aankoopdienst, … zal er met u bekeken worden wat de
beste manier is om de vragen m.b.t. de arbeidsomstandigheden op te lossen.

•

Indien u een afgevaardigde bent van het personeel, volstaat het dat u de problemen aankaart, de moeilijkheden
die u en uw collega’s ondervinden beschrijft en in hun naam zoekt naar de beste manier om de situatie te verbeteren.

Wat weerhoudt u?
De onderneming, de instelling, heeft ervoor gekozen om de Déparis-overleggids te gebruiken als tool om risico’s op
te sporen. De directie heeft zich geëngageerd om de resultaten van de vergaderingen en de voorstellen tot verbetering in overweging te nemen.
Het is dus het aangewezen moment om de ganse arbeidssituatie te herzien en geleidelijk aan de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De ervaring heeft aangetoond dat iedereen zich hierin kan terugvinden: kwaliteit, persoonlijk en
professioneel welbevinden, aangenamer en efficiënter werk, betere arbeidsverhoudingen….

Wenst u meer te weten?
Op de website www.sobane.be kan u de basisprincipes van de SOBANE-strategie en de Déparis-overleggids raadplegen, evenals alle tools die werden ontwikkeld om deze strategie in uw onderneming of instelling te implementeren.

LIJST VAN ASPECTEN DIE BEHANDELD WORDEN TIJDENS DE VERGADERING

Onderwijs -

Algemeen overleg en onderwijsinstelling

1. Buitenzijde van het gebouw
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Omgeving van de instelling
• Verlichting rondom de gebouwen
• Toegang tot het gebouw

2. Gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Muren, daken, vensters
• Gangen
• Liften
• Nooduitgangen
• Trappen
• Vloeren
• Toegang voor gehandicapten
• Personeelsvoorzieningen
• Sanitaire installaties
• Handhygiëne
• Waterverdelingspunten
• Technisch en huishoudelijk onderhoud
• Bestrijding tegen knaagdieren, insecten, ongedierte...
• Afval in het algemeen
• Verwarming
• De aanwezigheid van asbest

3. Veiligheid van de gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Beheer van de sleutels van lokalen en toegangdeuren
• Tijdens de schooluren
• Na de schooluren

4. Algemene hygiëne
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Sanitaire installaties
• Waterbedelingspunten
• Technisch en huishoudelijk onderhoud
• Bestrijding tegen knaagdieren, insecten, ongedierte
• Afval in het algemeen
• Mogelijke bronnen van vervuiling

5. Veiligheidpolitiek en documentatie
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Preventieadviseur
• Beheerscomité of CPBW
• Veiligheidspolitiek
• Evacuatieplan in geval van nood
• Reglement van inwendige orde
• Reglement m.b.t. het toezicht op de leerlingen
• Reglement m.b.t. de in- en uitgangen van het gebouw
• Disciplinaire maatregelen
• Reglement m.b.t. platen en dieren
• Onthaal van nieuwkomers, stagiairs : te volgen politiek

7. Risico’s bij gebruik van elektriciteit of
gas
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Elektrische risico’s
• Uitrusting
• Individuele voeding per werkpost
• Risico’s bij gebruik van gas
• Vaste voeding (indien bestaande)
• Voeding door individuele gasflessen
• Andere niet brandbare gassen
• Installatie en apparaten op gas

8. Arbeidsongevallen m.b.t. het gebouw
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Vallen
• Vallen van hoogte
• Vallen van voorwerpen
• Mechanische risico’s
• Materiaal
• Onderhoud
• Ladders, krukjes, stellingen…
• Ongevallen te wijten aan glas
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• Risico’s m.b.t. onderhouds- of herstellingswerken
• Arbeidsongevallen
• EHBO - ziekenboeg

9. Materiaal, handgereedschap, machines
op de werkplaatsen, klaslokalen, labo’s
(biologie, chemie, fysica)
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Materiaal
• Onderhoud
• Bedieningsmiddelen en signalen
• Mechanische hulpmiddelen
• Laserstralen
• Vorming

10. Brandveiligheid
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Compartimentering
• Ontvlambare produkten en bronnen van vuur
• Verwarmingsruimte
• Alarmsystemen
• Richtlijnen in geval van brand
• Bestrijdingsmiddelen
• Interne interventieploeg
• Signalisatie
• De naleving van alle verplichte inspecties

11. Speelplaatsen

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Staat
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Toezicht
• Elektrische installatie
• Speeltuigen of sporttoestellen
• Uitrusting
• Installatie
• Elektrische apparaten
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg • Controleregister
• Signalisatie
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• Inspectie

6. Elektrische installatie

12. Uitrusting klaslokalen algemeen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Lokalen
• Uitrusting

13. Uitrusting van de klaslokalen, werkplaatsen, labo’s
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Lokalen
• Uitrusting

14. Turnzalen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Vloer
• Uitrustingen
• Register van veiligheid en hygiëne
• Vestiaires
• EHBO uitrusting
• Indien gebruik buiten de school

15. Refters
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Lokaal
• Ventilatie
• Hygiëne

16. Verlichting binnen het gebouw
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Verlichting van het lokaal
• Verlichting van het bord (indien bestaande)
• Daglicht en buitenzicht
• Kleuren
• Geen weerkaatsing of verblinding
• Verlichtingsarmaturen

17. Lawaai, thermische omgevingsfactoren
en algemene luchthygiëne
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Akoestische kwaliteit van de lokalen
• Lawaaierige installaties
• Temperatuur
• Geen tocht
• Warmte-, koude- en vochtigheidsbronnen
• Verwarming, ventilatie, airco, filtering…
• Stofdeeltjes en afval
• Onderhoudsprodukten
• Mogelijke bronnen van vervuiling

18. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of gas)
op de werkplaatsen, klaslokalen, labo’s (chemie,
biologie, fysica)
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Chemische risico’s
• Recipiënten
• Werkuitrusting
• Gebruiksprocedures
• Opslag van reactieven
• Signalisatie
• Rook, stoom, …

•
•
•
•

Chemisch afval
Collectieve bescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Informatie voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding
geven
• Jaarlijkse vorming

19. Biologische risico’s (bacteriën, virussen,
lichaamsvochten…) op de werkplaatsen, klaslokalen, labo’s (chemie, biologie, fysica)
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Biologische risico’s, infecties en parasieten
• Werkuitrusting
• Gebruiksprocedures
• Planten
• Dieren
• Culturen
• Antibiotica
• Biologisch afval
• Vaccinatie
• Collectieve bescherming
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

20. Inhoud van het werk
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Autonomie
• Vrijheid van contact
• Bekwaamheden
• Informatie en vorming

21. Psychosociale omgeving
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Evaluaties (inspectie)
• Relatie met externe personen
• Discriminaties
• Tewerkstelling
• Psychosociale problemen
• Werksfeer binnen de school
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Document om deel te nemen aan deparis
Onderwijs - Directie en educatief personeel (kleuter- en lager onderwijs)

U wordt uitgenodigd deel te nemen
aan een Déparis-vergadering
Waarover gaat het?
De reglementering verplicht dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor alle werksituaties en dat er een actieplan
wordt opgesteld om geleidelijk de beste toestand van welzijn te bereiken voor alle partners van deze werksituaties
(met specifieke opdracht voor werknemers, personeel, directie).
w

Het is mogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de problemen m.b.t. bijvoorbeeld de brandveiligheid
oplost.

w

Het is onmogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de arbeidsomstandigheden m.b.t. uw welzijn kan oplossen.

w

Uw welzijn kan enkel en alleen samen met u aangepakt worden.

Een Déparis (Participatieve Opsporing van Risico’s)-vergadering bestaat uit enkele personen die de werksituatie goed
kennen (personeel, directie, technische diensten…). Tijdens de vergadering komen alle aspecten van de arbeidssituatie aan bod. Hiervoor werd een leidraad opgesteld om de vergadering te leiden. Deze leidraad omvat alle technische, organisatorische en relationele aspecten die maken dat de dagelijkse arbeidsomstandigheden in uw werksituatie
min of meer gemakkelijk, efficiënt en aangenaam zijn.
Het doel ervan is niet het vaststellen of kwantificeren van tekortkomingen, moeilijkheden, problemen maar wel op te
sporen wat men op korte, middellange of lange termijn kan ondernemen zodat het werk op een nog meer efficiënte
en aangename manier kan uitgevoerd worden.
Tijdens de vergadering kunnen ook aspecten op het vlak van organisatie besproken worden en kan er bekeken worden of er veranderingen nodig zijn.
Voor andere aspecten zullen bijkomende studies aangewezen zijn.
De directie verbindt er zich toe een actieplan op te stellen om een zo goed mogelijk gevolg te kunnen geven aan
hetgeen besproken werd.

Wat wordt er van u verwacht?
In het verleden werden reeds studies en enquêtes uitgevoerd of aanvragen geformuleerd. Deze werden misschien
niet allemaal gevolgd door concrete acties.
Tijdens de Déparis-vergadering begint men vanaf nul en herziet men op een georganiseerde en systematische manier
ALLE aspecten van de arbeidsomstandigheden.
Er wordt verwacht dat u met een positieve en constructieve ingesteldheid aan de vergadering deelneemt.
•

Indien u deel uitmaakt van de directie en de hiërarchische lijn, gaat het er niet om u te wijzen op tekortkomingen,
maar wordt er bekeken wat men kan doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren rekening houdend met
de andere verplichtingen m.b.t. het werk.

•

Indien u een afgevaardigde bent van de technische dienst, aankoopdienst, … zal er met u bekeken worden wat de
beste manier is om de vragen m.b.t. de arbeidsomstandigheden op te lossen.

•

Indien u een afgevaardigde bent van het personeel, volstaat het dat u de problemen aankaart, de moeilijkheden
die u en uw collega’s ondervinden beschrijft en in hun naam zoekt naar de beste manier om de situatie te verbeteren.

Wat weerhoudt u?
De onderneming, de instelling, heeft ervoor gekozen om de Déparis-overleggids te gebruiken als tool om risico’s op
te sporen. De directie heeft zich geëngageerd om de resultaten van de vergaderingen en de voorstellen tot verbetering in overweging te nemen.
Het is dus het aangewezen moment om de ganse arbeidssituatie te herzien en geleidelijk aan de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De ervaring heeft aangetoond dat iedereen zich hierin kan terugvinden: kwaliteit, persoonlijk en
professioneel welbevinden, aangenamer en efficiënter werk, betere arbeidsverhoudingen….

Wenst u meer te weten?
Op de website www.sobane.be kan u de basisprincipes van de SOBANE-strategie en de Déparis-overleggids raadplegen, evenals alle tools die werden ontwikkeld om deze strategie in uw onderneming of instelling te implementeren.

LIJST VAN ASPECTEN DIE BEHANDELD WORDEN TIJDENS DE VERGADERING

Onderwijs -

Directie en educatief personeel (kleuter- en lager onderwijs)

1. Gebouwen

7. Pauzes, maaltijden, speeltijd

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Nooduitgangen
• Vloeren
• Toegang voor gehandicapten
• Personeelslokalen
• Ontmoetingslokalen voor het educatief personeel
• Verwarming
• Sanitaire installaties voor de leerlingen
• Handhygiëne
• Technisch en huishoudelijk onderhoud
• Afval in het algemeen

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Speelplaatsen
• Organisatie van de speeltijden
• Speeltuigen
• Zandbak
• Gebruik van voedingsmiddelen

2. Veiligheid van de gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Beheer van de sleutels van lokalen en toegangdeuren
• Tijdens de schooluren
• Na de schooluren
• Gevaarlijk materiaal

3. Veiligheidspolitiek en documentatie
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Veiligheidspolitiek
• Evacuatieplan in geval van nood
• Reglement van inwendige orde
• Informatie m.b.t. de veiligheid en de hygiëne
• Onthaal van nieuwkomers, stagiairs : te volgen politiek

4. Toezicht op de leerlingen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Reglement voor toezicht op de leerlingen
• In- en uitgangen

5. Arbeidsongevallen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Vallen
• Vallen van hoogte
• Vallen van voorwerpen
• Mechanische risico’s
• Ongevallen te wijten aan glas
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• Arbeidsongevallen
• EHBO – ziekenboeg

6. Elektrische risico’s en risico op brand
of explosie
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
Elektrische risico’s
• Uitrusting
• Elektrische apparaten
Risico op brand of explosie
• Geen gasinstallatie
• Compartimentering
• Ontvlambare produkten en bronnen van vuur
• Richtlijnen in geval van brand
• Bestrijdingsmiddelen
• Interne interventieploeg
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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8. Kleuterklassen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Klaslokalen
• Uitrusting
• Speelruimten
• Slaapzaal
• Verzorgingslokaal

9. Lagere klassen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Klaslokalen
• Opslagruimten
• Doorgangen in de klassen, gangen
• Uitrusting van de lokalen

10. Turnzalen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Vloer
• Uitrusting
• Vestiaires

11. Beeldschermwerk
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Werkoppervlakken
• Informaticamateriaal
• Beeldscherm
• Hulpmiddelen
• Kabels
• Technische assistentie

12. Houdingen, krachtinspanningen en
goederenbehandeling
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Werkhoogte
• Aankleden van de kinderen
• Zittend of rechtstaand/zittend werk
• Indien staand werk
• Mechanische hulpmiddelen
• Lasten (kinderen)
• Boekentassen en zakken

13. Verlichting
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Verlichting van de klaslokalen en verschillende taken
• Verlichting van het bord (indien bestaande)
• Uniformiteit
• Daglicht en buitenzicht
• Kleuren
• Geen weerkaatsing of verblinding
• Verlichtingsarmaturen

14. Lawaai, thermische omgevingsfactoren
en algemene luchthygiëne
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Akoestische kwaliteit van de lokalen
• Temperatuur
• Geen tocht
• Warmte-, koude- en vochtigheidsbronnen
• Verwarming, ventilatie, airco, filtering
• Stofdeeltjes en afval
• Onderhoudsprodukten
• Mogelijke bronnen van vervuiling
• Hygiëne

15. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Opdrachten en verwachtingen
• Graad van eigen initiatieven
• Autonomie
• Vrijheid van contacteren
• Verantwoordelijkheden
• Fouten

16. Inhoud van het werk
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Werkinteresse
• Bekwaamheden
• Informatie en vorming
• Emotionele belasting

17. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Uurroosters en werkschema
• Communicatie tijdens het werk
• Verdeling van het werk
• Onderlinge hulp tussen de werknemers
• Overleg
• Hiërarchische lijn
• Samenwerking met de hiërarchische lijn
• Adviezen en kritieken van de werknemers
• Evaluaties (inspectie)

18. Psychosociale omgeving
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Relatie met externe personen
• Geen enkele discriminatie
• Tewerkstelling
• Psychosociale omgeving
• Werksfeer binnen de school
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Document om deel te nemen aan deparis
Onderwijs - Directie en educatief personeel (middelbaar onderwijs)

U wordt uitgenodigd deel te nemen
aan een Déparis-vergadering
Waarover gaat het?
De reglementering verplicht dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor alle werksituaties en dat er een actieplan
wordt opgesteld om geleidelijk de beste toestand van welzijn te bereiken voor alle partners van deze werksituaties
(met specifieke opdracht voor werknemers, personeel, directie).
w

Het is mogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de problemen m.b.t. bijvoorbeeld de brandveiligheid
oplost.

w

Het is onmogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de arbeidsomstandigheden m.b.t. uw welzijn kan oplossen.

w

Uw welzijn kan enkel en alleen samen met u aangepakt worden.

Een Déparis (Participatieve Opsporing van Risico’s)-vergadering bestaat uit enkele personen die de werksituatie goed
kennen (personeel, directie, technische diensten…). Tijdens de vergadering komen alle aspecten van de arbeidssituatie aan bod. Hiervoor werd een leidraad opgesteld om de vergadering te leiden. Deze leidraad omvat alle technische, organisatorische en relationele aspecten die maken dat de dagelijkse arbeidsomstandigheden in uw werksituatie
min of meer gemakkelijk, efficiënt en aangenaam zijn.
Het doel ervan is niet het vaststellen of kwantificeren van tekortkomingen, moeilijkheden, problemen maar wel op te
sporen wat men op korte, middellange of lange termijn kan ondernemen zodat het werk op een nog meer efficiënte
en aangename manier kan uitgevoerd worden.
Tijdens de vergadering kunnen ook aspecten op het vlak van organisatie besproken worden en kan er bekeken worden of er veranderingen nodig zijn.
Voor andere aspecten zullen bijkomende studies aangewezen zijn.
De directie verbindt er zich toe een actieplan op te stellen om een zo goed mogelijk gevolg te kunnen geven aan
hetgeen besproken werd.

Wat wordt er van u verwacht?
In het verleden werden reeds studies en enquêtes uitgevoerd of aanvragen geformuleerd. Deze werden misschien
niet allemaal gevolgd door concrete acties.
Tijdens de Déparis-vergadering begint men vanaf nul en herziet men op een georganiseerde en systematische manier
ALLE aspecten van de arbeidsomstandigheden.
Er wordt verwacht dat u met een positieve en constructieve ingesteldheid aan de vergadering deelneemt.
•

Indien u deel uitmaakt van de directie en de hiërarchische lijn, gaat het er niet om u te wijzen op tekortkomingen,
maar wordt er bekeken wat men kan doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren rekening houdend met
de andere verplichtingen m.b.t. het werk.

•

Indien u een afgevaardigde bent van de technische dienst, aankoopdienst, … zal er met u bekeken worden wat de
beste manier is om de vragen m.b.t. de arbeidsomstandigheden op te lossen.

•

Indien u een afgevaardigde bent van het personeel, volstaat het dat u de problemen aankaart, de moeilijkheden
die u en uw collega’s ondervinden beschrijft en in hun naam zoekt naar de beste manier om de situatie te verbeteren.

Wat weerhoudt u?
De onderneming, de instelling, heeft ervoor gekozen om de Déparis-overleggids te gebruiken als tool om risico’s op
te sporen. De directie heeft zich geëngageerd om de resultaten van de vergaderingen en de voorstellen tot verbetering in overweging te nemen.
Het is dus het aangewezen moment om de ganse arbeidssituatie te herzien en geleidelijk aan de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De ervaring heeft aangetoond dat iedereen zich hierin kan terugvinden: kwaliteit, persoonlijk en
professioneel welbevinden, aangenamer en efficiënter werk, betere arbeidsverhoudingen….

Wenst u meer te weten?
Op de website www.sobane.be kan u de basisprincipes van de SOBANE-strategie en de Déparis-overleggids raadplegen, evenals alle tools die werden ontwikkeld om deze strategie in uw onderneming of instelling te implementeren.

LIJST VAN ASPECTEN DIE BEHANDELD WORDEN TIJDENS DE VERGADERING

Onderwijs -

Directie en educatief personeel (middelbaar onderwijs)

1. Gebouwen

7. Materiaal, handgereedschap, machines

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Nooduitgangen
• Vloeren
• Toegang voor gehandicapten
• Personeelslokalen
• Ontmoetingslokalen voor het educatief personeel
• Verwarming
• Sanitaire installaties voor de leerlingen
• Handhygiëne
• Technisch en huishoudelijk onderhoud
• Afval in het algemeen

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Materiaal
• Lasers
• Onderhoud
• Bedieningsmiddelen en signalen
• Vorming

8. Arbeidsongevallen

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Beheer van de sleutels van lokalen en toegangdeuren
• Tijdens de schooluren
• Na de schooluren
• Gevaarlijk materiaal

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Vallen
• Vallen van hoogte
• Vallen van voorwerpen
• Mechanische risico’s
• Risico’s van brandwonden
• Ongevallen te wijten aan glas
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• Arbeidsongevallen
• EHBO – ziekenboeg

3. Veiligheidspolitiek en documentatie

9. Elektrische installatie

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Veiligheidspolitiek
• Evacuatieplan in geval van nood
• Reglement van inwendige orde
• Informatie m.b.t. de veiligheid en de hygiëne
• Onthaal van nieuwkomers, stagiairs : te volgen politiek

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Elektrische installatie
• Uitrusting
• Elektrische apparaten

2. Veiligheid van de gebouwen

4. Pauzes, maaltijden, speeltijd
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Speelplaatsen
• Organisatie van de speeltijden
• Sportuitrusting
• Vrije uren
• Gebruik van voedingsmiddelen

5. Uitrusting van lokalen en werkruimten
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Reglement voor elk lokaal
• Lokalen
• Opslagruimten
• Doorgangswegen in de klaslokalen, gangen
• Uitrusting van het lokaal

6. Uitusting van de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Experimenteertafel labo’s, werktafels
• Materiaal, gereedschap, machines
• Glaswerk
• Ventilatie
• Afzuigsystemen
• Signalisatie
• Collectieve bescherming
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• Hygiëne
• Veiligheid
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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10. Risico’s bij gebruik van elektriciteit of
gas
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
Elektrische risico’s
• Uitrusting
• Individuele voeding per werkpost
Risico’s bij gebruik van gas
• Vaste voeding (indien bestaande)
• Voeding door individuele gasflessen
• Andere niet-brandbare gassen
• Installatie en apparaten die werken op gas

11. Brandveiligheid
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Compartimentering
• Ontvlambare produkten en bronnen van vuur
• Richtlijnen in geval van brand
• Bestrijdingsmiddelen
• Interne interventieploeg
• Signalisatie

12. Beeldschermwerk
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Werkoppervlakken
• Elektrische installatie
• Computers, beeldschermen
• Beeldscherm
• Hulpmiddelen
• Technische assistentie

13. Werkhoudingen, krachtinspanningen
en goederenbehandeling
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
Algemeen
• Werkhoogte
• Zittend werk of staand/zittend werk
• Boetentassen en zakken
Op de werkplaatsen, klaslokalen, labo’s
• Handelingen en krachtinspanningen
• Lasten
• Mechanische hulpmiddelen
• Vorming

14. Verlichting
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Verlichting van het lokaal en van het werk zelf
• Verlichting van het bord (indien bestaande)
• Uniformiteit
• Daglicht en buitenzicht
• Kleuren
• Geen schaduw op het werkoppervlak
• Geen weerkaatsing of verblinding
• Verlichtingsarmaturen

15. Lawaai, thermische omgevingsfactoren
en algemene luchthygiëne
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Akoestische kwaliteit van de lokalen
• Vermoeidheid
• Temperatuur
• Geen tocht
• Warmte-, koude- en vochtigheidsbronnen
• Verwarming, ventilatie, airco, filtering
• Stofdeeltjes en afval
• Onderhoudsprodukten
• Mogelijke bronnen van vervuiling
• Hygiëne

16. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of
gas)
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Chemische risico’s
• Werkuitrusting
• Gebruiksprocedures
• Recipiënten
• Opslaan van reagens
• Signalisatie
• Rook, stoom…
• Chemisch afval
• Collectieve bescherming
• Informatie voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven
• Jaarlijkse vorming

17. Biologische risico’s (bacteriën, virussen, lichaamsvochten…)
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Biologische risico’s, infecties en parasieten
• Werkuitrusting
• Gebruiksprocedures
• Planten
• Dieren

•
•
•
•
•
•
•
•

Culturen
Antibiotica
Geen staalname van bloed of weefsels
Biologisch afval
Vaccinaties
Ontsmettingsmiddelen en antiseptica
Collectieve bescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

18. Organisatie van de werkplaatsen,
klaslokalen en labo’s
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Informatie mbt de risico’s
• Samenwerking tussen educatief personeel mbt uit te voeren handelingen, gebruik van materiaal, onderhoud van lokaal…

19. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.
• Opdrachten en verwachtingen
• Graad van het initiatief
• Autonomie
• Vrijheid van contact
• Verantwoordelijkheden
• Fouten

20. Inhoud van het werk
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Werkinteresse
• Bekwaamheden
• Informatie en vorming
• Emotionele belasting

21. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Uurroosters en werkschema
• Pauzes
• Communicatie tijdens het werk
• Verdeling van het werk
• Onderlinge hulp tussen de werknemers
• Overleg
• Hiërarchische lijn
• Samenwerking met de hiërarchische lijn
• Adviezen en kritieken van de werknemers
• Evaluaties (inspectie)

22. Psychosociale omgeving
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Relatie met externe personen
• Discriminatie
• Tewerkstelling
• Psychosociale omgeving
• Werksfeer binnen de school
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Document om deel te nemen aan deparis
Onderwijs - Educatief personeel en leerlingen (middelbaar onderwijs)

U wordt uitgenodigd deel te nemen
aan een Déparis-vergadering
Waarover gaat het?
De reglementering verplicht dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor alle werksituaties en dat er een actieplan
wordt opgesteld om geleidelijk de beste toestand van welzijn te bereiken voor alle partners van deze werksituaties
(met specifieke opdracht voor werknemers, personeel, directie).
w

Het is mogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de problemen m.b.t. bijvoorbeeld de brandveiligheid
oplost.

w

Het is onmogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de arbeidsomstandigheden m.b.t. uw welzijn kan oplossen.

w

Uw welzijn kan enkel en alleen samen met u aangepakt worden.

Een Déparis (Participatieve Opsporing van Risico’s)-vergadering bestaat uit enkele personen die de werksituatie goed
kennen (personeel, directie, technische diensten…). Tijdens de vergadering komen alle aspecten van de arbeidssituatie aan bod. Hiervoor werd een leidraad opgesteld om de vergadering te leiden. Deze leidraad omvat alle technische, organisatorische en relationele aspecten die maken dat de dagelijkse arbeidsomstandigheden in uw werksituatie
min of meer gemakkelijk, efficiënt en aangenaam zijn.
Het doel ervan is niet het vaststellen of kwantificeren van tekortkomingen, moeilijkheden, problemen maar wel op te
sporen wat men op korte, middellange of lange termijn kan ondernemen zodat het werk op een nog meer efficiënte
en aangename manier kan uitgevoerd worden.
Tijdens de vergadering kunnen ook aspecten op het vlak van organisatie besproken worden en kan er bekeken worden of er veranderingen nodig zijn.
Voor andere aspecten zullen bijkomende studies aangewezen zijn.
De directie verbindt er zich toe een actieplan op te stellen om een zo goed mogelijk gevolg te kunnen geven aan
hetgeen besproken werd.

Wat wordt er van u verwacht?
In het verleden werden reeds studies en enquêtes uitgevoerd of aanvragen geformuleerd. Deze werden misschien
niet allemaal gevolgd door concrete acties.
Tijdens de Déparis-vergadering begint men vanaf nul en herziet men op een georganiseerde en systematische manier
ALLE aspecten van de arbeidsomstandigheden.
Er wordt verwacht dat u met een positieve en constructieve ingesteldheid aan de vergadering deelneemt.
•

Indien u deel uitmaakt van de directie en de hiërarchische lijn, gaat het er niet om u te wijzen op tekortkomingen,
maar wordt er bekeken wat men kan doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren rekening houdend met
de andere verplichtingen m.b.t. het werk.

•

Indien u een afgevaardigde bent van de technische dienst, aankoopdienst, … zal er met u bekeken worden wat de
beste manier is om de vragen m.b.t. de arbeidsomstandigheden op te lossen.

•

Indien u een afgevaardigde bent van het personeel, volstaat het dat u de problemen aankaart, de moeilijkheden
die u en uw collega’s ondervinden beschrijft en in hun naam zoekt naar de beste manier om de situatie te verbeteren.

Wat weerhoudt u?
De onderneming, de instelling, heeft ervoor gekozen om de Déparis-overleggids te gebruiken als tool om risico’s op
te sporen. De directie heeft zich geëngageerd om de resultaten van de vergaderingen en de voorstellen tot verbetering in overweging te nemen.
Het is dus het aangewezen moment om de ganse arbeidssituatie te herzien en geleidelijk aan de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De ervaring heeft aangetoond dat iedereen zich hierin kan terugvinden: kwaliteit, persoonlijk en
professioneel welbevinden, aangenamer en efficiënter werk, betere arbeidsverhoudingen….

Wenst u meer te weten?
Op de website www.sobane.be kan u de basisprincipes van de SOBANE-strategie en de Déparis-overleggids raadplegen, evenals alle tools die werden ontwikkeld om deze strategie in uw onderneming of instelling te implementeren.

LIJST VAN ASPECTEN DIE BEHANDELD WORDEN TIJDENS DE VERGADERING

Onderwijs -

Educatief personeel en leerlingen (middelbaar onderwijs)

1. Gebouwen
•
•
•
•
•
•

Nooduitgangen
Toegang voor gehandicapten
Sanitaire installaties voor de leerlingen
Verwarming
Technisch en huishoudelijk onderhoud
Afval in het algemeen

2. Lokalen, werkruimten, turnzalen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Regeling eigen aan het lokaal
• Lokalen
• Doorgangen in de klassen, gangen
• Uitrusting van de lokalen
• Ruimten voor het ordenen
Turnzalen
• Uitrustingen
• Vestiaires
• Veiligheidsprocedures

3. Werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Experimenteertafel labo’s, werktafels
• Materiaal, gereedschap, machines
• Afzuigkappen
• Signalisatie
• Collectieve bescherming
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• Hygiëne
• Veiligheid

4. Arbeidsongevallen
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Mechanische risico’s
• Vallen van hoogte
• Risico’s van brandwonden
• Arbeidsongevallen
• EHBO – ziekenboeg

5. Elektrische risico’s en risico op brand
of explosie
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
Elektrische risico’s
• Uitrusting
Risico op brand of explosie
• Brandwerende deuren
• Ontvlambare produkten en ontstekingsbronnen
• Richtlijnen in geval van brand
• Bestrijdingsmiddelen
• Interne interventieploeg

7. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
• Lasten
• Mechanische hulpmiddelen
• Vorming
• Vermoeidheid op het einde van de dag

8. Verlichting en lawaai
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Verlichting van het lokaal
• Verlichting van het bord (indien bestaande)
• Geen schaduwinval op het werk
• Geen weerkaatsing of verblinding
• Akoestische kwaliteit van de lokalen
• In de werklokalen, geen hinder

9. Thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Temperatuur
• Geen tocht
• Verwarming, ventilatie, airco, filtering
• Stofdeeltjes en afval
• Hygiëne

10. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of
gas)
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Chemische risico’s
• Werkuitrusting
• Gebruiksaanwijzingen
• Etikettering door de leerlingen
• Opslaan van reagens
• Signalisatie
• Rook, stoom…
• Chemisch afval
• Informatie voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• Vorming voor de leerlingen

11. Biologische risico’s (bacteriën, virussen, lichaamsvochten…)

Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Biologische risico’s, infecties en parasieten
• Werkuitrusting
• Gebruiksprocedures
• Planten
• Dieren
• Culturen van bacteriën
6. Beeldschermwerk
• Antibiotica
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Geen staalname van bloed of weefsels
• Werkoppervlakken
• Biologisch afval
• Informaticamateriaal
• Ontsmettingsmiddelen en antiseptica
• Beeldscherm
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• Hulpmiddelen
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• Draden
• Technische assistentie

12. Organisatie van de werkplaatsen,
klaslokalen en labo’s
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Respecteren van het reglement m.b.t. het labo
• Op order zetten van het lokaal aan het einde van de les

13. Veiligheidspolitiek en documentatie
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Evacuatieplan in geval van nood
• Informatie m.b.t. de veiligheid
• Reglement voor toezicht op de leerlingen
• Reglement voor de speelplaatsen
• Vrije uren
• Gebruik van voedingsmiddelen

14. Psychosociale omgeving
Wie kan wat concreet doen en wanneer m.b.t.:
• Uurrooster en werkschema
• Pauzes
• Overleg
• Raadgevingen en kritiek van de leerlingen
• Geen enkele discriminatie
• Psychosociale problemen
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De overleggids DEPARIS

Onderwijs
Algemeen overleg
onderwijsinstelling
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SOBANE-STRATEGIE - BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO’S
De SOBANE-strategie is een strategie voor risicobeheersing op vier niveaus
(Screening (Opsporing), OBservatie, ANalyse, Expertise).
De reeks publicaties “SOBANE-STRATEGIE Beheer van beroepsgebonden risico’s” heeft
als doel deze strategie kenbaar te maken. Bovendien wordt aangetoond hoe de strategie
kan worden toegepast op verschillende arbeidssituaties.
De doelstelling van deze methodes bestaat erin om het tijdsgebruik en de inspanningen van
de ondernemingen te optimaliseren om de werkomstandigheden aanvaardbaar te maken,
zelfs bij complexe problemen. Zij bevorderen de ontwikkeling van een dynamisch plan van
risicobeheersing en van een overlegcultuur in ondernemingen.
De SOBANE-strategie en het geheel van de methodes werden ontwikkeld door de Unité
Hygiène et Physiologie du Travail van professor J. MALCHAIRE van de Université catholique de Louvain in het kader van het onderzoeksproject SOBANE, gecofinancierd door de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees
Sociaal Fonds.
De overleggids DEPARIS is een gids voor de opsporing van risico’s (dépistage participatif
des risques) die tegemoetkomt aan de eisen van het opsporingsniveau van de strategie
SOBANE. Het is een eenvoudige methode, die economisch is op het vlak van tijd en
middelen. Deze methode bevordert de ontwikkeling van een dynamisch plan voor risicobeheer en de overlegcultuur in de onderneming.
Deze publicatie werd gerealiseerd door een onderzoeksteam dat bestond uit:
• L’Unité Hygiène et Physiologie du travail de l’UCL (Prof. J. Malchaire, A. Piette)
• Departement Onderzoek en Ontwikkeling van IDEWE (Prof. G. Moens)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming CESI (S. Boodts, A. Schietecatte)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming IDEWE (Prof.V. Hermans)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming PROVIKMO (Dr. G. De Cooman,
I. Timmerman)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming MENSURA (Dr. P. Carlier)
• Het departement Nouvelles Technologies et Formation van CIFoP (Mr. JF. Husson)
• Dienst voor preventie SEFMEP (P. Lorent, F. Gysens)

Voor meer informatie over de SOBANE-strategie: www.sobane.be
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Inleiding
Dit document maakt deel uit van een reeks van 5 documenten betreffende het gebruik van de
Déparis methode in de onderwijsinstellingen. De problematiek en de omschrijving zijn opgenomen in het eerste document “Algemene omschrijving van de methode” van de huidige serie
‘Onderwijs’ die geraadpleegd dient te worden alvorens onderstaand document te gebruiken.

Onderstaand document is document 2 van deze reeks en omvat
het algemeen overleg m.b.t. de infrastructuur van de onderwijsinstellingen.

O.I.

D-EP

EP-L

Voor de aspecten die aan bod komen dient er niet noodzakelijk overleg gepleegd te worden
met bepaalde personeelsgroepen. De onderwijsinstelling wordt in zijn geheel bekeken. Meer
specifieke brochures werden ontwikkeld om op een meer gedetailleerde en diepgaande manier (zie documenten 3, 4 en 5 van deze reeks) de werking van een afdeling of een groep van
klassen of het overleg tussen het educatief personeel-leerlingen te onderzoeken.
De Déparis-vergadering tussen de Directie en de onderwijsinstelling, personeel technische
diensten en technische diensten (onderhoud, secretariaat…) en educatief personeel zal zich
richten op de organisatie en de werking van de onderwijsinstelling en de uitrusting voor het
geheel van de onderwijsinstelling. De methode die wordt voorgesteld omvat 16 tabellen dewelke 16 facetten belichten m.b.t. de werking van een onderwijsinstelling.
1. Buitenzijde van het gebouw
2. Gebouwen
3.Veiligheid van de gebouwen
4. Algemene hygiëne
5.Veiligheidspolitiek en documentatie
6. Elektrische installatie
8. Arbeidsongevallen
10. Brandveiligheid
11. Speelplaatsen
12. Uitrusting klaslokalen algemeen
14. Turnzalen
15. Refters
16.Verlichting
17. Lawaai, thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
20. Inhoud van het werk
21. Psychosociale omgeving
Deze tabellen hebben hoofdzakelijk betrekking op de dagelijkse werking van de onderwijsinstelling en de traditionele klassen.
5 bijkomende tabellen werden toegevoegd voor wat betreft de technische werkplaatsen en
beroepsklassen evenals de labo’s (chemie, fysica en biologie).
7. Risico’s bij gebruik van elektriciteit of gas
9. Materiaal, handgereedschap, machines op de werkplaatsen, klaslokalen, labo’s
13. Uitrusting van de klaslokalen, werkplaatsen, labo’s
18. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of gas)
19. Biologische risico’s (bacteriën, virussen, lichaamsvochten…)
Niet alle types werkplaatsen komen aan bod. De gebruiker vindt in de SOBANE-brochures de
noodzakelijke elementen om bijkomende tabellen toe te voegen aan de hierna voorgestelde
Déparis-methode.
Zoals voor alle Déparis-brochures, dienen deze aangepast te worden aan de specifieke kenmerken van de sector.



Alvorens deze brochures te gebruiken en teneinde ze te gebruiken op een efficiënte manier, is het noodzakelijk om de basisprincipes
te kennen die de SOBANE-strategie ondersteunen. Dit in het bijzonder voor wat betreft het eerste niveau van de strategie, de Déparis
methode. Daarom is het aangewezen om in detail het onderdeel ‘basisprincipes’ van de tweede versie van de brochure ‘introductie
tot de SOBANE-strategie’ te lezen. Deze brochure is beschikbaar op de website www.sobane.be of kan aangevraagd worden bij de
Cel Publicaties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om het gebruik ervan te vergemakkelijken, werden deze
basisprincipes en de filosofie van SOBANE strategie samengevat in het eerste document “Algemene omschrijving van de methode”.

Handleiding

1. De directie beslist om de ganse organisatie van de onderwijsinstelling te herzien en de maakt de afspraak rekening te houden
met de resultaten van de vergaderingen en de uitgevoerde studies, binnen een aanvaardbare termijn en rekening houden met het
beschikbare budget.
2. Het project m.b.t. de implementatie van de SOBANE-strategie wordt voorgesteld aan het overlegcomité (CPBW of BOC). Deze
gaat akkoord om ofwel zelf de methode te gebruiken of de toepassing ervan over te laten aan een beperkte werkgroep.
3. Er wordt een coördinator aangeduid : dit is meestal de preventieadviseur van de onderwijsinstelling.
4. Voorbereiding van de coördinator : hij leest grondig de Déparis-methode en leert de methode toe te passen. Hij past de methode
aan de te onderzoeken arbeidssituatie aan. Dit doet hij door termen te veranderen, door bepaalde overbodige aspecten weg te
laten of te wijzigen of door bijkomende aspecten toe te voegen.
5. Samenstelling van de werkgroep bestaande uit verantwoordelijken van de directie, werknemers van de technische omkadering
en educatief personeel. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene aanbevelingen, opgenomen in de Déparis-brochure
(werknemers van beide geslachten, verantwoordelijken, beperkte groep…)
6. Vergadering van de werkgroep en duidelijke toelichting door de coördinator betreffende het doel van de vergadering en de te
volgen procedure.
7. Doorlopen van elke rubriek aan de hand van de te bespreken punten. Men staat niet lang stil bij het zoeken naar een score, maar
men concentreert zich op :
• Wat er kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer.
• De aspecten waarvoor men beroep moet doen op een preventieadviseur.
• Het schatten van de kostprijs van de voorgestelde verbeteringsmaatregelen en de invloed die ze kunnen hebben op de kwaliteit
van het product en op de productiviteit. De beoordeling gebeurt als volgt: nihil (0), laag (€), matig (€€) of zeer duur (€€€).
8. Na de vergadering maakt de coördinator een synthese met vermelding van :
• De besproken rubrieken met een gedetailleerde informatie over de resultaten van de vergadering.
• De lijst met de geplande oplossingen met bepaling van wie wat doet en wanneer.
• De lijst met de meer in detail te bestuderen aspecten en hun prioriteit.
9. Voorstellen van de resultaten, herzieningen, toevoegingen, … aan de deelnemers van de werkgroep
10. Voorstellen van de synthese aan de directie en aan de overlegorganen (CPBW of BOC).
11. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen, domein per domein, door gebruik te maken van de methode niveau 2,
Observatie, van de SOBANE-strategie.
12. Een actieplan op korte, middellange en lange termijn wordt opgemaakt met duidelijke vermelding van de termijnen en verantwoordelijkheden (Wie doet Wat en Wanneer?).

Onderstaande tekst kan helpen om het doel van de vergadering te verduidelijken.
“In de loop van de vergadering bespreken we alle technische, organisatorische en relationele aspecten die ervoor zorgen dat de
dagelijkse werking binnen de onderwijsinstelling, gemakkelijk, efficiënt en aangenaam verloopt. Alle aspecten van de arbeidssituatie
komen aan bod: het onderhoud, de technische problemen, de algemene organisatie van het onderwijs, de regels m.b.t. toezicht, ... De
doelstelling is niet te weten of te kwantificeren welke gebreken, moeilijkheden of problemen men heeft. Het is wel de bedoeling om
te achterhalen wat men concreet, onmiddellijk, op middellange en op langere termijn kan ondernemen om het werk aangenamer en
efficiënter te maken.
Voor sommige aspecten zou men moeten kunnen zeggen wat er dient te veranderen en hoe dit concreet dient te gebeuren. Voor
andere aspecten zullen bijkomende studies moeten worden uitgevoerd.
De directie engageert zich ertoe een actieplan op te stellen met als doel zo goed mogelijk gevolg te geven aan hetgeen besproken zal
worden.”





Veilig vanaf de openbare weg
Voldoende toegangen, in goede staat en steeds vrij (ziekenwagen, brandweer, politie...)
Actieplan in geval van sneeuw of ijzel (ontruimen van de toegangswegen en voetpaden)
Signalisatie van de doorgangen voor voetgangers, fietsers, bromfietsen, wagens, parkeerplaatsen

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Toegang tot het gebouw

• Voldoende en in goede staat
• Installatie goed gelegen, beschermd en beperkte toegang

Verlichting rondom de gebouwen

• Voldoende afgesloten, moeilijk te beklimmen
• Open ruimtes (bomen...) zodat men overzicht heeft op de ganse omgeving
• Zicht op de eventuele parkeerplaatsen

Omgeving van de instelling

Te bespreken

1. Buitenzijde van het gebouw
Wie kan wat concreet doen en wanneer?

L
K
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Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Inventaris
• Beheersplan (verwijdering, preventie…)

De aanwezigheid van asbest

• Hoogspanningscabine, stookplaatsen, opslag van gevaarlijke producten

Signalisatie van lokalen met een risico

• hoogspanningscabine, stookplaatsen, onderhoudslokalen, kelders, zolders, keukens…
• Enkel toegang voor bevoegde personen (afgesloten met sleutel), algemene onderbreking mogelijk van buitenuit

Verwarming: onderhoud, schoorsteenvegen
Dienstlokalen

Sociale ruimtes : vestiaire, refter, ontmoetingszaal personeel
• Goed gesitueerd, groot genoeg, comfortabel, goed uitgerust en onderhouden
• Ontspanningsruimte afgescheiden van werk- of eetplaats

• Toegang tot alle lokalen (lift is bereikbaar indien aanwezig)
• Aangepast sanitair

Vloeren : in goede staat: effen, duurzaam, niet glad
Toegang voor gehandicapten rolstoelen, wagentjes

• Voldoende verlichting, regelmatige controle, niet belemmerd
• Treden zijn in goede staat met antislipuiteinde of antislipband
• Leuningen, relingen goed vastgemaakt en op aangepaste hoogte

Trappen

• Nooit gesloten en openen in de richting van de evacuatie
• Pictogrammen en aangepaste noodverlichting

Nooduitgangen

• Voldoende grote deuropeningen i.f.v. het aantal gebruikers
• Openen in de richting van de evacuatie

Gangen: Voldoende verlichting en noodverlichting
Liften : conform en goed onderhouden en periodiek gecontroleerd
Deuren

• In goede staat
• Vensters beschermd met tralies (ballen...)
• Geen toegang mogelijk van binnen- of buitenuit

Muren, daken, vensters : in goede staat

2. De gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Muntautomaten worden elke avond leeggemaakt en het geld wordt in een koffer of op de bank geplaatst
• Alle waardevolle artikelen (sportuitrustingen, televisies, videorecorders, computers...) verankerd of in lokalen die
afgesloten zijn
• Vergrendeling van alle deuren, garages…
• Alarmsysteem voor alle buitendeuren, gangen en zones met een verhoogd risico (burelen, computerlokalen, muzieklokalen, magazijnen, labo’s...)
• Systeem van camerabewaking voor de uitgangen buiten
• Verantwoordelijke die nakijkt of
- Er zich geen personen meer in de lokalen bevinden: klaslokalen, burelen, sanitaire ruimten
- Materiaal (speeltuigen...) en alle waardevolle voorwerpen, apparaten… geordend zijn
- Alle deuren, nooduitgangen, garages…vergrendeld zijn
- De nachtverlichting en alarmen ingeschakeld zijn
• Toegang tot de gebouwen enkel voor bevoegden
• Aangepaste veiligheidsmaatregelen bij speciale evenementen (plechtigheden, oudercontacten, feesten …)

Na de schooluren

• Toegang tot de gebouwen enkel via de aangeduide deuren
• Onthaalprocedure voor bezoekers
- Verplichte doorgang van de bezoekers voor het onthaal
- Dragen van een bezoekersbadge en handtekening bij aankomst en vertrek
- Iedere bezoeker die niet begeleid wordt, wordt terug naar het onthaal gebracht
- Veiligheidsrichtlijnen voor de bezoekers: voldoende en duidelijk
• De nooduitgangen moeten steeds geopend kunnen worden, ook door de leerlingen

Tijdens de schooluren

• Goed gelegen en in goede staat

Bewakingscamera’s

• Goed technisch beheer (gedeelde lopers…)
• Goede verdeling van de verantwoordelijkheden
• Verbonden met de branddetectie om evacuatie van het gebouw mogelijk te maken

Beheer van de sleutels van de lokalen en toegangsdeuren

Te bespreken

3. Veiligheid van de gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Kamerbrede tapijten, archieven, afval, luchtbevochtigers, airconditioning (legionella)
• Planten, ongedierte…
• Geen zwammen of schimmels op de vloeren, muren, plafonds

Mogelijk bronnen van vervuiling : gekend en behandeld

• Aangepaste containers (glas, plastiek, papier, stapels…) in voldoende aantal en goed gelegen
• Correcte verwijdering en regelmatig ontsmetten

Bestrijding tegen knaagdieren, insecten, ongedierte...
Afval in het algemeen

• Lokalen worden goed en regelmatig onderhouden (ontsmetten), esthetisch, aangenaam (graffiti)

Waterbedelingspunten: fonteinen
Technisch en huishoudelijk onderhoud

Afzonderlijke toiletten personeel – leerlingen en mannen - vrouwen
Toiletten aangepast aan de grootte van de leerlingen (kleuters)
Voldoende in aantal en goed gelegen
Aangepaste uitrusting : urinoirs, hygiënisch papier
Lavabos met vloeibare zeep, papieren handdoeken
Installatie beschermd tegen slechte weersomstandigheden, verwarmd, verlucht en goed verlicht
Toezicht op de sanitaire ruimtes van de leerlingen is mogelijk van buitenuit
Toiletdeuren in goede staat ; moeten door een verantwoordelijke in geval van een probleem van buiten kunnen
geopend worden
• Lavabo’s in de lokalen waar men de handen bevuild (knutselen, werkplaatsen, turnzalen….), warm en koud water,
vloeibare zeep, papieren handdoeken

•
•
•
•
•
•
•
•

Sanitaire installatie

4. Algemene hygiëne
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Procedure voor de globale opsporing van risico’s
Jaarlijks actieplan en de invoering ervan
Preventieve periodieke inspecties
Preventief onderhoudsprogramma, periodiek preventief nazicht
Veiligheidsregister (elektrische installatie en sportuitrusting ….)

Geen enkele onbewaakte ruimte is toegankelijk voor de leerlingen
Voor alle omstandigheden zijn er verantwoordelijken (afwezig, te laat komen…)
Nazicht op aanwezigheid ifv de lessenrooster van de leerlingen
Procedures m.b.t. informatie voor de ouders (afwezigheid, tuchtmaatregelen…)

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Risicoanalyse, gezondheidstoezicht

Reglement m.b.t. planten en dieren
Onthaalpolitiek m.b.t. nieuwe leerlingen, stagiairs

• In geval van onwettige afwezigheid, diefstal, discussie, agressie, drugs, alcohol, tabak, …
• Lijst met voorwerpen die verboden zijn binnen de onderwijsinstelling

Tuchtmaatregelen

• Indien schoolvervoer, een gekwalificeerd persoon en een begeleider is aanwezig gedurende het ganse traject
Op verkeerswegen, dragen van reflecterende vesten
• Toelating om de school te verlaten
• Regels voor toegang van de ouders
• Procedure in geval van te laat komen van de ouders bij het afhalen van de leerlingen

Reglement m.b.t. de in- en uitgangen van de onderwijsinstelling

•
•
•
•

Reglement voor toezicht op de leerlingen

• Uitgewerkt samen met alle betrokken personen

Reglement van inwendige orde

• Akkoord van de plaatselijke brandweerdienst m.b.t. de eerste-interventieploeg: aantal, samenstelling, vorming...
• Lijst van de leden van de interventieploeg wordt geafficheerd (met tenminste één hulpverlener)
• EHBO posten zijn goed aangeduid en uitgerust met tenminste 1 verbanddoos

Interne interventieploeg

• Duidelijke richtlijnen, gekend en toegepast in geval van waarschuwingssignaal of alarm:
- belangrijke gebeurtenissen (Seveso, milieuverontreiniging, storm, nucleair alarm...)
- brand, explosie of technisch probleem (bomalarm, gaslek…)
- ongeval, ziekte
• Evacuatieplan met verzamelpunten
• Procedures en te contacteren personen zijn gekend (telefoonnummer)
- Ouders, dokter, ziekenwagen, anti-gifcentrum, brandweer, politie…

Intern noodplan

•
•
•
•
•

Veiligheidspolitiek

• Regelmatige vergaderingen, goed samengevatte verslagen die aan alle personeelsleden worden overgemaakt
• Uitwerken en jaarlijks herbekijken van het actieplan

Overlegcomité (BOC of CPBW)

• Aangepaste opleiding
• Beschikt over genoeg tijd om zijn taken uit te voeren

De preventieadviseur

Te bespreken

5. Veiligheidspolitiek en documentatie
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Elektrisch bord met passende pictogrammen
Gemakkelijk bereikbaar en afgesloten met een sleutel
Draden, kabels, aardegeleiding, signalisatie, bescherming
Periodieke controles door gekwalificeerd personeel (Externe dienst voor technische controle)

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Aangepaste zekering, dubbele isolatie of aardgeleiding
• Voedingskabel goed geïsoleerd en in goede staat

Elektrische apparaten

• Aansluitingen, noodstop, onderhoud, aardingen, isolatie, batterijen,….
• Aantal en plaats van de stopcontacten is aangepast
• Beveiliging van de stopcontacten (kinderen)

Uitrusting

•
•
•
•

Algemene elektrische installatie

Te bespreken

6. Elektrische installatie
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Aansluitingen, noodstop, onderhoud, aardingen, isolatie, batterijen,….
Aantal en plaats van de stopcontacten en schakelaars
Correct gebruik (verdeelstekkers en geen dominostekkers)
Draden en verlengstukken in goed staat (geen overdekte draden of draden die blootliggen op de vloer ...)
Indien onvermijdbaar, worden de kabels beschermd om te voorkomen dat ze beschadigd worden of dat er personen
kunnen over vallen

Aantal en ligging van de stopcontacten in functie van het gebruik van het lokaal
Stopcontacten van 220 V met laagspanning (beveiligd - aardgeleiding) makkelijk bereikbaar
Schakelaars type noodschakelaar per werkpost en per machine
De leerkracht kan vanuit één hoofdventiel dat makkelijk bereikbaar is, de toevoer uitschakelen
Jaarlijkse opleiding van personen die aan elektrische installaties werken voor wat betreft
- Reglementaire voorschriften en instructies m.b.t. het gebruik : kennis, begrip, naleving
- Veiligheid, hulpverlening en eerste zorgen in geval van ongeval

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Ventielen, buizen, aansluiten, apparaten in goede staat
• Periodieke controle en onderhoud door gekwalificeerd personeel (Externe dienst voor technische controle)
• Gasopsporing

Installatie en apparaten die op gas werken

• Voorraad staat buiten en is beveiligd

Andere niet brandbare gassen

• Beperkt tot een strikt minimum
• Speciale kast die zich aan de buitenzijde van het lokaal bevindt en beveiligd

Voeding door individuele gasflessen

• Bron van gas bevindt zich aan de buitenzijde (aardgas of gasflessen)
• De leerkracht kan vanuit één hoofdventiel dat makkelijk bereikbaar is en beveiligd indien niet gebruikt, de gastoevoer
uitschakelen

Risico’s bij gebruik van gas
Vaste voeding (indien bestaande)

•
•
•
•
•

Individuele voeding per werkpost

•
•
•
•
•

Elektrische risico’s
Uitrusting

Te bespreken

7. Risico’s bij gebruik van elektriciteit of gas
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Inventarisatie en bruikbaarheid (vervaldatum)
Aangepast, beschikbaar, gebruikt, onderhouden, geordend, …
Wegwerphandschoenen voor materiaal dat vuil is
Isolerende handschoenen voor zeer warme of koude voorwerpen

Meer in detail te bestuderen aspecten

• EHBO-lokalen goed gelegen, goed uitgerust en aangepast en continu toegankelijk
• Verbanddozen zijn goed gelegen en aangeduid (pictogrammen), makkelijk bereikbaar
• Gekwalificeerd personeel, regelmatige bijscholing, steeds makkelijk bereikbaar

Arbeidsongevallen en werkincidenten: procedures, analyse
EHBO - Ziekenboeg

• Veiligheidsafstand

Risico’s bij onderhouds- en reparatiewerken

•
•
•
•

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

• Breken van ramen: directe bescherming tegen risico’s op snijwonden
• Verwijdering van recipiënten of glazen voorwerpen in aangepaste vuilnisemmers

Ongevallen te wijten aan glas

• Periodieke controlen en in goede staat, met antislip uitrusting

Onderhoud: Regelmatig onderhoud, jaarlijks grondig nazicht door gekwalificeerd personeel
Ladders, krukjes, stellingen

Materiaal: materiaal, meubilair, speeltoestellen, hijstoestellen, gereedschap…
• CE markering
• Indienstellingsdossier
• Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

• Verwonding, aandrijving, verplettering, snijwonden, steekwonden…

Vallen van voorwerpen: rangschikking in de hoogte, stabiliteit…
Mechanische risico’s: wagentjes, verplaatsbare voorwerpen, meubilair

• Veiligheidsgordels of bescherming tegen vallen in geval van oneffenheden > 50 cm
• Voor kleuter- en lager onderwijs : volwaardige balustrades, zonder de mogelijkheid erover te klauteren of te stappen
• Defenestratie : gedeeltelijke blokkering van de vensters…

Vallen: staat van de vloer, orde, netheid …
Vallen van hoogte

Te bespreken

8. Arbeidsongevallen mbt de instelling
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Conform (CE merk) gebruiksprocedures en veiligheidsconsignes
In goede staat
Aangepast aan de leerlingen, aangepast aan linkshandigen
Geen onderdelen die kunnen verwonden
Niet te zwaar, noch te hinderend, geen trillingen
Bodemmarkering van de machines

Voor de risico’s mbt veiligheid en hygiëne voor de ganse uitrusting
Voor het beste en meest efficiënte gebruik van het materiaal en de machines
Voor het gebruik van de collectieve beschermingsmiddelen (veiligheidsuitrusting)
Voor het gebruik van de individuele beschermingsmiddelen
Voor inspecties, onderhoud
Voor goederenbehandeling

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•
•
•

Lasers: aangepast etiket voorzien, goed onderhouden en gebruikt
Vorming van het educatief personeel en de leerlingen

• Krukjes… beschikbaar voor werken in de hoogte
- Stabiel, duurzaam, makkelijk en veilig te gebruiken (vallen)
• Wagentjes …voor verplaatsen van zware of instabiele lasten
- Kwaliteit, goed gelegen, makkelijk en snel te gebruiken

Mechanische hulpmiddelen: aangepast

Knoppen, hendels, kranen…aangepast en in goede staat
Gelegen dichtbij en tegenover de gebruiker, niet te hoog, noch te laag
Goed geplaatst op het bedieningspaneel en de werkoppervlakken
Noodstopsysteem (knoppen, draden…) gemakkelijk bereikbaar
Aangepaste grootte, vorm en afmetingen (knoppen, schermen…)
Het respecteren van de stereotypes: mobiele wijzer van links naar rechts, groen=aanzetten… rood=uitzetten,
richting van de besturing …
• Geluidsniveau en lichtintensiteit aangepast

•
•
•
•
•
•

Bedieningsmiddelen en signalen (schermen, lampen…)

• Verwonding, aandrijving, verplettering, amputatie, snijwonden, steekwonden, brandwonden … te wijten aan de afwezigheid van of aan de verwijdering van schermen en afschermkappen; gebruik van naalden, messen, warmtebronnen

Mechanische risico’s

• Gereinigd en geordend volgens de behoeften in makkelijk bereikbare plaatsen rondom de plaatsen waar ze worden
gebruikt
• Regelmatig onderhoud, jaarlijks grondig nazicht door gekwalificeerd personeel
• Verwijderd indien er problemen zijn (beschadigde touwen, barsten, scheuren, algemene slijtage, …)

Onderhoud

•
•
•
•
•
•

Materiaal: meubilair, uitrusting, heftoestellen, handgereedschap…

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Plattegrond van het gebouw op elke verdieping
Brandwerende deuren dicht of open met automatische sluiting
Dichten van openingen(kabels, kanalisering…)
Plan goedgekeurd door de regionale interventiedienst
Regelmatig bezoek en verslag van de brandweer

Meubilair, gordijnen, lamellen...in brandwerende materialen
Geen draagbare verwarming of naakte vlam in de lokalen (enkel in labo’s en werkplaatsen)
Geen ontvlambare produkten dichtbij papier, karton, vloeistoffen, slingers…
Uitschakeling van alle interne warmtebronnen die niet onder toezicht staan

Meer in detail te bestuderen aspecten

De naleving van alle verplichte inspecties

• Opslagruimten, nooduitgangen en noodverlichting, plannen per verdieping …

Signalisatie

• Technische informatie (plannen, gebruiksaanwijzingen m.b.t. de installatie voor het opsporen van mogelijke brand is
beschikbaar voor de interventieploegen en de brandweer
• Opsporing en automatische blussing, brandblusapparaten, brandhaarden, blusdekens… verdeeld in functie van de
noden (gangen, klassen, …) en in voldoende aantal
• In goede staat en jaarlijks nazicht door een gespecialiseerde firma
• Signalisatie door een pictogram, makkelijk bereikbaar vanuit alle lokalen

Bestrijdingsmiddelen

• Geafficheerd in alle lokalen
- Plan in geval van alarm met de namen van de te verwittigen personen
- Evacuatieplan en verzamelpunten en aantal leerlingen
• Evacuatiewegen (breedte, aantal…) aangepast aan het aantal personen
- Evacuatieoefeningen worden georganiseerd idealiter 4 maal per jaar en minimum tijdens het 1ste trimester en een
2de maal later op het schooljaar
• Doorgangswegen en nooduitgangen zijn voldoende groot en openingsrichting van de deuren

Richtlijnen in geval van brand

• Goed gelegen en goed aangeduid (pictogrammen) en makkelijk bereikbaar
• In goede staat en regelmatig nazicht door een gekwalificeerd persoon

Detectie en alarmsystemen

• Detectie en automatische blussing
• Automatische onderbreking van energietoevoer van buitenaf

Dienstlokalen : hoogspanningscabines, keukens, stookplaatsen…

•
•
•
•

Ontvlambare stoffen en ontstekingsbronnen

•
•
•
•
•

Compartimentering van lokalen, trappen, technische kokers

Te bespreken

10. Brandveiligheid binnen het gebouw
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Te bespreken

Afgesloten en niet bereikbaar van buitenuit
Volledig gescheiden van de parkeerplaatsen
Vloer overal in goede staat en niet glad
Overdekte speelplaats(onbreekbaar dak) beschikbaar in geval van slechte weersomstandigheden
Geen toxische planten, honingbloemen of doornplanten
Geen dieren
Geen gevaarlijke voorwerpen
Vuilnisemmers in voldoende aantal

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Installatie
- Installatie door bevoegd personeel (niet door vrijwilligers)
- Goed vastgemaakt in de vloer (uitrusting, basketbalring, goalen…)
- Geen scherpe kanten in beton of metaal
- Verend materiaal in de zones waar men kan vallen (glijbaan...) in functie van de hoogte van de vrije val
- Toegang op alle plaatsen van het speeltuig is mogelijk voor de volwassenen
• Controleregister
- Plan van de speelruimte met plaats van de speeltuigen
- Gebruiksaanwijzingen en onderhoud van de uitrusting
- Onderhoudsplan (oorsprong, periodiciteit, data en verantwoordelijken) in functie van richtlijnen van de fabrikant,
de frequentie en de klimatologische omstandigheden
- De resultaten van het nazicht van de ruimten en de uitrustingen
- Periodieke controle (1 x per jaar) door een externe technische controledienst
• Signalisatie
- Affichering van de gebruiksvoorwaarden en de minimum leeftijd van gebruik
• Aanduiden van de risicozones (omgeving van schommels, draaimolens, glijbanen …)
• Zandbak
- Deksel of dekzeil indien niet gebruikt
- Voldoende hygiënische omstandigheden
- Frequent harken, Omkeren van het zand 1 maal per trimester
- Vernieuwen van het zand 1 maal per jaar
• Inspectie
- Periodieke controle (1 maal per jaar) door een erkend organisme
- Resultaten van de inspectie van de ruimten en uitrusting
- Technische inspectie alle maanden (stabiliteit, weerstand…)

Speeltuigen en/of sportuitrusting

• Toezichtspost van waaruit men de ganse speelplaats ziet
• Verbod op dieren

Toezicht

•
•
•
•
•
•
•
•

Staat

11. Speelplaatsen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

Uitrusting van de lokalen (tafels, stoelen..)
• Meubilair aangepast aan het aantal leerlingen
• Kasten voor het ordenen van het materiaal
• Voldoende en aangepaste kapstokken: niet-zichtbare haken of haken die kunnen breken onder een zekere last (risico
van ophangen)
• Muurbord is goed geplaatst: t.o.v. de ramen, hoogte…
• Oppervlakte voor affichering is voldoende
• Regeling betreffende het ordenen van kledij, boeken, schriften, schooltassen, …

• Voldoende groot voor het aantal leerlingen en rekening houdend met de activiteiten (bibliotheek, informaticahoek,
…)
• Vloerbekleding niet glad en makkelijk te onderhouden

Lokalen

Te bespreken

12. Uitrusting van de klaslokalen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Brandwerende dekens
- Beschikbaar in alle lokalen met een oven, warmtebron, gastoevoer
- Goed gelegen en correct geïnstalleerd (hoogte, ligging…)
• Brandblussers, brandwerende dekens goed geïnstalleerd
• Emmer zand gemakkelijk bereikbaar in geval van omvallen van produkten

Hygiëne: lavabo (douche) met zeep en warm en koud water
Veiligheid

• Schermen tegen wegspringende deeltjes, draaiende elementen…
• Lavabos, oogfonteinen, douches…goed gelegen en in goede staat

Signalisatie: aangepast en gerespecteerd
Collectieve bescherming: …

• Functioneel en in uitstekende staat
• Niet belemmerd door produkten of materiaal vreemd aan het werk

Afzuigkappen

• Goede verdeling, aangepast, in goede staat

Lawaaierige machines of installaties: goed onderhouden, afgeschermd
Ventilatie in de lokalen waar er emissie is van gassen, rook of geuren

• Afmetingen aangepast aan het uit te voeren werk
• Van elkaar verwijderd (80 of 160 cm)

Experimenteertafel (labo), werktafels

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

13. Uitrusting van de klaslokalen, werkplaatsen en labo’s (biologie, chemie, fysica)
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Te bespreken

Voldoende in aantal en aangepast aan de mogelijkheden en de leeftijd van de leerlingen
Installatie door gekwalificeerd personeel
Stevig vastgemaakt in de vloer
Geen uitpuilende voorwerpen rondom (radiatoren, kapstokken….)
Regelmatig onderhoud door gekwalificeerd personeel in functie van intensiteit van gebruik
Periodiek nazicht door een externe technische dienst en na verplaatsen of reparatie van toestellen

Gescheiden volgens geslacht
Goed uitgerust (individuele ruimten, kapstokken…)
Beveiligd (geen risico op diefstal)
In goede staat, net, onderhouden en regelmatig ontsmet (legionella)
Sanitaire installaties (douche, gootstenen…) voldoende in aantal

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Relatie tussen de school en de externe gebruikers
• Procedure van nazicht en onderhoud

EHBO uitrusting: volledig en up to date
Indien gebruik door externen

•
•
•
•
•

Vestiaires

• Data en resultaten van uittesten en controle
• Signaleren van defecten en problemen

Register van hygiëne en veiligheid

•
•
•
•
•
•

Uitrustingen: gymnastiektoestellen, klimmuur…

• Voldoende, proper en goed verlucht

Lokalen

Vloer: in goede staat
• Vloerbekleding, aangepast aan hetgeen waarvoor men de zaal gebruikt (feestzaal…)

14. Turnzalen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Algemeen onderhoud en onderhoud van de tafels, stoelen, bestek, …
• Beheer van het afval (vuilnisemmers, sorteren…)
• Respecteren van de HACCP regels voor de keukens

Hygiëne

• Voldoende, controle van de warmte

Ventilatie

• Voldoende ruimte en uitrusting (tafels, stoelen…)
• Scheiding tussen de zone van bereiding en de eetruimte

Lokaal

15. Refters
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Afdekking van alle lampen
• Proper, regelmatig gereinigd
• Defecte lampen of TL-buizen worden zo snel als mogelijk vervangen

Verlichtingsarmaturen

• Bescherming tegen het zonlicht: gordijnen, zonnewering... in goede staat
• Niet rechtstreeks in lichtbronnen kijken (verlichtingsarmaturen…)

Kleuren: frisse kleuren en gebruiksvriendelijke lokalen
Geen weerkaatsing of verblinding

• Voorrang aan natuurlijke verlichting. Binnenvallen van natuurlijk licht langs propere vensters

Verlichting van het bord (indien bestaande): uniform en geen verblinding
Daglicht en buitenzicht

• Aangepast aan de uit te voeren taken
• Zelfde niveau van verlichting in alle plaatsen van het lokaal en in alle identieke lokalen

Verlichting van het lokaal

Te bespreken

16. Verlichting binnen het gebouw
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Weinig geluidsweerkaatsing in het lokaal (geen echos)
Geen (weinig) geluid van andere klassen, gangen, speelplaatsen
Geen gaten, openingen in de wanden tussen de lokalen
Geen spleten onder de deur
Poten van tafels en stoelen zijn voorzien van rubber

Inventaris van de produkten met voor elk een veiligheidsfiche
Niet schadelijk, allergeen, irriterend
Recipiënten zijn aangepast, geëtiketteerd en worden goed gebruikt
Geordend en achter slot, verwijderd van de werkplaatsen, de refter en de keuken
Gebruikt buiten de werkuren

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•
•

Onderhoudsprodukten: schoonmaakmiddelen, was, spuitbussen, vloeistoffen…

• Regelmatig verwijderd zonder dat ze in de lucht of omgeving verspreid worden

Stofdeeltjes en afval

• Regelmatig onderhouden
• Voldoende frisse lucht

Systeem van verwarming, ventilatie, airco, filtering…

• Zijn verwijderd : water, zonnestralen, …

Geen tocht: door vensters en deuren
Warmte-, koude- en vochtigheidsbronnen

• Niet te warm, noch te koud, geen temperatuurschommelingen
• Individuele regeling per lokaal, afhankelijk van de activiteiten

Temperatuur

• Goed onderhouden, omkapseld

Machines of lawaaierige installaties

•
•
•
•
•

Akoestische kwaliteit van de lokalen: klaslokalen, refters…

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

17. Lawaai, thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne

L
K
J
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Materiaal en produkten, richtlijnen voor gebruik en risico’s
Opslag : plaatsen en orde
Procedures mbt beheer van afval
Procedure mbt blootstelling van de leerlingen aan gevaarlijke produkten

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Informatie voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
Jaarlijkse vorming mbt veiligheid en hygiëne

• Handschoenen, maskers, veiligheidsbrillen, schorten …
• Procedure voor aankoop en opslag : aard, aantal

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

• Douches, lavabos… goed gelegen en in goede staat
• Tenminste 2 oogfonteinen (vast of verplaatsbaar) per labo en makkelijk bereikbaar

Collectieve bescherming

• Specifieke containers, verwijderd volgens een aangepaste procedure

Chemisch afval

• Verwijderd (ventilatie, afzuigen…) zonder verspreiding in het lokaal

Signalisatie: aangepast (pictogrammen)
Rook, stoom…

• Opslag in aangepaste en aangeduide ruimtes buiten de lokalen
• Scheiding van onverenigbare produkten
• Geen produkten verboden door de wet

Gebruiksprocedures: mengelingen, dosering, morsen…
Opslag van reagens

Werkuitrusting: pipetteerballonnen, spatels, lepels …
• Aangepast en in voldoende aantal beschikbaar

• Materiaal van beschikbare etikettering (permanente viltstiften en etiketten)

Recipiënten aangepast en goed geëtiketteerd

• Een up-to-date inventaris van de producten
• Beschikbare documentatie betreffende de aanwezige risico’s

Chemische risico’s

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

18. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of gas) op de werkplaatsen, klaslokalen, labo’s (chemie, biologie, fysica)

L
K
J
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Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Handschoenen, maskers, veiligheidsbrillen, schorten …
• Procedure voor aankoop en opslag : aard, aantal

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

• Douches, lavabos… goed gelegen en in goede staat
• Tenminste 2 oogfonteinen (vast of verplaatsbaar) per labo en makkelijk bereikbaar

Vaccinaties: hepatitis B, tetanos, rubella
Collectieve bescherming

• Aangepaste containers en verwijderd volgens een gekende en aangepaste procedure

Biologisch afval

• Verbod antibiotica (vb. chloramphénicol)

Culturen van bacteriën: geen enkele ziekteverwekkende bacterie
Antibiotica: bij voorkeur ‘natuurlijke’ antibiotica

• Geen dood dier in het labo
• Dissectie enkel op dode dieren of op organen

Gebruiksprocedures: mengelingen, dosering, morsen…
Planten: geen giftige planten of planten die allergische reacties veroorzaken
Dieren

• Centrifuges, proefbuizen… kwaliteit, goed gelegen, gekontroleerd
• Pipetteerballonnen, spatels, lepels … beschikbaar in voldoende aantal

Werkuitrusting

• Een up-to-date inventaris van de producten
• Beschikbare documentatie betreffende de aanwezige risico’s

Biologische risico’s, infecties en parasieten

biologie, fysica)
Wie kan wat concreet doen en wanneer?

L
K
J

19. Biologische risico’s (bacteriën, virussen, lichaamsvochten…) op de werkplaatsen, klaslokalen, labo’s (chemie,
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Van allen (jongeren, educatief personeel, stagiaires, tijdelijke interims, oudere werknemers)
Aangepast aan het werk van elkeen
Aangaande de procedures, de veiligheidsrisico’s en de hygiëne en preventie
Bij aanwerving en periodieke herhalingen (permanente vorming)

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Informatie en vorming

• Het werk komt overeen met de functie en de bekwaamheden van de werknemers
• Dit laat toe deze bekwaamheden te ontwikkelen en te gebruiken

Bekwaamheden

• Elke leerkracht neemt zelf contact op met de diensten die hij nodig acht (ander educatief personeel, ouders,
CLB …)

Vrijheid van contact

• Iedere leerkracht bepaalt zijn ritme of zijn werkmethode in functie van de leerlingen

Autonomie

Te bespreken

20. Inhoud van het werk
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Elkeen weet wanneer en hoe zijn werk wordt geëvalueerd
Hij kent de criteria en de gevolgen
Elkeen wordt geïnformeerd van de resultaten van zijn evaluatie
Het werk van elkeen wordt voldoende gewaardeerd

Geweld en agressie
Ontevredenheid, stress, pesterijen, persoonlijke problemen,…
Duidelijke en expliciete politiek van de schooldirectie
Structuren en procedures van ontvangst bestaan en worden gebruikt
Vertrouwenspersoon is gekend, kreeg de nodige vorming en is makkelijk bereikbaar
Informatie werd gegeven
Preventieve maatregelen zijn genomen

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Laat een persoonlijke en professionele ontwikkeling toe
• Zijn verenigbaar met een normaal privéleven (familie…)
• De werknemers zijn globaal gezien tevreden

Werksfeer binnen de school

•
•
•
•
•
•
•

Psychosociale problemen

• Stabiel, vertrouwen in de integriteit en de toekomst van de instelling
• De problemen van vervangingen bij afwezigheid worden opgevolgd

Tewerkstelling

• Noch in functie van de leeftijd, geslacht of herkomst
• Noch bij aanwerving, noch bij promotie

Geen enkele discriminatie

• Ouders, bezoekers…
• Brandweer, Externe dienst technische controle, arbeidsgeneesheer, Externe preventiedienst
• Procedure in geval van conflicten

Relatie met externe personen

•
•
•
•

Evaluaties (inspectie)

Te bespreken

21. Psychosociale omgeving
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Eindsynthese DEparis:
Breng hier de algemene beoordeling van de rubrieken aan,
Door het vakje groen J, geel K of rood L te kleuren.
Arbeidssituatie
1. Buitenzijde van het gebouw
2. Gebouwen
3.Veiligheid van de gebouwen
4. Algemene hygiëne
5.Veiligheidspolitiek en documentatie
6. Elektrische installatie
7. Risico’s bij gebruik van elektriciteit of gas op de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
8. Arbeidsongevallen mbt de instelling
9. Materiaal, handgereedschap, machines op de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
10. Brandveiligheid binnen de instelling
11. Speelplaatsen
12. Uitrusting van de klaslokalen
13. Uitrusting van de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
14. Turnzalen
15. Refters
16.Verlichting binnen het gebouw
17. Lawaai, thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
18. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of gas) op de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
19. Biologische risico’s (bacteriën, virussen, lichaamsvochten) op de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
20. Inhoud van het werk
21. Psychosociale omgeving

26

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Inventaris van de voorgestelde verbeteringen
En de bijkomende studies die moeten uitgevoerd worden
Breng hier de concrete acties samen (omschreven in de tabellen van de rubrieken) die onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden.
Breng eveneens de aspecten samen (omschreven in de tabel: meer in detail te bestuderen van de 21 rubrieken) die verder moeten
onderzocht worden door een gedetailleerde observatie.
N°

Wie?

Doet wat en hoe?

Kost
0, e
ee
eee

Wanneer?
Voorziene
datum

Datum van
uitvoering
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De overleggids DEPARIS

Onderwijs - Directie en
educatief personeel
(kleuter- en lager onderwijs)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

SOBANE-STRATEGIE - BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO’S
De SOBANE-strategie is een strategie voor risicobeheersing op vier niveaus
(Screening (Opsporing), OBservatie, ANalyse, Expertise).
De reeks publicaties “SOBANE-STRATEGIE Beheer van beroepsgebonden risico’s” heeft
als doel deze strategie kenbaar te maken. Bovendien wordt aangetoond hoe de strategie
kan worden toegepast op verschillende arbeidssituaties.
De doelstelling van deze methodes bestaat erin om het tijdsgebruik en de inspanningen van
de ondernemingen te optimaliseren om de werkomstandigheden aanvaardbaar te maken,
zelfs bij complexe problemen. Zij bevorderen de ontwikkeling van een dynamisch plan van
risicobeheersing en van een overlegcultuur in ondernemingen.
De SOBANE-strategie en het geheel van de methodes werden ontwikkeld door de Unité
Hygiène et Physiologie du Travail van professor J. MALCHAIRE van de Université catholique de Louvain in het kader van het onderzoeksproject SOBANE, gecofinancierd door de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees
Sociaal Fonds.
De overleggids DEPARIS is een gids voor de opsporing van risico’s (dépistage participatif
des risques) die tegemoetkomt aan de eisen van het opsporingsniveau van de strategie
SOBANE. Het is een eenvoudige methode, die economisch is op het vlak van tijd en
middelen. Deze methode bevordert de ontwikkeling van een dynamisch plan voor risicobeheer en de overlegcultuur in de onderneming.
Deze publicatie werd gerealiseerd door een onderzoeksteam dat bestond uit:
• L’Unité Hygiène et Physiologie du travail de l’UCL (Prof. J. Malchaire, A. Piette)
• Departement Onderzoek en Ontwikkeling van IDEWE (Prof. G. Moens)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming CESI (S. Boodts, A. Schietecatte)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming IDEWE (Prof.V. Hermans)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming PROVIKMO (Dr. G. De Cooman,
I. Timmerman)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming MENSURA (Dr. P. Carlier)
• Het departement Nouvelles Technologies et Formation van CIFoP (Mr. JF. Husson)
• Dienst voor preventie SEFMEP (P. Lorent, F. Gysens)

Voor meer informatie over de SOBANE-strategie: www.sobane.be
PROMOTOR VAN HET PROJECT
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel

Deze publicatie is gratis
te verkrijgen:
• Telefonisch op
het nummer 02 233 42 11
• Door rechtstreekse bestelling op de
website van de FOD:
www.werk.belgie.be
• Schriftelijk bij de: Cel Publicaties van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
Fax: 02 233 42 36
E-mail: publicaties@werk.belgie.be
Deze publicatie is ook raadpleegbaar op
de website van de FOD:
www.werk.belgie.be
Cette publication peut être également
obtenue en français.

Deze gids kwam tot stand
met de steun van de Europese Unie
Europees Sociaal Fonds
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15 februari 2008
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Coördinatie: Directie van de communicatie
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Met de termen «werknemer» en «werkgever», wordt in deze brochure verwezen naar personen van beide geslachten.
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Alle rechten voorbehouden voor alle landen. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
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pedagogische en strikt niet-commerciële doeleinden is dit toegestaan met bronvermelding en, in voorkomend geval, met
vermelding van de auteurs van de brochure.



Inleiding
Dit document maakt deel uit van een reeks van 5 documenten betreffende het gebruik van de
Déparis-methode in de onderwijsinstellingen. De problematiek en de omschrijving zijn opgenomen in het eerste document ‘Algemene omschrijving van de methode’ van de huidige serie
‘Onderwijs’ die geraadpleegd dient te worden alvorens onderstaand document te gebruiken.

Onderstaand document is document 4 van deze reeks en omvat
het overleg van de Directie – Educatief Personeel Kleuter- en
Lager onderwijs

O.I.

D-EP

EP-L

Voor de aspecten die aan bod komen dient overleg gepleegd te worden met specifieke groepen van het educatief personeel voor een afdeling of voor een welbepaalde klas met als doel te
komen tot een harmonieuze werking, rekening houdend met wat besproken werd tijdens de
vergadering mbt de infrastructuur van de onderwijsinstelling (Document 2 van de reeks).
De Déparis-vergadering tussen de Directie en de onderwijsinstelling, personeel technische
diensten en technische diensten (onderhoud, secretariaat…) en educatief personeel zal zich
richten op de organisatie en de dagelijkse werking op het niveau van een groep klassen van
het kleuteronderwijs of van het 6de leerjaar, … De methode die wordt voorgesteld omvat 18
tabellen die 18 facetten belichten m.b.t. arbeidssituatie
1. Gebouwen
2.Veiligheid van de gebouwen
3.Veiligheidspolitiek en documentatie
4. Toezicht op de leerlingen
5. Arbeidsongevallen
6. Elektrische installatie en brandveiligheid
7. Pauzes, maaltijden, speeltijden
8. Kleuterklassen
9. Lagere klassen
10. Turnzalen
11. Beeldschermwerk
12. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
13.Verlichting
14. Lawaai, thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
15. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden
16. Inhoud van het werk
17. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn
18. Psychosociale omgeving

Zoals voor alle Déparis-brochures, dienen deze aangepast te worden aan de specifieke kenmerken van de sector.
Alvorens deze brochures te gebruiken en teneinde ze te gebruiken op een efficiënte manier,
is het noodzakelijk om de basisprincipes te kennen die de SOBANE-strategie ondersteunen.
Dit in het bijzonder voor wat betreft het eerste niveau van de strategie, de Déparis-methode.
Daarom is het aangewezen om in detail het onderdeel ‘basisprincipes’ van de tweede versie
van de brochure ‘introductie tot de SOBANE strategie’ te lezen. Deze brochure is beschikbaar op de website www.sobane.be of kan aangevraagd worden bij de Cel Publicaties van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om het gebruik ervan te vergemakkelijken,
werden deze basisprincipes en de filosofie van SOBANE-strategie samengevat in het eerste
document “Algemene omschrijving van de methode”.



Handleiding

1. De directie maakt de te volgen doelstellingen bekend aan het educatief personeel en de
maakt de afspraak rekening te houden met de resultaten van de vergaderingen en de uitgevoerde studies, binnen een aanvaardbare termijn en rekening houden met het beschikbare
budget.
2. Het project m.b.t. de implementatie van de SOBANE-strategie wordt voorgesteld aan het
overlegcomité (CPBW of BOC). De werkgroep heeft zijn akkoord gegeven.
3. De afdeling of de groep van klassen waarop de Déparis-vergadering betrekking heeft is
goed gestructureerd zodat deze niet te uitgebreid is (teveel personen zonder dagelijkse
contacten), niet te beperkt (een klas die te ver afwijkt van de context).
4. De directie en/of het educatief personeel duidt een coördinator aan.
5. De coördinator leest grondig de Déparis-methode en leert de methode toe te passen. Hij
past de methode aan de te onderzoeken arbeidssituatie aan. Dit doet hij door termen te
veranderen, door bepaalde overbodige aspecten weg te laten of te wijzigen of door bijkomende aspecten toe te voegen.
6. Samenstelling van de werkgroep bestaande uit verantwoordelijken van de directie, werknemers van de technische omkadering en educatief personeel. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene aanbevelingen, opgenomen in de Déparis-brochure (werknemers
van beide geslachten, verantwoordelijken, beperkte groep…)
7. De werkgroep vergadert in één van de lokalen die de « arbeidssituatie » omschrijft.
8. De coördinator legt de doelstelling van de vergadering en de te volgen procedure uit.
9. Doorlopen van elke rubriek aan de hand van de te bespreken punten. Men staat niet lang
stil bij het zoeken naar een score, maar men concentreert zich op :
• Wat er kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer.
• De aspecten waarvoor men beroep moet doen op een preventieadviseur.
• Het schatten van de kostprijs van de voorgestelde verbeteringsmaatregelen en de invloed
die ze kunnen hebben op de kwaliteit van het product en op de productiviteit. De beoordeling gebeurt als volgt: nihil (0), laag (€), matig (€€) of zeer duur (€€€).
10. Na de vergadering maakt de coördinator een synthese met vermelding van :
• De besproken rubrieken met een gedetailleerde informatie over de resultaten van de
vergadering.
• De lijst met de geplande oplossingen met bepaling van wie wat doet en wanneer.
• De lijst met de meer in detail te bestuderen aspecten en hun prioriteit.;
• Gebruikte rubrieken, die informatie bevat die tijdens de vergadering verzamelt werd.
11. Voorstellen van de resultaten, herzieningen, toevoegingen, … aan de deelnemers van de
werkgroep
12. Voorstellen van de synthese aan de directie en aan de overlegorganen (CPBW of BOC).
13. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen, domein per domein, door gebruik
te maken van de methode niveau 2, Observatie, van de SOBANE strategie.
14. Een actieplan op korte, middellange en lange termijn wordt opgemaakt met duidelijke vermelding van de termijnen en verantwoordelijkheden (Wie doet Wat en Wanneer?)

Onderstaande tekst kan helpen om het doel van de vergadering
te verduidelijken.
“In de loop van de vergadering bespreken we alle technische, organisatorische en relationele
aspecten die ervoor zorgen dat de dagelijkse werking binnen de onderwijsinstelling, gemakkelijk, efficiënt en aangenaam verloopt. Alle aspecten van de arbeidssituatie komen aan bod: het
onderhoud, de technische problemen, de algemene organisatie van het onderwijs, de regels
m.b.t. toezicht, ... De doelstelling is niet te weten of te kwantificeren welke gebreken, moeilijkheden of problemen men heeft. Het is wel de bedoeling om te achterhalen wat men concreet,
onmiddellijk, op middellange en op langere termijn kan ondernemen om het werk aangenamer
en efficiënter te maken.
Voor sommige aspecten zou men moeten kunnen zeggen wat er dient te veranderen en hoe
dit concreet dient te gebeuren. Voor andere aspecten zullen bijkomende studies moeten worden uitgevoerd.
De directie engageert zich ertoe een actieplan op te stellen met als doel zo goed mogelijk
gevolg te geven aan hetgeen besproken zal worden.”





Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Aanwijzingen voor sorteren (glas, plastiek, papier, batterijen…) gekend en gevolgd
• Aangepaste containers, in voldoende aantal, goed geplaatst en regelmatig ontruimd

Afval

• Lokalen worden goed en regelmatig onderhouden (ontsmetten), esthetisch, aangenaam (graffiti)

Technisch en huishoudelijk onderhoud

• Lavabo’s in de lokalen waar men de handen bevuild (knutselen, ….), warm en koud water, vloeibare zeep, papieren
handdoeken

Handhygiëne

• Urinoirs, hygiënisch papier, lavabos, vloeibare zeep, papieren handdoeken
• Verwarmd, verlucht en goed verlicht
• Goed gelegen en makkelijk bereikbaar

Verwarming: bevredigend in alle omstandigheden
Sanitaire installaties voor de leerlingen

• In goede staat en goed onderhouden, comfortabel en goed uitgerust

Ontmoetingslokalen voor het educatief personeel

Personeelsvoorzieningen: vestiaires, refters…
• In voldoende aantal, comfortabel en goed uitgerust

• Toegang tot alle lokalen

Toegang voor gehandicapten of gewonden: wagentjes, karretjes

• In goed staat, niet glad, aangepast aan de arbeidsomstandigheden
• Vochtige vloeren worden onmiddellijk gedroogd en aangeduid

Vloeren

• Goed aangeduid, vrij, nooit belemmerd

Nooduitgangen

1. Gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Correct geëtiketteerd
• Opgeslagen in een lokaal dat kan afgesloten worden (of een kast)
• Niet toegankelijk voor de leerlingen

Gevaarlijk materiaal: breekmesjes, lijmen, onderhoudsprodukten, gevaarlijke produkten (tinner…),…

• Toegang tot het gebouw voorbehouden voor bevoegden
• Algemene veiligheidsmaatregelen t.g.v . speciale evenementen (plechtigheden, oudercontacten, feesten …)

Na de schooluren

• Onthaalprocedure voor bezoekers is gekend en wordt gerespecteerd
• De nooduitgangen moeten steeds geopend kunnen worden, ook door de leerlingen

Tijdens de schooluren

• Goed technisch beheer (gedeelde lopers…)
• Goede verdeling van de verantwoordelijkheden
• Afsluiten van de lokalen na gebruik

Beheer van de sleutels van de lokalen en toegangsdeuren

Te bespreken

2. Veiligheid van de gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

- Risicoanalyse, gezondheidstoezicht

Onthaalpolitiek m.b.t. nieuwe leerlingen, stagiairs …

• Reglement van inwendige orde wordt uitgewerkt samen met alle betrokken personen
• Reglement van inwendige orde wordt overhandigd aan het personeel en is ter beschikking van de ouders
• Regelmatige informatiesessies
Voor het kader- en educatief personeel

Informatie mbt veiligheid en hygiëne

• Uurroosters met begin- en einduur van de lessen
• Lijst met voorwerpen die verboden zijn binnen de onderwijsinstelling

Reglement van inwendige orde

• Duidelijke richtlijnen, gekend en toegepast in geval van waarschuwingssignaal of alarm, belangrijke gebeurtenissen
(Seveso, milieuverontreiniging, storm, nucleair alarm of bomalarm, brand, explosie of tchnisch probleem (gaslek…),
ongeval, ziekte
• Procedures en te contacteren personen zijn gekend (telefoonnummer)
Ouders, dokter, ziekenwagen, anti-gifcentrum, brandweer, politie…

Evacuatieplan voor noodgevallen

• Systeem dat het personeel van elk risico verwittigt

Veiligheidspolitiek

Te bespreken

3. Veiligheidspolitiek en documentatie
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Geen enkele onbewaakte ruimte is toegankelijk voor de leerlingen
Voor alle onstandigheden zijn er verantwoordelijken (afwezig, te laat komen…)
Elkeen weet steeds waar zijn leerlingen zich bevinden
Nazicht op aanwezigheid i.f.v. de lessenrooster van de leerlingen
Tuchtmaatregelen in geval van onwettige afwezigheid, diefstal, discussie, agressie, …
Procedures m.b.t. informatie voor de ouders (afwezigheid, strafmaatregelen…)

Meer in detail te bestuderen aspecten

Opvang

Structuur m.b.t. onthaal van de leerlingen
Toezicht en organisatie door een gekwalificeerd persoon
Toegangsregels voor de ouders gekend en nageleefd
Indien onthaalpersoneel op de openbare weg, reflecterende vestjes
Indien schoolvervoer, een begeleider is aanwezig gedurende het ganse traject
De kinderen bevinden zich buiten de zone van aankomst of vertrek (indien deze bestaat) tot alle voertuigen stilstaan
• Geen enkele leerling verlaat de school zonder toestemming
• Leerlingen gaan steeds mee met de ouders of met personen die door de ouders werden aangeduid
• Procedure in geval van te laat komen van de ouders bij het ophalen van de leerlingen

•
•
•
•
•
•

In- en uitgangen

•
•
•
•
•
•

Reglement voor toezicht op de leerlingen

Te bespreken

4. Toezicht op de leerlingen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?

L
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EHBO-lokalen goed gelegen, goed uitgerust en aangepast en continu toegankelijk
Verbanddozen zijn goed gelegen en aangeduid (pictogrammen), makkelijk bereikbaar
Gekwalificeerd personeel, regelmatige bijscholing, steeds makkelijk bereikbaar
Procedures in geval van ziekte of ongeval zijn gekend…

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

EHBO - Ziekenboeg

• Duidelijke procedures, gekend en toegepast
• Systematische analyses, gedetailleerd en bruikbaar door iedereen

Arbeidsongevallen

• Aangepast, beschikbaar, gebruikt, onderhouden, geordend, …
• Wegwerhandschoenen voor materiaal dat vuil is
• Isolerende handschoenen voor zeer warme of koude voorwerpen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

• Breken van ramen: directe bescherming tegen risico’s op snijwonden
• Verwijdering van recipiënten of glazen voorwerpen in aangepaste vuilnisemmers

Ongevallen te wijten aan glas

• Verwonding, aandrijving, verplettering, snijwonden, steekwonden…

Vallen van voorwerpen: rangschikking in de hoogte, stabiliteit…
Mechanische risico’s: wagentjes, verplaatsbare voorwerpen, meubilair

(defenestratie)

Vallen: staat van de vloer, orde, netheid…
Vallen van hoogte: bescherming tegen vallen in geval van oneffenheden > 50 cm, partiële blokkering van de vensters

Te bespreken

5. Arbeidsongevallen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Aantal, plaats en staat van de stopcontacten
Elektrische stopcontacten met kinderbeveiliging
Correct gebruik (stekkerdozen, dominostekkers zijn verboden)
Ellektrische kabels in goede staat (liggen niet bloot of bovenop de vloer)

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Opslagruimten, bestrijdingsmiddelennooduitgangen en noodverlichting, plannen per verdieping …

Signalisatie:

• Lijst van de leden van de interventieploeg wordt geafficheerd, deze bevat minstens een gediplomeerd en opgeleide
hulpverlener
• De EHBO posten zijn goed aangeduid en uitgerust met minstens een verbanddoos

Interne interverntieploeg

• Signalisatie door een pictogram, makkelijk bereikbaar vanuit alle lokalen
• Het eductaief personeel en enkele leerlingen weet hoe men de brandblusapparaten moet gebruiken

Bestrijdingsmiddelen

• Geafficheerd in alle lokalen: noodnummers, te verwittigen personen, evacuatieplan en verzamelpunten en tellen van
de leerlingen
• Elkeen (leerlingen inbegrepen) is op de hoogte van de maatregelen die hij persoonlijk dient te nemen
• Evacuatieoefeningen worden georganiseerd ideaal 4 maal per jaar en minimum tijdens het 1ste trimester en een 2de
maal later op het schooljaar

Richtlijnen in geval van brand

• Geen draagbare verwarming of naakte vlam in de lokalen (enkel in labo’s en werkplaatsen)
• Geen ontvlambare produkten dichtbij papier, karton, vloeistoffen, slingers…
• Uitschakeling van alle interne warmtebronnen die niet onder toeizcht staan

Ontvlambare stoffen en ontstekingsbronnen

• Plattegrond van het gebouw op elke verdieping
• Brandwerende deuren, niet belemmerd

Risico op brand of explosie
Geen gasinstallatie
Compartimentering van lokalen, trappen, technische kokers

Elektrische apparaten : zekering, isolatie, voedingskabel

•
•
•
•

Elektrische risico’s
Uitrusting

Te bespreken

6. Elektrische risico’s en risico op brand of explosie
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Verschillende momenten, volgens leeftijdscategorie
Aantal toezichters in functie van het aantal leerlingen
Toezichters zijn verdeeld over de ganse plaats en niet gegroepeerd op een enkele plaats
Organisatie in geval van zeer slecht weer

Meer in detail te bestuderen aspecten

Gebruik van voedingsmiddelen (boterhammen, lichte maaltijden…)
• Niemand eet in de klaslokalen
• Nazicht van de omstandigheden
- Vervoer: bescherming door een doos, huishoudfolie
- Opslag in de school: naleven van de vriesketen…
• Gebruik: vaatwerk, lichaamshygiëne…

• Deksel of bache wordt na gebruik terug aangebracht
- Onderhoud in hygiënische omstandigheden

Zandbak

• Installatie
- In voldoende aantal en goed verdeeld over de speelplaatsen
- Aangepast aan de leeftijd van de kinderen
- Buiten dienst stellen en aanduiden in geval van slechte staat van het speeltuig
• Affichering van reglementen
- Minimum en maximum aantal leerlingen en leeftijdscategorie
- Geen gevaarlijke houdingen
- Met twee op één schommel
- Elkaar duwen of lopen rond de speeltuigen
- Gooien met stokken, stenen, sneeuwballen, andere voorwerpen
- Geen sjalen of touwen die niet vastgemaakt zijn
• Visuele inspectie (dagelijks)
- Scherven, vandalisme…
- Staat van het materiaal

Speeltuigen

•
•
•
•

Speelplaatsen: vloer overal in goede staat en niet glad
Organisatie van de speeltijden

Te bespreken

7. Pauzes, maaltijden, speeltijd
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Te bespreken

Voldoende rustig en afgelegen
Geluidsabsorberende bekleding van vloer en muren
Verduistering van ramen
Voldoende luchtverversing
Lage bedden, niet opgestald, noch op de grond
Aangepaste temperatuur in winter en zomer

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Goed gelegen, voldoende groot
• Aangepaste uitrusting
- WC en lavabo’s aangepast, verhoogde doucecabine
- Warm en koud water, vloeibare zeep, papieren handdoeken

Verzorgingslokaal

•
•
•
•
•
•

Speelruimten: niet te groot, niet te klein
Slaapzaal

• Voldoende en aangepaste kapstokken
• Tafels, stoelen aangepast aan de grootte van de kinderen
• Speeltapijten, papierwaren, knutselmateriaal, didactisch materiaal …
- Bevredigend, niet te grote noch te kleine voorraad
- Elke klas werkt autonoom
• Reglement betreffende verzorging van planten en dieren

Uitrusting: Tafels, stoelen, speeltapijt, papier, knutselmateriaal…

• Voldoende groot voor het aantal leerlingen
• Anti-alergische bekleding van vloeren en muren (kamerbreed tapijt, tapijt)
• Leuning of bescherming tegen vallen indien hoogteverschillen van meer dan 0,50 m, (geen mogelijkheid van opstopping)
• Opletten met mogelijkheid om uit raam te vallen
• Belemmering is bevredigend, voldoende opslagruimten, gemakkelijk bereikbaar
• Aangepaste temperatuur in winter en zomer

Klaslokalen

8. Kleuterklassen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

Voldoende en aangepaste kapstokken
Meubilair (tafels, stoelen…) bevredigend en aangepast aan de grootte van de leerlingen
Stoelen met rugsteun
Muurbord is goed geplaatst: t.o.v. de ramen, hoogte…
Speeltapijt, papierwaren, knutselmateriaal, didactisch materiaal…
Bevredigend, niet te grote noch te kleine voorraad
- Elke klas werkt autonoom
• Oppervlakte voor affichering is voldoende (toebehoeren voor het vasthechten buiten het bereik van de leerlingen)
• Regeling betreffende verzorging van planten en dieren
• Aangepaste WC en lavabos

•
•
•
•
•
•

Uitrusting van de lokalen

• Voldoende breed (wagentjes), goed afgebakend
• Niet belemmerd door wagentjes, boekentassen …

Doorgangen in de klassen, gangen

• Voldoende (kaften, kasten, frigo’s…) en makkelijk bereikbaar
• Reglement mbt ordenen van de kledij, boeken, boekentassen …

Opslagruimten

• Voldoende groot voor het aantal leerlingen en rekening houdend met de activiteiten (bibliotheek, informaticahoek,
…)
• Geen enkel risico op uit het raam vallen
• De leerkracht ziet alle leerlingen
• Alle leerlingen zien het bord (indien aanwezig)
• Belemmering is bevredigend
• Aangepaste temperatuur in winter en zomer

Klaslokalen

9. Lagere klassen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Aangepaste kledij
Gescheiden volgens geslacht
Beveiligd (geen risico op diefstal)
In goede staat, net, onderhouden en regelmatig ontsmet

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Te bespreken

Nazicht door de leerkracht voor het uitvoeren van een oefening
Maandelijks manueel nazicht
Nazicht door de leerkracht bij het opruimen aan het einde van de les
Nazicht door gekwalificeerd personeel, met uitzondering van het klein materiaal

Vestiaires

•
•
•
•

Vloer: in goede staat
Uitrustingen: in goede staat

10. Turnzalen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

Kabels: in orde en verwijderd van doorgangen
Technische assistentie: snel en efficiënt in geval van problemen

• Muis, toetsenbord…kwaliteit en goede staat (netheid…)
• Goed geplaatst op een voldoende groot werkoppervlak en opgeruimd
• Documentenhouder goed geplaatst en beschikbaar indien nodig

Hulpmiddelen

• Makkelijk leesbaar
• Staat op ene stabiele steun en is makkelijk regelbaar (op ongeveer 60 cm van de persoon verwijderd, de bovenrand
van het scherm op ooghoogte)
• Geen weerkaatsingen (beeldscherm niet tegenover of met de rug naar het raam geplaatst of in de omgeving van een
lichtbron)

Beeldscherm

• Kwaliteit, in goede staat en aangepast aan het werk (snelheid, opslagruimte…)

Informaticamateriaal

• Op goede hoogte, voldoende groot en opgeruimd
• Afgeronde boorden voor steun van de ellebogen

Werkoppervlakken

Te bespreken

11. Beeldschermwerk
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Organisatie om het dagelijkse vervoer van alle schriften, boeken te vermijden...
• Kasten, rekken, vakken... voor de rangschikking op school van de persoonlijke voorwerpen, boeken, schriften
• Informatie betreffende de keuze van boekentas of rugzak en de manier waarop deze gedragen wordt

Boekentassen en rugzakken

• Kinderen worden gedragen en gemanipuleerd op een ergonomische manier (geen inclinatie of torsie van de romp)
• Dragen van zware of mindervalide kinderen met meerdere
• Enkel dragen over korte afstanden

Lasten (kinderen)

• Aangepast, stabiel, duurzaam, kwaliteit, goed gelegen en makkelijk te gebruiken

Mechanische hulpmiddelen: trapjes, wagentjes…

• Geen belemmering of hinder in de handelingen
• Comfortabele steun van de dijen en/of van de armen op de oppervlakte

Indien staand werk

• Kwaliteitsstoelen of krukjes : stabiel en comfortabel; met goede rugsteun
• Hoogte aangepast aan de leerlingen
• Voldoende vrije beenruimte onder het werkoppervlak

Het zittend of rechtstaand/zittend werken

• Personeel zit of gehurkt op hoogte van de kinderen (geen flexie van de rug)

Aankleden van de kinderen

• Comfortabele werkhoudingen: nek, schouders, handen, rug, knieën…

De werkhoogte: tafels, burelen, rekken …

Te bespreken

12. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Afdekking van alle lampen
• Proper, regelmatig gereinigd
• Defecte lampen of TL-buizen worden zo snel als mogelijk vervangen

Verlichtingsarmaturen

• Bescherming tegen het zonlicht : gordijnen, zonnewering... in goede staat
• Niet rechtstreeks in lichtbronnen kijken (verlichtingsarmaturen…)

Kleuren: frisse kleuren en gebruiksvriendelijk
Geen weerkaatsing of verblinding

Daglicht en buitenzicht: bevredigend
• Verlichting bevorderen. Binnenvallen van natuurlijk licht langs propere vensters

• Zelfde verlichting op alle plaatsen in éénzelfde lokaal
• Zelfde verlichtingsniveau in alle identieke lokalen

Uniformiteit

• Uniform
• Makkelijk leesbaar van op alle plaatsen

Verlichting van het bord (indien bestaande)

• Niet te veel, niet te weinig: voldoende om de details te zien maar niet overdreven

Verlichting van de klaslokalen en verschillende taken

13. Verlichting
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Elke leerling kan de leerkracht verstaan
Weinig geluidsweerkaatsing in het lokaal (geen echos)
Geen (weinig) geluid van andere klassen, gangen, speelplaatsen
Poten van stoelen en tafels zijn voorzien van rubber

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Geen zwammen of schimmels op de vloeren, muren, plafonds

Hygiëne

• Kamerbrede tapijten, archieven, printers of fotokopieertoestellen (ozon)
• Planten, ongedierte…

Mogelijke bronnen van vervuiling

• Inventaris van alle produkten met voor elk een veiligheidsfiche
• Niet schadelijk, allergeen, irriterend
• Geordend en achter slot, verwijderd van de werkplaatsen, de refter en de keuken

Onderhoudsprodukten: schoonmaakmiddelen, was, spuitbussen, vloeistoffen…

• Regelmatig verwijderd zonder dat ze in de lucht of omgeving verspreid worden

Stofdeeltjes en afval

• Regelmatig onderhouden, voldoende frisse lucht, geurloos

Systeem van verwarming, ventilatie, airco, filtering…

• Zijn verwijderd : water, zonnestralen

Geen tocht: door vensters en deuren
Warmte-, koude- en vochtigheidsbronnen

• Niet te warm, noch te koud, geen temperatuurschommelingen
• Individuele regeling per lokaal, afhankelijk van de activiteiten

Temperatuur

•
•
•
•

Akoestische kwaliteit van de lokalen

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

14. Lawaai, thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Elkeen corrigeert zijn eventuele fouten

Fouten

• Elkeen kent zijn verantwoordelijkheid, meer bepaald in geval van ernstige voorvallen (bomalarm, brand, gaslek…), en
aanvaardt ze

Verantwoordelijkheden

• Elke leerkracht neemt zelf contact op met de personen of diensten die hij nodig acht (ander opvoedend personeel,
ouders, CLB …)

Vrijheid van contacteren

• Elke leerkracht bepaalt zijn ritme of zijn werkmethode in functie van de leerlingen

Autonomie

• Elke leerkracht kan zijn werkwijze aanpassen, zonder het werk van de groep te verstoren

Opdrachten en verwachtingen: geen tegenstrijdigheden
Graad van eigen initiatieven

Te bespreken

15. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Voor iedereen (jongeren, educatief personeel, stagiairs, tijdelijke vervangingen, ouderen)
Aangepast aan het werk
M.b.t. de procedures, risico’s en preventie
Bij aanwerving en periodiek herhaald (permanente opleiding)

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Niet te zwaar
• Momenten om te praten over moeilijke situaties zijn voorzien

Emotionele last: problemen van leerlingen, zelfmoorden…

•
•
•
•

Informatie en vorming

• Het werk van de werknemer is in overeenstemming met zijn professionele bekwaamheid
• Men heeft de mogelijkheid zijn bekwaamheden te benutten en te ontwikkelen

Bekwaamheden

• Alle leden van het team zijn overtuigd van de waarde en het belang van de projecten

Werkinteresse: boeiend en afwisselen

Te bespreken

16. Inhoud van het werk
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Ieder weet hoe zijn werk geëvalueerd wordt
Men kent de criteria en de consequenties
Ieder is geïnformeerd over de resultaten van zijn evaluatie
Het werk van iedereen wordt voldoende geapprecieerd

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Evaluaties (inspectie)

• Aanhoord en worden voldoende in rekening genomen
• Problemen worden vermeld

Adviezen en kritieken van de werknemers

• Goede onderlinge verstandhouding, samenwerking en werksfeer
• Ondersteuning in geval van werkproblemen of persoonlijke moeilijkheden
• Delegaties

Hiërarchische lijn: gerespecteerd en gekend
Samenwerking met de hiërarchische lijn

• M.b.t. praktische en pedagogische aspecten
• Om het werk te bepalen, te plannen en te verdelen: lessen, examens…
• Om problemen op te lossen

Onderlinge hulp tussen de werknemers voor werkgebonden problemen
Overleg tussen het personeel, de diensten en de hiërarchische lijn

• Goede werksfeer en evenwichtige verdeling van de taken
• Elkeen kent zijn rol mbt de verantwoordelijk over de leerlingen

Verdeling van het werk

• Steeds mogelijk, zowel over het werk als over niet-werkgebonden onderwerpen
• De organisatie van het werk en de werkruimtes laten toe om elkaar te ontmoeten

Communicatie tijdens het werk

• Voldoende op voorhand gekend
• Rekening houdend met de wensen van elkeen

Uurroosters en werkschema

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

17. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn
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Geweld en agressie
Ontevredenheid, stress, pesterijen, persoonlijke problemen,…
Duidelijke en expliciete politiek van de schooldirectie
Structuren en procedures van ontvangst bestaan en worden gebruikt
Informatie werd gegeven
Preventieve maatregelen zijn genomen

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Laat een persoonlijke en professionele ontwikkeling toe
• Zijn verenigbaar met een normaal privéleven (familie…)
• De werknemers zijn globaal gezien tevreden

Werksfeer binnen de school

•
•
•
•
•
•

Psychosociale problemen

• Stabiel, vertrouwen in de integriteit en de toekomst van de instelling
• De problemen van vervangingen bij afwezigheid worden opgevolgd

Tewerkstelling

• Noch in functie van de leeftijd, geslacht of herkomst
• Noch bij aanwerving, noch bij promotie

Geen enkele discriminatie

• Ouders, bezoekers…
• Procedure in geval van conflicten

Relatie met externe personen

Te bespreken

18. Psychosociale omgeving
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Eindsynthese DEparis:
Breng hier de algemene beoordeling van de rubrieken aan,
Door het vakje groen J, geel K of rood L te kleuren.
Arbeidssituatie
1. Gebouwen
2.Veiligheid van de gebouwen
3.Veiligheidspolitiek en documentatie
4. Toezicht op de leerlingen
5. Arbeidsongevallen
6. Elektrische risico’s en risico’s van brand en explosie
7. Pauzes, maaltijden, speeltijden
8. Kleuterklassen
9. Lagere klassen
10. Turnzalen
11. Beeldschermwerk
12. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
13.Verlichting
14. Lawaai, thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
15. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden
16. Inhoud van het werk
17. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn
18. Psychosociale omgeving
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Inventaris van de voorgestelde verbeteringen
En de bijkomende studies die moeten uitgevoerd worden
Breng hier de concrete acties samen (omschreven in de tabellen van de rubrieken) die onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden.
.
N°
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De overleggids DEPARIS

Onderwijs - Directie
en educatief personeel
(middelbaar onderwijs)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

SOBANE-STRATEGIE - BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO’S
De SOBANE-strategie is een strategie voor risicobeheersing op vier niveaus
(Screening (Opsporing), OBservatie, ANalyse, Expertise).
De reeks publicaties “SOBANE-STRATEGIE Beheer van beroepsgebonden risico’s” heeft
als doel deze strategie kenbaar te maken. Bovendien wordt aangetoond hoe de strategie
kan worden toegepast op verschillende arbeidssituaties.
De doelstelling van deze methodes bestaat erin om het tijdsgebruik en de inspanningen van
de ondernemingen te optimaliseren om de werkomstandigheden aanvaardbaar te maken,
zelfs bij complexe problemen. Zij bevorderen de ontwikkeling van een dynamisch plan van
risicobeheersing en van een overlegcultuur in ondernemingen.
De SOBANE-strategie en het geheel van de methodes werden ontwikkeld door de Unité
Hygiène et Physiologie du Travail van professor J. MALCHAIRE van de Université catholique de Louvain in het kader van het onderzoeksproject SOBANE, gecofinancierd door de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees
Sociaal Fonds.
De overleggids DEPARIS is een gids voor de opsporing van risico’s (dépistage participatif
des risques) die tegemoetkomt aan de eisen van het opsporingsniveau van de strategie
SOBANE. Het is een eenvoudige methode, die economisch is op het vlak van tijd en
middelen. Deze methode bevordert de ontwikkeling van een dynamisch plan voor risicobeheer en de overlegcultuur in de onderneming.
Deze publicatie werd gerealiseerd door een onderzoeksteam dat bestond uit:
• L’Unité Hygiène et Physiologie du travail de l’UCL (Prof. J. Malchaire, A. Piette)
• Departement Onderzoek en Ontwikkeling van IDEWE (Prof. G. Moens)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming CESI (S. Boodts, A. Schietecatte)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming IDEWE (Prof.V. Hermans)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming PROVIKMO (Dr. G. De Cooman,
I. Timmerman)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming MENSURA (Dr. P. Carlier)
• Het departement Nouvelles Technologies et Formation van CIFoP (Mr. JF. Husson)
• Dienst voor preventie SEFMEP (P. Lorent, F. Gysens)

Voor meer informatie over de SOBANE-strategie: www.sobane.be
PROMOTOR VAN HET PROJECT
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel
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Inleiding
Dit document maakt deel uit van een reeks van 5 documenten betreffende het gebruik van de
Déparis-methode in de onderwijsinstellingen. De problematiek en de omschrijving zijn opgenomen in het eerste document ‘Algemene omschrijving van de methode’ van de huidige serie
‘Onderwijs’ die geraadpleegd dient te worden alvorens onderstaand document te gebruiken.

Onderstaand document is document 3 van deze reeks en omvat
het overleg van de Directie – Educatief personeel in het middelbaar onderwijs

O.I.

D-EP

EP-L

Voor de aspecten die aan bod komen dient overleg gepleegd te worden met specifieke groepen van het educatief personeel voor een afdeling of voor een welbepaalde klas met als doel te
komen tot een harmonieuze werking, rekening houdend met wat besproken werd tijdens de
vergadering m.b.t. de infrastructuur van de onderwijsinstelling (Document 2 van de reeks).
De Déparis-vergadering tussen de Directie en de onderwijsinstelling, personeel technische
diensten en technische diensten (onderhoud, secretariaat…) en educatief personeel zal zich
richten op de organisatie en de dagelijkse werking op het niveau van een groep klassen van het
6de overgangsjaar, technische klassen in de richting « elektriciteit », … en de uitrusting voor
het geheel van de onderwijsinstelling.
De methode die wordt voorgesteld omvat 17 tabellen die 17 facetten belichten m.b.t. arbeidssituatie
1. Gebouwen
2.Veiligheid van de gebouwen
3.Veiligheidspolitiek en documentatie
4. Pauzes, maaltijden, speeltijd
5. Uitrusting van lokalen en werkruimten
7. Materiaal, handgereedschap, machines
8. Arbeidsongevallen
9. Elektrische installatie
11. Brandveiligheid
12. Beeldschermwerk
13. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
14.Verlichting
15. Lawaai, thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
19. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden
20. Inhoud van het werk
21. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn
22. Psychosociale omgeving
Deze tabellen hebben hoofdzakelijk betrekking op de dagelijkse werking van de onderwijsinstelling en de traditionele klassen.
5 bijkomende tabellen werden toegevoegd voor wat betreft de technische werkplaatsen en
beroepsklassen evenals de labo’s (chemie, fysica en biologie).
6. Uitrusting van werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
10. Risico’s bij gebruik van elektriciteit of gas
16. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of gas)
17. Biologische risico’s (bacterieën, virussen, lichaamsvochten…)
18. Organisatie van de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
Het technisch en beroepsonderwijs omvat meer praktijkgerichte uren. De gebruiker vindt in
de SOBANE-brochures de noodzakelijke elementen om bijkomende tabellen toe te voegen
aan de hierna voorgestelde Déparis-methode.



Zoals voor alle Déparis-brochures, dienen deze aangepast te worden aan de specifieke kenmerken van de sector.
Alvorens deze brochures te gebruiken en teneinde ze te gebruiken op een efficiënte manier, is het noodzakelijk om de basisprincipes
te kennen die de SOBANE strategie ondersteunen. Dit in het bijzonder voor wat betreft het eerste niveau van de strategie, de Déparis-methode. Daarom is het aangewezen om in detail het onderdeel ‘basisprincipes’ van de tweede versie van de brochure ‘Inleiding
tot de SOBANE-strategie’ te lezen. Deze brochure is beschikbaar op de website www.sobane.be of kan aangevraagd worden bij de
Cel Publicaties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om het gebruik ervan te vergemakkelijken, werden deze
basisprincipes en de filosofie van SOBANE-strategie samengevat in het eerste document “Algemene omschrijving van de methode”..

Handleiding

1. De directie maakt de te volgen doelstellingen bekend aan het educatief personeel en maakt de afspraak rekening te houden met
de resultaten van de vergaderingen en de uitgevoerde studies, binnen een aanvaardbare termijn en rekening houden met het beschikbare budget.
2. Het project m.b.t. de implementatie van de SOBANE-strategie wordt voorgesteld aan het overlegcomité (CPBW of BOC). De
werkgroep heeft zijn akkoord gegeven.
3. De afdeling of de groep van klassen waarop de Déparis vergadering betrekking heeft is goed gestructureerd zodat deze niet te
uitgebreid is (teveel personen zonder dagelijkse contacten), niet te beperkt (een klas die te ver afwijkt van de context).
4. De directie en/of het educatief personeel duidt een coördinator aan.
5. De coördinator leest grondig de Déparis-methode en leert de methode toe te passen. Hij past de methode aan de te onderzoeken
arbeidssituatie aan. Dit doet hij door termen te veranderen, door bepaalde overbodige aspecten weg te laten of te wijzigen of door
bijkomende aspecten toe te voegen.
6. Samenstelling van de werkgroep bestaande uit verantwoordelijken van de directie, werknemers van de technische omkadering
en educatief personeel. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene aanbevelingen, opgenomen in de Déparis brochure
(werknemers van beide geslachten, verantwoordelijken, beperkte groep…)
7. De werkgroep vergadert in één van de lokalen die de « arbeidssituatie » omschrijft.
8. De coördinator legt de doelstelling van de vergadering en de te volgen procedure uit.
9. Doorlopen van elke rubriek aan de hand van de te bespreken punten. Men staat niet lang stil bij het zoeken naar een score, maar
men concentreert zich op :
• Wat er kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer.
• De aspecten waarvoor men beroep moet doen op een preventieadviseur.
• Het schatten van de kostprijs van de voorgestelde verbeteringsmaatregelen en de invloed die ze kunnen hebben op de kwaliteit van het product en op de productiviteit. De beoordeling gebeurt als volgt: nihil (0), laag (€), matig (€€) of zeer duur
(€€€).
10. Na de vergadering maakt de coördinator een synthese met vermelding van :
• De besproken rubrieken met een gedetailleerde informatie over de resultaten van de vergadering.
• De lijst met de geplande oplossingen met bepaling van wie wat doet en wanneer.
• De lijst met de meer in detail te bestuderen aspecten en hun prioriteit.;
• Gebruikte rubrieken, die informatie bevat die tijdens de vergadering verzameld werd.
11. Voorstellen van de resultaten, herzieningen, toevoegingen, … aan de deelnemers van de werkgroep
12. Voorstellen van de synthese aan de directie en aan de overlegorganen (CPBW of BOC).
13. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen, domein per domein, door gebruik te maken van de methode niveau 2,
Observatie, van de SOBANE-strategie.
14. Een actieplan op korte, middellange en lange termijn wordt opgemaakt met duidelijke vermelding van de termijnen en verantwoordelijkheden (Wie doet Wat en Wanneer?)

Onderstaande tekst kan helpen om het doel van de vergadering te verduidelijken.
“In de loop van de vergadering bespreken we alle technische, organisatorische en relationele aspecten die ervoor zorgen dat de
dagelijkse werking binnen de onderwijsinstelling, gemakkelijk, efficiënt en aangenaam verloopt. Alle aspecten van de arbeidssituatie
komen aan bod: het onderhoud, de technische problemen, de algemene organisatie van het onderwijs, de regels m.b.t. toezicht, ... De
doelstelling is niet te weten of te kwantificeren welke gebreken, moeilijkheden of problemen men heeft. Het is wel de bedoeling om
te achterhalen wat men concreet, onmiddellijk, op middellange en op langere termijn kan ondernemen om het werk aangenamer en
efficiënter te maken.
Voor sommige aspecten zou men moeten kunnen zeggen wat er dient te veranderen en hoe dit concreet dient te gebeuren. Voor
andere aspecten zullen bijkomende studies moeten worden uitgevoerd.
De directie engageert zich ertoe een actieplan op te stellen met als doel zo goed mogelijk gevolg te geven aan hetgeen besproken zal
worden.”





Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

Aanwijzingen voor sorteren (glas, plastiek, papier, batterijen…) gekend en gevolgd
Aangepaste containers, in voldoende aantal, goed geplaatst en regelmatig ontruimd

Afval

Lokalen worden goed en regelmatig onderhouden (ontsmetten), esthetisch, aangenaam (graffiti)

Technisch en huishoudelijk onderhoud

Lavabo’s in de lokalen waar men de handen bevuild (knutselen, ….), warm en koud water, vloeibare zeep, papieren
handdoeken

Handhygiëne

Urinoirs, hygiënisch papier, lavabo’s, vloeibare zeep, papieren handdoeken
Verwarmd, verlucht en goed verlicht
Goed gelegen en makkelijk bereikbaar

Verwarming: bevredigend in alle omstandigheden
Sanitaire installatie

In goede staat en goed onderhouden, comfortabel en goed uitgerust

Ontmoetingslokalen voor het educatief personeel

In voldoende aantal, comfortabel en goed uitgerust

Personeelsvoorzieningen: vestiaires, refters…

Toegang tot alle lokalen

Toegang voor gehandicapten of gewonden wagentjes, karretjes

In goed staat, niet glad, aangepast aan de arbeidsomstandigheden
Vochtige vloeren worden onmiddellijk gedroogd en aangeduid

Vloeren

Niet op slot wanneer het lokaal gebruikt wordt
Goed aangeduid, vrij, nooit belemmerd

Nooduitgangen

1. Gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Correct geëtiketteerd
• Opgeslagen in een lokaal dat kan afgesloten worden (of een kast)
• Niet toegankelijk voor de leerlingen

Gevaarlijk materiaal: breekmesjes, lijmen, onderhoudsprodukten, gevaarlijke producten (tinner…),…

• Toegang tot het gebouw voorbehouden voor bevoegden
• Algemene veiligheidsmaatregelen t.g.v . speciale evenementen (plechtigheden, oudercontacten, feesten …)
• Sluitingsuur door iedereen gekend

Na de schooluren

• Onthaalprocedure voor bezoekers is gekend en wordt gerespecteerd
• De nooduitgangen moeten steeds geopend kunnen worden, ook door de leerlingen

Tijdens de schooluren

• Goed technisch beheer (gedeeltelijke lopers…)
• Goede verdeling van de verantwoordelijkheden
• Afsluiten van de lokalen na gebruik

Beheer van de sleutels van de lokalen en toegangsdeuren

Te bespreken

2. Veiligheid van de gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Reglement van inwendige orde wordt uitgewerkt samen met alle betrokken personen
Reglement van inwendige orde wordt overhandigd aan het personeel en is ter beschikking van de ouders
Regelmatige informatiesessies
Voor het kader- en educatief personeel
Voor de leerlingen

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Risicoanalyse, gezondheidstoezicht

Onthaalpolitiek m.b.t. nieuwe leerlingen, stagiairs …

•
•
•
•
•

Informatie mbt veiligheid en hygiëne

• Uurroosters met begin- en einduur van de lessen
• Lijst met voorwerpen die verboden zijn binnen de onderwijsinstelling

Reglement van inwendige orde

• Duidelijke richtlijnen, gekend en toegepast in geval van waarschuwingssignaal of alarm, belangrijke gebeurtenissen
(Seveso, milieuverontreiniging, storm, nucleair alarm of bomalarm, brand, explosie of technisch probleem (gaslek…),
ongeval, ziekte
• Procedures en te contacteren personen zijn gekend (telefoonnummer)
• Ouders, dokter, ziekenwagen, anti-gifcentrum, brandweer, politie…

Evacuatieplan voor noodgevallen

• Systeem dat het personeel van elk risico verwittigt

Veiligheidspolitiek

Te bespreken

3. Veiligheidspolitiek en documentatie
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Geen enkele onbewaakte ruimte is toegankelijk voor de leerlingen
Voor alle onstandigheden zijn er verantwoordelijken (afwezig, te laat komen…)
Elkeen weet steeds waar zijn leerlingen zich bevinden
Nazicht op aanwezigheid ifv de lessenrooster van de leerlingen
Tuchtmaatregelen in geval van onwettige afwezigheid, diefstal, discussie, agressie, drugs, alcohol, tabak, …

Verschillende momenten, volgens leeftijdscategorie
Aantal toezichters in functie van het aantal leerlingen
Toezichters zijn verdeeld over de ganse plaats en niet gegroepeerd op een enkele plaats
Organisatie in geval van zeer slecht weer

Toezicht en organisatie door een gekwalificeerd persoon
Regels voor toegang van de ouders
Geen enkele leerling verlaat de school zonder toestemming van de directie
Indien onthaalpersoneel op de openbare weg, reflecterende jasjes
In functie van het reglement van inwendige orde
Schriftelijk akkoord van de ouders

Nazicht van de omstandigheden
Vervoer: bescherming door een doos, huishoudfolie
Opslag in de school: naleven van de vriesketen…
Gebruik: vaatwerk, lichaamshygiëne…
Niemand eet in de klaslokalen of in de sanitaire ruimten

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•
•

Gebruik van voedingsmiddelen (boterhammen, lichte maaltijden…)

•
•
•
•
•
•

In- en uitgangen

• Vrije uren of afwezigheid van de leerkracht
• Politiek van opvangen van de leerlingen

Vrije uren

• Stabiel en in perfecte staat
• Onmiddellijk verwijderd indien niet in perfecte staat

Sportuirustingen

•
•
•
•

Organisatie van de speeltijden

•
•
•
•
•

Reglement voor toezicht op de leerlingen

Te bespreken

4. Pauzes, maaltijden, vrije uren
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Meubilair (tafels, stoelen..) aangepast aan het aantal leerlingen
• Muurbord is goed geplaatst: t.o.v. de ramen, hoogte…
• Voldoende en aangepaste kapstokken: niet-zichtbare haken of haken die kunnen breken onder een zekere last (risico
van ophangen)
• Papierwaren, didactisch materiaal…
• Bevredigend, niet te grote noch te kleine voorraad…
• Elke klas is autonoom, voor een goede realisatie van het werk
• Oppervlakte voor affichering is voldoende (toebehoeren voor het vasthechten buiten het bereik van de leerlingen)
• Regeling betreffende verzorging van planten en dieren

Uitrusting van de lokalen

• Voldoende breed (wagentjes)
• Niet belemmerd door wagentjes, boekentassen …

Doorgangen in de klassen, gangen

• Voldoende (kasten, kaften, frigo’s…) en makkelijk bereikbaar
• Regels betreffende het ordenen van klediij, boeken, schriften, schooltassen, …

Ruimten voor het ordenen

• Evacuatieplan en telefoonnummer geafficheerd dichtbij de deur van elk lokaal
• Voldoende groot voor het aantal leerlingen en rekening houdend met de activiteiten (bibliotheek, informaticahoek,
…)
• De leerkracht ziet alle leerlingen en alle leerlingen zien het bord (indien aanwezig)
• Belemmering is bevredigend

Lokalen

Regeling eigen aan het lokaal (klas…)
• Geafficheerd en leesbaar voor iedereen
• Toegepast door het educatief personeel en de leerlingen
• Lokalen speciaal voorbehouden voor het uitvoeren van specifieke activiteiten (werkplaatsen, labo’s, …)

Te bespreken

5. Uitrusting van lokalen en werkruimten
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Aangepast, beschikbaar, gebruikt, geordend, …
Laboschorten voor alle leerlingen
Veiligheidsbrillen (wegspringende deeltjes) beschikbaar voor elke leerling
Wegwerphandschoenen voor bevuilende materies
Veiligheidshandschoenen voor bijtende, snijdende produkten

Brandwerende dekens, beschikbaar in alle lokalen met een oven, warmtebron, gastoevoer
Goed gelegen en correct geïnstalleerd (hoogte, ligging…)
Brandblussers, brandwerende dekens goed geïnstalleerd
Emmer zand gemakkelijk bereikbaar in geval van omvallen van produkten

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Veiligheid

• wassen van de handen is verplicht (lavabo’s), douche (warm en koud water)
• Niemand eet in het lokaal

Hygiëne:

•
•
•
•
•

Signalisatie: aangepast en gerespecteerd
Collectieve bescherming: oogfonteinen…Goed gelegen en in goede staat
Individuele beschermingsmiddelen (PBM)

• Aangepast, voldoende in aantal en plaats
• Functioneel en in uitstekende staat
• Niet belemmerd door produkten of materiaal vreemd aan het werk

Afzuigkappen

• Goede verdeling, aangepast, in goede staat

Glaswerk: gemakkelijk bereikbaar en in goede staat
Ventilatie in de lokalen waar er emissie is van gassen, rook of geuren

• Goed geordend, geen belemmering door voorwerpen, dozen, boekentassen, kledij
• Net en aangenaam

Experimenteertafel (labo), werktafels

Te bespreken

6. Uitrusting van werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
Wie kan wat concreet doen en wanneer?

L
K
J

11

Normconforme machines en arbeidsmiddelen
Aangepast aan elke activiteit, periodieke controle, in goede staat
Aangepast aan de leerlingen, aangepast aan linkshandigen
Geen voorwerpen die kunnen kwesten
Niet te zwaar, niet belemmerd, geen trillingen
Lijst van gevaarlijke materialen nodig voor het onderwijs met corresponderende gebruiksprocedures en veiligheidsconsignes

Voor de risico’s mbt veiligheid voor de ganse uitrusting
Voor het beste en meest efficiënte gebruik van het materiaal en de machines
Voor het gebruik van de collectieve beschermingmiddellen (veiligheiduitrusting)
Voor het gebruik van de individuele beschermingsmiddelen
Voor inspecties, onderhoud

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•
•

Vorming van het educatief personeel en de leerlingen

• Knoppen, hendels, kranen…aangepast en in goede staat
• Noodstopsysteem (knoppen, draden…) gemakkelijk bereikbaar
• Geluidsniveau en lichtintensiteit aangepast

Bedieningsmiddelen en signalen (schermen, lampen…)

• Gereinigd en geordend volgens de behoeften in makkelijk bereikbare plaatsen rondom de plaatsen waar ze worden
gebruikt
• Verwijderd indien er problemen zijn (beschadigde touwen, barsten, scheuren, algemene slijtage, …)

Lasers: goed gebruikt
Onderhoud

•
•
•
•
•
•

Materiaal: meubilair, uitrusting, heftoestellen, handgereedschap…

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

7. Materiaal, handgereedschap, machines op de werkplaatsen, klaslokalen, labo’s
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EHBO-lokalen goed gelegen, goed uitgerust en aangepast en continu toegankelijk
Verbanddozen zijn goed gelegen en aangeduid (pictogrammen), makkelijk bereikbaar
Gekwalificeerd personeel, regelmatige bijscholing, steeds makkelijk bereikbaar
Procedures zijn gekend…

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

EHBO - Ziekenboeg

• Duidelijke procedures, gekend en toegepast
• Systematische analyses, gedetailleerd en bruikbaar door iedereen

Arbeidsongevallen

• Aangepast, beschikbaar, gebruikt, onderhouden, geordend, …
• Wegwerphandschoenen voor materiaal dat vuil is
• Isolerende handschoenen voor zeer warme of koude voorwerpen €

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

• Breken van ramen: directe bescherming tegen risico’s op snijwonden
• Verwijdering van recipiënten of glazen voorwerpen in aangepaste vuilnisemmers

Ongevallen te wijten aan glas

Risico’s van brandwonden (keukenateliers…)

• Verwonding, aandrijving, verplettering, snijwonden, steekwonden…
• Speciale recipiënten voor het verwijderen van puntige voorwerpen

Vallen van voorwerpen: rangschikking in de hoogte, stabiliteit…
Mechanische risico’s: wagentjes, verplaatsbare voorwerpen, meubilair

• Veiligheidsgordels of bescherming tegen vallen in geval van oneffenheden > 50 cm, partiële blokkering van de vensters
(defenestratie)

Vallen: staat van de vloer, orde, netheid …
Vallen van hoogte

Te bespreken

8. Arbeidsongevallen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Elektrisch bord met passende pictogrammen
Gemakkelijk bereikbaar en afgesloten met een sleutel
Draden, kabels, aardegeleiding, signalisatie, bescherming
Periodieke controles door gekwalificeerd personeel (Externe dienst voor technische controle)

Aansluitingen, noodstop, onderhoud, aardingen, isolatie, batterijen,….
Aantal en plaats van de stopcontacten is aangepast
Correct gebruik (verdeelstekkers en geen dominostekkers)
Draden en verlengstukken in goed staat (geen overdekte draden of draden die blootliggen op de vloer ...)
Indien onvermijdbaar, worden de kabels beschermd om te voorkomen dat ze beschadigd worden of dat er personen
kunnen over vallen

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Aangepaste zekering, dubbele isolatie of aardgeleiding
• Voedingskabel goed geïsoleerd

Elektrische apparaten

•
•
•
•
•

Uitrusting

•
•
•
•

Algemene elektrische installatie

Te bespreken

9. Elektrische installatie
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Stopcontacten van 220 V met laagspanning (beveiligd - aardgeleiding) makkelijk bereikbaar
Schakelaars type noodschakeliaar per werkpost en per machine
De leerkracht kan vanuit één hoofdventiel dat makkelijk bereikbaar is, de toevoer uitschakelen
Geen ontijdige herstart in geval van stroomonderbreking
Jaarlijkse opleiding van personen die aan elektrische installaties werken voor wat betreft
- Reglementaire voorschriften en instructies m.b.t. het gebruik : kennis ; begrip, naleving
- Veiligheid, hulpverlening en eerste zorgen in geval van ongeval

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Ventielen, buizen, aansluiten, apparaten in goede staat
• Periodieke controle en onderhoud door gekwalificeerd personeel

Installatie en apparaten die op gas werken

• Voorraad staat buiten en is beveiligd

Andere niet brandbare gassen

• Beperkt tot een strikt minimum
• Speciale kast die zich aan de buitenzijde van het lokaal bevindt en beveiligd

Voeding door individuele gasflessen

• Bron van gas bevindt zich aan de buitenzijde (aardgas of gasflessen)
• De leerkracht kan vanuit één hoofdventiel dat makkelijk bereikbaar is en beveiligd indien niet gebruikt, de gastoevoer
uitschakelen

Risico’s bij gebruik van gas
Vaste voeding (indien bestaande)

•
•
•
•
•

Elektrische risico’s
Individuele voeding per werkpost

Te bespreken

10. Risico’s bij gebruik van elektriciteit of gas
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Opslagruimten, bestrijdingsmiddelen, nooduitgangen en noodverlichting, plannen per verdieping …

Signalisatie:

• Opleiding
• Lijst van de leden van de interventieploeg wordt geafficheerd, deze bevat minstens een gediplomeerd en opgeleide
hulpverlener
• De EHBO posten zijn goed aangeduid en uitgerust met minstens een verbanddoos

Interne interverntieploeg

• Signalisatie door een pictogram, makkelijk bereikbaar vanuit alle lokalen
• Het eductatief personeel en enkele leerlingen weet hoe men de brandblusapparaten moet gebruiken

Bestrijdingsmiddelen

• Geafficheerd in alle lokalen: noodnummers, te verwittigen personen, evacuatieplan en verzamelpunten, tellen van de
leerlingen
• Elkeen (leerlingen inbegrepen) is op de hoogte van de maatregelen die hij persoonlijk dient te nemen
• Evacuatieoefeningen worden georganiseerd ideaal 4 maal per jaar en minimum tijdens het 1ste trimester en een 2de
maal later op het schooljaar

Richtlijnen in geval van brand

• Geen draagbare verwarming of naakte vlam in de lokalen (enkel in labo’s en werkplaatsen)
• Geen ontvlambare produkten dichtbij papier, karton, vloeistoffen, slingers…
• Uitschakeling van alle interne warmtebronnen die niet onder toeizcht staan

Ontvlambare stoffen en ontstekingsbronnen

• Plattegrond van het gebouw op elke verdieping
• Brandwerende deuren, niet belemmerd

Compartimentering van lokalen, trappen, technische kokers

11. Brandveiligheid
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

Technische assistentie: snel en efficiënt in geval van problemen

• Muis, toetsenbord…kwaliteit en goede staat (netheid…)
• Goed geplaatst op een voldoende groot werkoppervlak en opgeruimd
• Documentenhouder goed geplaatst en beschikbaar indien nodig

Hulpmiddelen

• Makkelijk leesbaar
• Staat op ene stabiele steun en is makkelijk regelbaar (op ongeveer 60 cm van de persoon verwijderd, de bovenrand
van het scherm op ooghoogte)
• Geen weerkaatsingen (scherm niet recht voor een raam of met de rug naar het raam gericht of andere verlichtingsbronnen)

Beeldscherm

• Kwaliteit, in goede staat en aangepast aan het werk (snelheid, opslagruimte…)
• In voldoende aantal aanwezig

Informaticamateriaal

Elektrische installatie: aangepast
• Voldoende stopcontacten, geen verlengkabels met stekkerdozen
• Kabels in orde en verwijderd van doorgangen

• Op goede hoogte, voldoende groot en opgeruimd
• Afgeronde boorden voor steun van de ellebogen

Werkoppervlakken

Te bespreken

12. Beeldschermwerk
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Niet bruusk, gewelddadig of belangrijk
Geen snelle verplaatsingen of repetitieve handelingen
Geen grote belasting van de handen, geen torsie van de polsen
Nooit slagen met de handpalm

Licht en in evenwicht (vloestoffen, zakken…)
Comfortabel om te grijpen: goede handvaten, geen scherpe kanten, niet te warm of te koud, niet glijdend…
Op goede hoogte: vastgrijpen en neerzetten op hoogte van de broeksriem
Zo dicht mogelijk tegen het lichaam dragen, enkel over korte afstanden
Zonder torsie of inclinatie van de romp

Krukjes … beschikbaar voor het werken in de hoogte
Stabiel, duurzaam, makkelijk en veilig te gebruiken (vallen)
Wagentjes …voor zware of instabiele lasten
Kwaliteit, goed gelegen, gemakkelijk en snel te gebruiken

Meer in detail te bestuderen aspecten

Vorming: m.b.t. goederenbehandeling

•
•
•
•

Mechanische hulpmiddelen: aangepast

•
•
•
•
•

Lasten

•
•
•
•

Op de werkplaatsen, klaslokalen, labo’s
Handelingen en krachtinspanningen

• Organisatie om het dagelijkse vervoer van alle schriften, boeken te vermijden...
• Kasten, rekken, vakken... voor de rangschikking op school van de persoonlijke voorwerpen, boeken, schriften
• Informatie betreffende de keuze van boekentas of rugzak en de manier waarop deze gedragen wordt

Boeketassen en rugzakken

• Kwaliteitsstoelen of krukjes : stabiel en comfortabel; met goede rugsteun
• Hoogte aangepast aan de leerlingen
• Voldoende vrije beenruimte onder het werkoppervlak

Het zittend of rechtstaand/zittend werken

• Comfortabele werkhoudingen: nek, schouders, handen, rug, knieën…

Algemeen
De werkhoogte: tafels, burelen, rekken …

Te bespreken

13. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Aangepast aan de uit te voeren taken
Burelen, klaslokalen, labo’s, werkplaatsen…
Microscopisch werk, zaagwerk, … (aangepast aan de taak)
Hallen, gangen, trappen…
Noch te veel, noch te weinig: voldoende om detail waar te nemen

Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Afdekking op alle lampen
• Proper, regelmatig gereinigd
• Defecte lampen of TL-buizen worden zo snel als mogelijk vervangen

Verlichtingsarmaturen

• Bescherming tegen het zonlicht : gordijnen, zonnewering... in goede staat
• Niet rechtstreeks in lichtbronnen kijken (verlichtingsarmaturen…)

Kleuren: frisse kleuren en gebruiksvriendelijke lokalen
Geen schaduwinval op het werk
Geen weerkaatsing of verblinding

• Verlichting bevorderen. Binnenvallen van natuurlijk licht langs propere vensters

Daglicht en buitenzicht

• Zelfde verlichting op alle plaatsen in éénzelfde lokaal
• Zlefde verlichtingsniveau in alle identieke lokalen

Uniformiteit

Verlichting van het bord (indien bestaande)
• Uniform en makkelijk leesbaar vanop alle plaatsen

•
•
•
•
•

Verlichting van het lokaal

14. Verlichting
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Elke leerling kan de leerkracht verstaan
Weinig geluidsweerkaatsing in het lokaal (geen echo’s)
Poten van stoelen en tafels zijn voorzien van rubber
Geen geluiden die hinder, afleiding, nervositeit, moeheid veroorzaken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Geen zwammen of schimmels op de vloeren, muren, plafonds

Hygiëne

• Kamerbrede tapijten, archieven, printers of fotokopieertoestellen (ozon)
• Planten, ongedierte…

Mogelijke bronnen van vervuiling

• Inventaris van de produkten met voor elk een veiligheidsfiche
• Niet schadelijk, allergeen, irriterend
• Geordend en achter slot, verwijderd van de werkplaatsen, de refter en de keuken

Onderhoudsprodukten: schoonmaakmiddelen, was, spuitbussen, vloeistoffen…

• Regelmatig verwijderd zonder dat ze in de lucht of omgeving verspreid worden

Stofdeeltjes en afval

• Frisse lucht, aangenaam en geurloos

Systeem van verwarming, ventilatie, airco, filtering…

• Zijn verwijderd : water, zonnestralen, …

Geen tocht: door vensters en deuren
Warmte-, koude- en vochtigheidsbronnen

• Niet te warm, noch te koud, geen temperatuurschommelingen
• Individuele regeling per lokaal, afhankelijk van de activiteiten

Temperatuur

Nervositeit : Te wijten aan het rumoer van de leerlingen

•
•
•
•

Akoestische kwaliteit van de lokalen

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

15. Lawaai, thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
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Opslag in aangepaste en aangeduide ruimtes buiten de lokalen
Scheiding van onverenigbare produkten
Geen produkten verboden door de wet
Produkten makkelijk te bereiken en goed geordend

Materiaal en produkten, richtlijnen voor gebruik en risico’s
Opslag: plaatsen en orde
Procedures mbt beheer van afval
Procedure mbt blootstelling van de leerlingen aan gevaarlijke produkten

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Informatie voor zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven
Jaarlijkse vorming mbt

• Douches, lavabo’s… goed gelegen en in goede staat
• Teminste 2 oogfonteinen (vast of verplaatsbaar) per labo en makkelijk bereikbaar

Collectieve bescherming

• Specifieke containers, verwijderd volgens een aangepaste procedure

Chemisch afval

• Verwijderd (ventilatie, afzuigen…) zonder verspreiding in het lokaal

Signalisatie: aangepast en gerespecteerd (pictogrammen)
Rook, stoom…

•
•
•
•

Opslag van reagens

Recipiënten : aangepast en goed geëtiketteerd
• Leerlingen beschikken over materiaal voor etiketteting (permanente viltstiften en etiketten)

• Duidelijk en gerespecteerd (mengelingen, doseringen, omvallen, spatten…)
• Onmiddellijk schoonmaken in geval van ongeluk (omvallen, spatten…)

Gebruiksprocedures

• Aangepast en in voldoende aantal beschikbaar

Werkuitrusting : pipetteerballonnen, spatels, lepels …

• Een up-to-date inventaris van de produkten
• Beschikbare documentatie betreffende de aanwezige risico’s

Chemische risico’s

Te bespreken

16. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of gas)
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Handschoenen, maskers, veiligheidsbrillen, schorten …
• Procedure voor aankoop en opslag: aard, aantal

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

• Douches, lavabos, oogfonteinen (vast of verplaatsbaar)… goed gelegen en in goede staat

Vaccinaties: hepatitis B, tetanos, rubella
Onstmettingsmiddelen en antiseptica: beschikbaar in voldoende aantal
Collectieve bescherming

• Geneutraliseerd (culturen van bacterieën worden vernietigd door opwarming of ontsmettingsmiddel)
• Aangepaste containers
• Verwijderd volgens een gekende en aangepaste procedure

Geen staalname van bloed of weefsels
Biologisch afval

• Verbod op antibiotica zoals chloramphenicol

Antibiotica : bij voorkeur ‘natuurlijke’ antibiotica

Culturen van bacteriën: geen enkele ziekteverwekkende bacterie
• Beredeneerde systematiek voor het nemen van luchtmonsters

• Contact met dieren onder toezicht en beperkt
• Dissectie enkel op dode dieren of op organen

Planten : geen giftige planten of planten die allergische reacties veroorzaken
Dieren

• Duidelijk en gerespecteerd (hoeveelheid, mengen)
• Onmiddellijk opkuisen in geval van ongeluk (omvervallen, spatten…)

Gebruiksprocedures

• Centrifuges, proefbuizen… kwaliteit, goed gelegen, gekontroleerd
• Pipetteerballonnen, spatels, lepels … beschikbaar in voldoende aantal

Werkuitrusting

• Een up-to-date inventaris van de producten
• Beschikbare documentatie betreffende de aanwezige risico’s

Biologische risico’s, infecties en parasieten

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

17. Biologische risico’s (bacterieën, virussen, lichaamsvochten…)
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Voorbereiding van de uit te voeren handelingen
- Voorbereiding van gebruik
- Elk apparaat, elk reagens wordt makkelijk op zijn plaats gezet
• Ordening van het materiaal
- Herinnering van de veiligheidsvoorschriften voor de start van het werk ; individuele en collectieve beschermingsmiddelen, veiligheidsconsignes, signalisatie…
- Elkeen ordent de apparaten, reagens en boeken na gebruik
- Hij verwittigt zijn collega’s indien een apparaat voor een langere tijd gebruikt wordt
• Bestellingen van materiaal/reagens
- Gecentraliseerd en uitgevoerd in onderling akkoord
• Onderhoud van het lokaal
- Elke leerkracht zorgt mee voor het onderhoud van het (jaarlijks, semestrieel...) van het lokaal
- Het moment wordt gekozen in overleg

Samenwerking tussen het educatief personeel

• Schriftelijke richtlijnen, duidelijk en worden geëvalueerd

Informatie betreffende de risico’s

Te bespreken

18. Organisatie van de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Elkeen corrigeert zijn eventuele fouten

Fouten

• Elkeen kent zijn verantwoordelijkheid en aanvaardt ze
- Veiligheid
- In geval van ernstige voorvallen (Seveso, vervuiling, storm, nucleair of bomalarm…)

Verantwoordelijkheden

• Elke leerkracht neemt zelf contact op met de personen of diensten die hij nodig acht (ander opvoedend personeel,
ouders, CLB …)

Vrijheid van contacteren

• Elke leerkracht bepaalt zijn ritme of zijn werkmethode in functie van de leerlingen

Autonomie

• Elke leerkracht kan zijn werkwijze aanpassen, zonder het werk van de groep te verstoren

Opdrachten en verwachtingen: geen tegenstrijdigheden
Graad van eigen initaitieven

Te bespreken

19. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Voor iedereen (jongeren, eductaief personeel, stagiaires, tijdelijke vervangingen, ouderen)
Aangepast aan het werk
M.b.t. de procedures, risico’s en preventie
Bij aanwerving en periodiek herhaald (permanente opleiding)

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Niet te zwaar
• Momenten om te praten over moeilijke situaties zijn voorzien

Emotionele last: problemen van leerlingen, zelfmoorden…

•
•
•
•

Informatie en vorming

• Het werk van de werknemer is in overeenstemming met zijn professionele bekwaamheid
• Men heeft de mogelijkheid zijn bekwaamheden te benutten en te ontwikkelen

Bekwaamheden

• Alle leden van het team zijn overtuigd van de waarde en het belang van de projecten

Werkinteresse: boeiend en afwisselen

Te bespreken

20. Inhoud van het werk
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Goede werksfeer en evenwichtige verdeling van de taken
Elkeen kent zijn rol m.b.t. de verantwoordelijk over de leerlingen
Regels voor rotatie en coördinatie voor toezicht op de speelplaatsen, aankomst en vertrek van de leerlingen
Het voor zijn rekening nemen van de meer belastende zaken (fysiek of mentaal)

Ieder weet hoe zijn werk geëvalueerd wordt
Men kent de criteria en de consequenties
Ieder is geïnformeerd over de resultaten van zijn evaluatie
Het werk van iedereen wordt voldoende geapprecieerd

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Evaluaties (inspectie)

• Aanhoord en worden voldoende in rekening genomen
• Problemen worden vermeld

Adviezen en kritieken van de werknemers

• Goede onderlinge verstandhouding, samenwerking en werksfeer
• Ondersteuning in geval van werkproblemen of persoonlijke moeilijkheden
• Delegaties…

Hiërarchische lijn: gerespecteerd en gekend
Samenwerking met de hiërarchische lijn

• M.b.t. praktische en pedagogische aspecten
• Om het werk te bepalen, te plannen en te verdelen: lessen, examens…
• Om problemen op te lossen

Onderlinge hulp tussen de werknemers voor werkgebonden problemen
Overleg tussen het personeel, de diensten en de hiërarchische lijn

•
•
•
•

Verdeling van het werk

• Steeds mogelijk, zowel over het werk als over niet-werkgebonden onderwerpen
• De organisatie van het werk en de werkruimtes laten toe om elkaar te ontmoeten

Communicatie tijdens het werk

• Voor werkplaatsen en labo’s relatief lang (tenminste 2 uur)
• Georganiseerd in functie van de zwaarte van het werk, van de
• moeilijkheid van de houdingen, repetitiviteit, van de psychische vermoeidheid

Pauzes

• Voldoende op voorhand gekend
• Rekening houdend met de wensen van elkeen

Uurroosters en werkschema

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

21. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn
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Geweld en agressie
Ontevredenheid, stress, pesterijen, persoonlijke problemen,…
Duidelijke en expliciete politiek van de schooldirectie
Structuren en procedures van ontvangst bestaan en worden gebruikt
Vertrouwenspersoon is gekend, kreeg de nodige vorming en is makkelijk bereikbaar
Informatie werd gegeven
Preventieve maatregelen zijn genomen

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Laat een persoonlijke en professionele ontwikkeling toe
• Zijn verenigbaar met een normaal privéleven (familie…)
• De werknemers zijn globaal gezien tevreden

Werksfeer binnen de school

•
•
•
•
•
•
•

Psychosociale problemen

• Stabiel, vertrouwen in de integriteit en de toekomst van de instelling
• De problemen van vervangingen bij afwezigheid worden opgevolgd

Tewerkstelling

• Noch in functie van de leeftijd, geslacht of herkomst
• Noch bij aanwerving, noch bij promotie

Geen enkele discriminatie

• Ouders, bezoekers…
• Procedure in geval van conflicten

Relatie met externe personen

Te bespreken

22. Psychosociale omgeving
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Eindsynthese DEparis:
Breng hier de algemene beoordeling van de rubrieken aan,
Door het vakje groen J, geel K of rood L te kleuren.
Arbeidssituatie
1. Gebouwen
2.Veiligheid van de gebouwen
3.Veiligheidspolitiek en documentatie
4. Pauzes, maaltijden, speeltijd
5. Uitrusting van lokalen en werkruimten
6. Uitrusting van werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
7. Materiaal, handgereedschap, machines
8. Arbeidsongevallen
9. Elektrische installatie
10. Risico’s bij gebruik van elektriciteit of gas
11. Brandveiligheid
12. Beeldschermwerk
13. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
14.Verlichting
15. Lawaai, thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
16. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of gas)
17. Biologische risico’s (bacterieën, virussen, lichaamsvochten…)
18. Organisatie van de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
19. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden
20. Inhoud van het werk
21. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn
22. Psychosociale omgeving
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Inventaris van de voorgestelde verbeteringen
En de bijkomende studies die moeten uitgevoerd worden
Breng hier de concrete acties samen (omschreven in de tabellen van de rubrieken) die onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden.
.
N°
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SOBANE-STRATEGIE - BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO’S
De SOBANE-strategie is een strategie voor risicobeheersing op vier niveaus
(Screening (Opsporing), OBservatie, ANalyse, Expertise).
De reeks publicaties “SOBANE-STRATEGIE Beheer van beroepsgebonden risico’s” heeft
als doel deze strategie kenbaar te maken. Bovendien wordt aangetoond hoe de strategie
kan worden toegepast op verschillende arbeidssituaties.
De doelstelling van deze methodes bestaat erin om het tijdsgebruik en de inspanningen van
de ondernemingen te optimaliseren om de werkomstandigheden aanvaardbaar te maken,
zelfs bij complexe problemen. Zij bevorderen de ontwikkeling van een dynamisch plan van
risicobeheersing en van een overlegcultuur in ondernemingen.
De SOBANE-strategie en het geheel van de methodes werden ontwikkeld door de Unité
Hygiène et Physiologie du Travail van professor J. MALCHAIRE van de Université catholique de Louvain in het kader van het onderzoeksproject SOBANE, gecofinancierd door de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees
Sociaal Fonds.
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middelen. Deze methode bevordert de ontwikkeling van een dynamisch plan voor risicobeheer en de overlegcultuur in de onderneming.
Deze publicatie werd gerealiseerd door een onderzoeksteam dat bestond uit:
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• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming IDEWE (Prof.V. Hermans)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming PROVIKMO (Dr. G. De Cooman,
I. Timmerman)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming MENSURA (Dr. P. Carlier)
• Het departement Nouvelles Technologies et Formation van CIFoP (Mr. JF. Husson)
• Dienst voor preventie SEFMEP (P. Lorent, F. Gysens)

Voor meer informatie over de SOBANE-strategie: www.sobane.be
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Inleiding
Dit document maakt deel uit van een reeks van 5 documenten betreffende het gebruik van de
Déparis-methode in de onderwijsinstellingen. De problematiek en de omschrijving zijn opgenomen in het eerste document ‘Algemene omschrijving van de methode’ van de huidige serie
‘Onderwijs’ die geraadpleegd dient te worden alvorens onderstaand document te gebruiken.

Onderstaand document is document 3 van deze reeks en omvat
het overleg van het Educatief personeel – Leerlingen middelbaar onderwijs

O.I.

D-EP

EP-L

De Déparis-vergadering tussen het educatief personeel en de leerlingen kan enkel in de hogere
jaren van het middelbaar onderwijs georganiseerd worden. Ze zal zich richten op de organisatie en de dagelijkse werking op het niveau van een groep klassen van het 6de overgangsjaar,
technische klassen in de richting « elektriciteit », …
Het doel bestaat eruit zich te focussen op de dagelijkse werking voor deze groep klassen m.b.t.
de items die kunnen besproken en geoptimaliseerd worden tussen het educatief personeel en
de leerlingen.
De methode die wordt voorgesteld omvat 9 tabellen die 9 facetten belichten m.b.t. die arbeidssituatie
1. Gebouwen
2. Lokalen, werkruimten, turnzalen
4. Arbeidsongevallen
6. Beeldschermwerk
7. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
8.Verlichting en lawaai
9. Thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
13.Veiligheidspolitiek en documentatie
14. Psychosociale omgeving
Deze tabellen hebben hoofdzakelijk betrekking op de dagelijkse werking van de onderwijsinstelling en de traditionele klassen.
5 bijkomende tabellen werden toegevoegd voor wat betreft de technische werkplaatsen en
overgangsklassen evenals de labo’s (chemie, fysica en biologie).
3. Werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
5. Elektrische risico’s en risico’s op brand in het algemeen en in de werkplaatsen en labo’s
10. Chemische risico’s
11. Biologische risico’s
12. Organisatie van de werkplaatsen en labo’s
Het technisch en beroepsonderwijs omvat meer praktijkgerichte uren. De gebruiker vindt in
de SOBANE-brochures de noodzakelijke elementen om bijkomende tabellen toe te voegen
aan de hierna voorgestelde Déparis-methode.
Zoals voor alle Déparis-brochures, dienen deze aangepast te worden aan de specifieke kenmerken van de sector.
Alvorens deze brochures te gebruiken en teneinde ze te gebruiken op een efficiënte manier,
is het noodzakelijk om de basisprincipes te kennen die de SOBANE-strategie ondersteunen.
Dit in het bijzonder voor wat betreft het eerste niveau van de strategie, de Déparis-methode.
Daarom is het aangewezen om in detail het onderdeel ‘basisprincipes’ van de tweede versie
van de brochure ‘introductie tot de SOBANE-strategie’ te lezen. Deze brochure is beschikbaar op de website www.sobane.be of kan aangevraagd worden bij de Cel Publicaties van de



FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om het gebruik ervan te vergemakkelijken,
werden deze basisprincipes en de filosofie van SOBANE-strategie samengevat in het eerste
document “Algemene omschrijving van de methode”.

Handleiding

1. De directie maakt de te volgen doelstellingen bekend aan het educatief personeel en de
leerlingen en de maakt de afspraak rekening te houden met de resultaten van de vergaderingen en de uitgevoerde studies, binnen een aanvaardbare termijn en rekening houden
met het beschikbare budget.
2. Het project m.b.t. de implementatie van de SOBANE-strategie wordt voorgesteld aan het
overlegcomité (CPBW of BOC). De werkgroep heeft zijn akkoord gegeven.
3. De te bestuderen werksituatie wordt vastgelegd (een groep van klassen).
4. Het educatief personeel duidt een coördinator aan.
5. De coördinator leest grondig de Déparis-methode en leert de methode toe te passen. Hij
past de methode aan de te onderzoeken arbeidssituatie aan. Dit doet hij door termen te
veranderen, door bepaalde overbodige aspecten weg te laten of te wijzigen of door bijkomende aspecten toe te voegen.
6. Het educatief personeel die betrokken is bij deze “arbeidssituatie” duidt 2 of 3 personen
aan (beide geslachten) om deel te nemen aan de werkgroep.
7. De leerlingen duiden 2 tot 4 leerlingen aan (beide geslachten) om deel te nemen aan de
werkgroep.
8. De werkgroep vergadert in één van de lokalen die de « arbeidssituatie » omschrijft.
• De coördinator legt de doelstelling van de vergadering en de te volgen procedure uit.
9. Doorlopen van elke rubriek aan de hand van de te bespreken punten. Men staat niet lang
stil bij het zoeken naar een score, maar men concentreert zich op :
• Wat er kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer.
• De aspecten waarvoor men beroep moet doen op een preventieadviseur.
• Het schatten van de kostprijs van de voorgestelde verbeteringsmaatregelen en de
invloed die ze kunnen hebben op de kwaliteit van het product en op de productiviteit.
De beoordeling gebeurt als volgt: nihil (0), laag (€), matig (€€) of zeer duur (€€€).
10. Na de vergadering maakt de coördinator een synthese met vermelding van :
• De besproken rubrieken met een gedetailleerde informatie over de resultaten van de
vergadering.
• De lijst met de geplande oplossingen met bepaling van wie wat doet en wanneer.
• De lijst met de meer in detail te bestuderen aspecten en hun prioriteit.;
• Gebruikte rubrieken, die informatie bevat die tijdens de vergadering verzamelt werd.
11. Voorstellen van de resultaten, herzieningen, toevoegingen, … aan de deelnemers van de
werkgroep
12. Voorstellen van de synthese aan de directie en aan de overlegorganen (CPBW of BOC).
13. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen, domein per domein, door gebruik
te maken van de methode niveau 2, Observatie, van de SOBANE-strategie.
14. Een actieplan op korte, middellange en lange termijn wordt opgemaakt met duidelijke vermelding van de termijnen en verantwoordelijkheden (Wie doet Wat en Wanneer?)

Onderstaande tekst kan helpen om het doel van de vergadering
te verduidelijken.
“In de loop van de vergadering bespreken we alle technische, organisatorische en relationele
aspecten die ervoor zorgen dat de dagelijkse werking binnen de onderwijsinstelling, gemakkelijk, efficiënt en aangenaam verloopt. Alle aspecten van de arbeidssituatie komen aanbod: het
onderhoud, de technische problemen, de algemene organisatie van het onderwijs, de regels
m.b.t. toezicht, ... De doelstelling is niet te weten of te kwantificeren welke gebreken, moeilijkheden of problemen men heeft. Het is wel de bedoeling om te achterhalen wat men concreet,
onmiddellijk, op middellange en op langere termijn kan ondernemen om het werk aangenamer
en efficiënter te maken.
Voor sommige aspecten zou men moeten kunnen zeggen wat er dient te veranderen en hoe
dit concreet dient te gebeuren. Voor andere aspecten zullen bijkomende studies moeten worden uitgevoerd.
De directie engageert zich ertoe een actieplan op te stellen met als doel zo goed mogelijk
gevolg te geven aan hetgeen besproken zal worden.”





Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

• Sorteren: glas, plastiek, papier, batterijen…
• Gekende procedures
• Containers in voldoende aantal, goed gelegen en regelmatig verwijderd

Afval

• Lokalen worden goed en regelmatig onderhouden (ontsmetten), esthetisch, aangenaam (graffiti)

Verwarming: bevredigend in alle omstandigheden
Technisch en huishoudelijk onderhoud

• In voldoende aantal
• Onderhouden en in goede staat

Sanitaire installatie voor de leerlingen

• Toegang tot alle lokalen (lift toegankelijk indien beschikbaar)

Nooduitgangen vrij, nooit belemmerd, kunnen steeds geopend worden, ook door de leerlingen
Toegang voor gehandicapten of gewonden wagentjes, karretjes

1. Gebouwen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meubilair (tafels, stoelen..) aangepast aan het aantal leerlingen
Voldoende en aangepaste kapstokken
Papierwaren, didactisch materiaal… bevredigend
Oppervlakte voor affichering is voldoende (toebehoren voor het vasthechten buiten het bereik van de leerlingen)
Regeling betreffende verzorging van planten en dieren

Meer in detail te bestuderen aspecten

Veiligheidsprocedures tijdens de oefeningen en in geval van ongeval

• Aangepaste kledij
• In goede staat, net, onderhouden en regelmatig ontsmet

Turnzalen
Uitrustingen: gebruiksaanwijzingen zijn gekend
Vestiaires

• Voldoende (kasten, kaften, frigo’s…) en makkelijk bereikbaar
• Regels betreffende het ordenen van kledij, boeken, schriften, schooltassen, …

Ruimten voor het ordenen

•
•
•
•
•

Uitrusting van de lokalen

• Niet belemmerd door wagentjes, boekentassen, …
• Boekentassen geordend, verwijderd van doorgangen

Doorgangen in de klassen, gangen

• Voldoende groot: de leerkracht ziet alle leerlingen en alle leerlingen kunnen makkelijk naar het bord kijken
• Belemmering is bevredigend

Lokalen

• Gekend en toegepast door het educatief personeel en de leerlingen

Regeling eigen aan het lokaal

Te bespreken

2. Lokalen, werkruimten, turnzalen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Aangepast, beschikbaar, gebruikt, geordend, …
Laboschorten voor alle leerlingen
Veiligheidsbrillen (wegspringende deeltjes) beschikbaar voor elke leerling
Wegwerphandschoenen voor bevuilende materies
Veiligheidshandschoenen voor bijtende, snijdende produkten
Isolerende handschoenen voor zeer warme of koude voorwerpen

Brandblussers, brandwerende dekens goed geïnstalleerd
Emmer zand gemakkelijk bereikbaar in geval van omvallen van produkten
EHBO-doos
Douches, oogfonteining

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Veiligheid

• Niemand eet in de klaslokalen, werkplaatsen, labo’s
• Wassen van de handen is verplicht (lavabo’s), douche (koud en warm water)

Hygiëne

•
•
•
•
•
•

Individuele beschermingsmiddelen (PBM)

• Schermen, oogfonteinen… in goede staat

Signalisatie: aangepast en gerespecteerd
Collectieve bescherming

• Niet belemmerd door produkten of materiaal vreemd aan het werk

Afzuigkappen

• Scharen, tangen…, vaste en draagbare machines, …in goede staat en aangepast
• Flexibele buizen voor gebruik van gas en klembeugels in goede staat

Materiaal, handgereedschap en machines

• Proper, goed geordend, niet belemmerd (voorwerpen, boekentassen, kledij, …)

Experimenteertafel (labo), werktafels

Te bespreken

3. Werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• EHBO-lokalen goed uitgerust en aangepast
• EHBO dozen
• Gekende procedure in geval van zieke leerlingen

EHBO - Ziekenboeg

• Uitvoerige analyse van alle betrokken personen
• Inventaris van de te nemen maatregelen

Risico van brandwonden (Keukenateliers…)
Arbeidsongevallen

(defenestratie)

Vallen van hoogtes: bescherming indien niveauverschil hoger dan 50 cm, gedeeltelijke blokkering van de vensters

• Verwonding, aandrijving, verplettering, snijwonden, steekwonden…

Mechanische risico’s: wagentjes, verplaatsbare voorwerpen, meubilair

Te bespreken

4. Arbeidsongevallen
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Correct gebruik (verdeelstekkers en geen dominostekkers)
Draden en elektrische kabels, in goede staat (geen blootliggende draden, ...)
Geen verlengstukken die blootliggen op de vloer
Indien onvermijdbaar, worden de kabels beschermd om te voorkomen dat ze beschadigd worden of dat er personen
kunnen over vallen

Meer in detail te bestuderen aspecten

Interne interventieploeg: Geafficheerd en gekend

• Vorming van enkele leerlingen mbt gebruik ervan

Bestrijdingsmiddelen

• Informatie mbt
- Noodplan met namen van de personen die moeten verwittigd worden
- Evacuatieplan met verzamelpunt en tellen van de leerlingen
• Doorgangswegen en nooduitgangen zijn vrij

Richtlijnen in geval van brand

• Verwijderen van alle warmtebronnen zonder toezicht
• Geen ontvlambare produkten dichtbij papier, karton, vloeistoffen, slingers……

Brandwerende deuren: niet belemmerd
Ontvlambare stoffen en ontstekingsbronnen

•
•
•
•

Uitrusting

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

5. Elektrische risico’s en risico op brand in het algemeen en in de ateliers en de labo’s
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Te bespreken

Meer in detail te bestuderen aspecten

Documentenhouder: goed geplaatst en beschikbaar indien nodig
Draden: In orde en verwijderd van doorgangen
Technische assistentie: snel en efficiënt in geval van problemen

Hulpmiddelen: muis, toetsenbord
• Kwaliteit en goede staat en proper
• Goed geplaatst op een voldoende groot werkoppervlak en opgeruimd

• Aanpasbaar in hoogte en diepte, volgens de grootte van de leerling
• Geen weerkaatsingen

Werkoppervlakken: op goede hoogte, voldoende groot en opgeruimd
Informaticamateriaal: kwaliteit, in goede staat en performant
Beeldscherm

6. Beeldschermwerk
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Comfortabele houding: nek, schouders, handen, rug, knieën…
Zetels of stoelen van kwaliteit, stabiel en aangepast aan de grootte van de leerlingen
Voldoende vrije beenruimte onder het werkoppervlak
Geen snelle verplaatsingen of repetitieve handelingen
Lichte inspanningen met de handen, geen torsie van de polsen
Nooit slagen met de handpalm

Licht en in evenwicht (vloestoffen, zakken…)
Comfortabel om te grijpen: goede handvaten, geen scherpe kanten, niet te warm of te koud, niet glijdend…
Op goede hoogte: vastgrijpen en neerzetten op hoogte van de broeksriem
Zo dicht mogelijk tegen het lichaam dragen, enkel over korte afstanden
Zonder torsie of inclinatie van de romp

Meer in detail te bestuderen aspecten

Vorming: m.b.t. goederenbehandeling
Vermoeidheid op het einde van de dag: aanvaardbaar

• Krukjes … beschikbaar voor het werken in de hoogte
• Wagentjes …voor zware of instabiele lasten

Mechanische hulpmiddelen: aangepast

•
•
•
•
•

Lasten

•
•
•
•
•
•

Voor de leerlingen
Houdingen, handelingen en krachtinspanningen

Te bespreken

7. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Geen geluiden die hinder, afleiding, nervositeit, moeheid veroorzaken

In de werklokalen

• Elke leerling kan de leerkracht verstaan

Geen schaduwinval op het werk
Geen weerkaatsing of verblinding op tafels, ramen, beeldschermen…
Akoestische kwaliteit van de lokalen

Verlichting van het bord (indien bestaande)
• Makkelijk leesbaar van op alle plaatsen

• Aangepast aan de uit te voeren taken niet te veel, niet te weinig, voldoende om de taken uit te voeren

Verlichting van het lokaal

Te bespreken

8. Verlichting en lawaai
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Geen zwammen of schimmels op de vloeren, muren, plafonds

Hygiëne

• Regelmatig verwijderd zonder dat ze in de lucht of omgeving verspreid worden

Stofdeeltjes en afval

• Frisse lucht, aangenaam en geurloos

Geen tocht: langs ramen en deuren
Systeem van verwarming, ventilatie, airco, filtering…

• Niet te warm, noch te koud, geen te grote temperatuurschommelingen

Temperatuur

Te bespreken

9. Thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Aangepast, beschikbaar, gebruikt, onderhouden, geordend…
Laboschorten voor de leerlingen
Veiligheidsbrillen (wegspringende deeltjes) beschikbaar voor alle leerlingen
Wegwerphandschoenen voor vuil werk
Aangepaste handschoenen voor het manipuleren van chemische producten
Isolerende handschoenen voor manipuleren van koude of warme voorwerpen

Hoe kan een gas binnendringen en chemische risico’s
Gevarensymbolen, R en S zinnen
Etikettering van de persoonlijke recipiënten
Niet pipetteren met de mond

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Vorming voor de leerlingen

•
•
•
•
•
•

Informatie voor zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

• Specifieke containers, verwijderd volgens een aangepaste procedure

Chemisch afval

• Verwijderd (ventilatie, afzuigen…) zonder verspreiding in het lokaal

Signalisatie van risicolokalen…: begrepen en gerespecteerd
Rook, stoom…

• Produkten makkelijk te bereiken en goed geordend

Opslag van reagens

• Aangepaste recipiënten, goed geëtiketteerd
• Materiaal beschikbaar om de persoonlijke recipiënten te etiketteren (markering, etiketten…)

Etikettering door de leerlingen

• Duidelijk en gerespecteerd (mengeling, dosering)

Gebruikaanwijzingen

• Aangepast en in voldoende aantal beschikbaar

Werkuitrusting : pipetteerballonnen, spatels, lepels …

• Aard van de producten, veiligheidsfiches, gebruiksfiches, R en S zinnen

Risico’s: gekend

Te bespreken

10. Chemische risico’s (vast, vloeibaar of gas)
Wie kan wat concreet doen en wanneer?
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Meer in detail te bestuderen aspecten

• Handschoenen, maskers, veiligheidsbrillen, schorten …

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

• Gebruik van douches, lavabos, oogfonteinen

Onstmettingsmiddelen en antiseptica: beschikbaar in voldoende aantal
Collectieve bescherming

• Geneutraliseerd
• Aangepaste containers

Geen staalname van bloed of weefsels
Biologisch afval

Antibiotica: bij voorkeur ‘natuurlijke’ antibiotica
• Verbod op antibiotica zoals chloramphenicol

Culturen van bacteriën: geen enkele ziekteverwekkende bacterie
• Beredeneerde systematiek voor het nemen van luchtmonsters

• Contact met dieren onder toezicht en beperkt
• Dissectie enkel op dode dieren of op organen

Planten: geen giftige planten of planten die allergische reacties veroorzaken
Dieren

• Duidelijk en gerespecteerd (qua hoeveelheid, mengen…)
• Onmiddellijk opkuisen in geval van ongeluk (omvervallen, spatten…)

Gebruiksprocedures

• Centrifuges, proefbuizen… kwaliteit, goed gelegen, gecontroleerd
• Pipetteerballonnen, spatels, lepels … beschikbaar in voldoende aantal

Werkuitrusting

• Aard van de producten

Biologische risico’s, infecties en parasieten gekend

Te bespreken

Wie kan wat concreet doen en wanneer?

11. Biologische risico’s (bacterieën, virussen, lichaamsvochten …)

L
K
J
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Elke leerling zet zijn werktafel op orde
Hij verwijderd het afval volgens de aanwijzingen (leraar of richtlijn)
Hij maakt zijn pipetten en gebruikte apparaten schoon
Hij maakt op zijn beurt het gemeenschappelijk gebruikt glas en apparaten schoon

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Op orde zetten van het lokaal aan het einde van de les

• Herinnering aan de veiligheidsvoorschriften voor de start van het werk: collectieve en individuele beschermingsmiddelen, veiligheidsconsignes, signalisatie….
• Dragen van laboschorten, veiligheidsbrillen, handschoenen…
• Geen juwelen noch piercings
• Geen contactlenzen
• Men loopt niet in het labo

Samenwerking tussen de leerlingen
Respecteren van het reglement mbt het labo

Te bespreken

12. Organisatie van de werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
Wie kan wat concreet doen en wanneer?

L
K
J
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Leerlingen staan steeds onder toezicht en worden nooit alleen gelaten
Nazicht op aanwezigheid i.f.v. de lessenrooster van de leerlingen
Lijst van verboden voorwerpen
Reglement m.b.t. de in- en uitgangen
Tuchtmaatregelen in geval van onwettige afwezigheid, diefstal, discussie, agressie, drugs, alcohol
Procedures m.b.t. informatie voor de ouders (afwezigheid, tuchtmaatregelen…)

Meer in detail te bestuderen aspecten

Gebruik van voedingsmiddelen (boterhammen, lichte maaltijden…)
• Niemand eet in de klaslokalen of in de sanitaire ruimten
• De leerlingen wassen de handen na elke maaltijd

• Vrije uren of afwezigheid van de leerkracht: politiek van opvangen van de leerlingen

Vrije uren

• Geen gevaarlijk gedrag

Reglement voor de speelplaatsen

•
•
•
•
•
•

Reglement voor toezicht op de leerlingen

• Reglement van inwendige orde is ter beschikking van de leerlingen en de ouders
• Regelmatige informatiesessies voor de leerlingen mbt de risico’s

Informatie m.b.t. veiligheid

• Duidelijke richtlijnen, gekend en toegepast in geval van waarschuwingssignaal of alarm, belangrijke gebeurtenissen
(Seveso, milieuverontreiniging, storm...), ongeval, ziekte
• Procedures en te contacteren personen zijn gekend (telefoonnummer)
• Ouders, dokter, ziekenwagen, anti-gifcentrum, brandweer, politie…

Evacuatieplan voor noodgevallen

Te bespreken

13. Veiligheidspolitiek en documentatie
Wie kan wat concreet doen en wanneer?

L
K
J
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Ontevredenheid, stress, pesterijen, persoonlijke problemen,…
Structuur en onthaalprocedures bestaan en worden gebruikt
Informatie aan de leerlingen
Preventieve acties

Meer in detail te bestuderen aspecten

•
•
•
•

Psychosociale problemen

• Noch in functie van de leeftijd, geslacht of persoonlijk karakter

Geen enkele discriminatie

• Worden gehoord en er wordt voldoende rekening mee gehouden
• Problemen worden gesignaleerd

Raadgevingen en kritiek van de leerlingen

• Goede verstandhouding, medewerking en goede werksfeer
• Ondersteuning in geval van werkgebonden of persoonlijke problemen
• Procedures mbt het beheer van conflicten

Overleg

• Voor de werkplaatsen en/of labo’s vrij lang (2 uur en meer)
• Georganiseerd in functie van de werkbelasting, de ongunstige houdingen, repetitiviteit, mentale vermoeidheid

Pauzes

• Voldoende van tevoren gekend

Uurrooster en werkschema

Te bespreken

14. Psychosociale omgeving
Wie kan wat concreet doen en wanneer?

L
K
J

Eindsynthese DEparis
Breng hier de algemene beoordeling van de rubrieken aan,
Door het vakje groen J, geel K of rood L te kleuren.
Arbeidssituatie
1. Gebouwen
2. Lokalen, werkruimten, turnzalen
3. Werkplaatsen, klaslokalen en labo’s
4. Arbeidsongevallen
5. Elektrische risico’s en risico’s op brand in het algemeen en in de werkplaatsen en labo’s
6. Beeldschermwerk
7. Houdingen, krachtinspanningen en goederenbehandeling
8.Verlichting en lawaai
9. Thermische omgevingsfactoren en algemene luchthygiëne
10. Chemische risico’s
11. Biologische risico’s
12. Organisatie van de werkplaatsen en labo’s
13.Veiligheidspolitiek en documentatie
14. Psychosociale omgeving

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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Inventaris van de voorgestelde verbeteringen
En de bijkomende studies die moeten uitgevoerd worden
Breng hier de concrete acties samen (omschreven in de tabellen van de rubrieken) die onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden.
.
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checklist PREVENTIE
Onderwijs - STAGIAIR in de houtsector

Het doel van de checklist bestaat eruit dat u zich als stagiair bewust wordt van de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn van de omgeving waarin u uw stage uitvoert. Het is eveneens de bedoeling dat u door het gebruik van
deze checklist nadenkt over de verbeteringsmaatregelen die genomen kunnen worden zodat u uw stage in de beste
omstandigheden kan uitoefenen.
• Voor de stage, de checklist een 10-tal minuten grondig lezen.
• Tijdens de stage, aandacht vestigen op de verschillende aspecten.
• Na de stage, de checklist grondig doorlopen (duur : ongeveer 15 minuten)
- Door eerst voor elk aspect een appreciatie toe te kennen, vervolgens globaal voor de ganse rubriek:
NVT: niet van toepassing.
J
licht op groen: geheel bevredigende situatie.
K
licht op oranje: middelmatige en gewone situatie, indien mogelijk te verbeteren.
L
licht op rood: onbevredigende situatie die gevaarlijk kan zijn en zeker moet verbeterd worden.
Gelieve slechts één appreciatie toe te kennen.
- Door de aspecten die men positief K en a fortiori negatief L beoordeeld op te lijsten en te vermelden aan
welke verbeteringsmaatregelen u heeft gedacht.
De checklist omvat 7 rubrieken:
1. Werkzones
2. Risico’s op ongevallen
3. Arbeidsomstandigheden
4. Fysieke risico’s
5. Chemische risico’s
6. Inhoud van het werk
7. Arbeidsverhoudingen
Aan het einde van de checklist wordt gevraagd om enkele concrete acties te omschrijven die uzelf tijdens uw volgende stage gaat ondernemen, zodat de stage zich in de beste (of nog betere) omstandigheden kan plaatsvinden.
De gegevens van deze fiche blijven strikt vertrouwelijk, enkel indien u wenst dat de school tussenbeide komst. In dit
geval dient dit bij het begin van de vragenlijst aangegeven te worden.
Stageplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagiair:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stageperiode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactpersoon bij de onthaaldienst:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum van het verslag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik wens dat de school tussenbeide komt op de stageplaats en wens overleg te plegen met een
verantwoordelijke van de school (professor, stageverantwoordelijke,
verantwoordelijke van de werkplaats, preventieadviseur…)

neen

ja

1. Werkzones
1.1 Afmetingen van de werkzones en werkposten: oppervlakte, hoogte, vrije ruimte per persoon, scheiding
van de zones (opslag, machines, verf…)

NVT

J

K

L

1.2 Opslagruimten (planken, balken…): rationeel, voldoende, makkelijk bereikbaar, beperkt in de hoogte,
NVT
onderhouden, op orde…

J

K

L

1.3 Doorgangen: breedte, scheiding voetgangers-voertuigen, signalering, zichtbaarheid

NVT

J

K

L

1.4 Staat van de vloeren: waterpas, duurzaam, niet glad, onderhouden, geen gaten…

NVT

J

K

L

1.5 Belemmering (in het bijzonder de toegangswagen): vreemde voorwerpen, verkeerd gestockeerde
voorraad, ……

NVT

J

K

L

1.6 Algemeen onderhoud: netheid en esthetiek, verwijderen van afval, vuilnisemmers, oliën, stofdeeltjes,
NVT
houtkrullen, verf…

J

K

L

1.7 Algemene signalisatie: zones, verdiepingen, trappen, doorgangen…

NVT

J

K

L

1.8 Nooduitgangen: in voldoende aantal, goed gelegen, gesignaleerd, niet belemmerd

NVT

J

K

L

1.9 Communicatiemiddelen: stem, telefoon, parlofoon…bevredigend

NVT

J

K

L

1.10 Personeelsvoorzieningen (douches, toiletten, vestiaires, refters…): voldoende, goed gelegen en uitgerust, hygiënisch en comfortabel

NVT

J

K

L

1.11 Andere

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

2. RISICO’S OP ONGEVALLEN
Werkkledij en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
2.1 Maskers, brillen (wegspringende deeltjes), handschoenen, veiligheidsharnas ...

NVT

J

K

L

2.2 Aangepast, beschikbaar, gebruikt, onderhouden, geordend…

NVT

J

K

L

2.3 Vallen: gladde vloer, oneffenheden, leuningen…

NVT

J

K

L

2.4 Vallen van voorwerpen of wegspringende deeltjes: veiligheid van de handelingen, ordenen van het gereedschap en het materiaal…

NVT

J

K

L

2.5 Vallen van hoogte: borstweringen, ankerpunten, onderhoud van de uitrusting voor het werken op
hoogte…

NVT

J

K

L

2.6 Mechanische risico’s: Pijn, verwonding, aandrijving, verplettering, amputatie, snijwonden, steekwonden,
NVT
brandwonden te wijten aan het gebruik van naalden, messen, warme vloeistoffen …

J

K

L

2.7 Elektrische installatie: centrale post, aansluitingen, kabels, aardgeleiding, signalisatie, start- en noodstop
…, bescherming (vergrendeling van de zekeringskast)

NVT

J

K

L

2.8 Staat van het elektrisch materiaal: draden, kabels, aardgeleiding, apparaten, houtbewerkingsmachines

NVT

J

K

L

2.9 Risico op brand en explosie: ontvlambare producten (hout, houtkrullen), vlammen, vonken

NVT

J

K

L

2.10 Bestrijdingsmiddelen: brandblusapparaten, brandwerende dekens…

NVT

J

K

L

2.11 Richtlijnen in geval van brand: evacuatieplannen, signaal, alarm, doorgangswegen en nooduitgangen,
NVT
verzamelpunten…

J

K

L

2.12 Signalisatie: Opslagruimten, bestrijdingsmiddelen, nooduitgangen en noodverlichting, plannen per verdiep, brandwerende deuren …

NVT

J

K

L

2.13 EHBO: Lokalen, verbanddozen, hulpverleners; plaats, beschikbaarheid

NVT

J

K

L

2.14 Andere

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

3. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
3.1 Behalve in uitzonderlijke gevallen, is het verboden om jongeren werkzaamheden te laten uitvoeren
die als gevaarlijk beschouwd worden (ioniserende stralen, werken onder druk, biologische agentia van
groep 3 en 4, toxische producten, bijtende middelen, explosieven…, besturen van motoren, gevaarlijke
machines, gevaarlijke lokalen…): inlichten van de stagiair en respecteren van het verbod

NVT

J

K

L

Hoogte van tafels, rekken, werkvlakken:
3.2 Aangepast zodat een comfortabele werkhouding wordt aangenomen: ontspannen schouders, geen
flexie van de nek, armen langs het lichaam, benen en voeten ontspannen onder de werktafel, voeten
rusten op de grond of op een comfortabel voetenbankje

NVT

J

K

L

Vrijheid van de bewegingen:
3.3 Geen belemmeringen, zo comfortabel mogelijke steun en op goede hoogte voor de polsen en/of armen

NVT

J

K

L

3.4 Stoelen: voldoende in aantal, kwaliteit, stabiel, in goede staat, instelbaar, met rugsteun…

NVT

J

K

L

3.5 Werk in de hoogte: indien noodzakelijk, trapjes, ladders…kwaliteit, stabiel, licht en duurzaam…

NVT

J

K

L

Houtbewerkingsmachines (cirkelzagen, …):
3.6 CE markering, beschermingen, veiligheidszones, noodstop

NVT

J

K

L

3.7 Gebruiksprocedure gekend en gerespecteerd

NVT

J

K

L

3.8 Werkvergunning voor gevaarlijke machines (verplaatsbaar, hijstoestellen…)

NVT

J

K

L

3.9 Materiaal (gereedschap, drukknoppen, stukken…): aangepast en comfortabel voor het uitvoeren van alle
handelingen: gewicht, recht of gebogen handvat, te lang of te kort, te groot of te fijn, te ruw of te glad, NVT
snijdende boorden, aangepast aan linkshandigen…·makkelijk te hanteren en te gebruiken in veiligheid

J

K

L

NVT

J

K

L

3.11 Bedieningsmiddelen (knoppen, hendels, pedalen…) en signalen (schermen, lampen…): goed geplaatst,
zo dicht mogelijk bij de werknemer en op comfortabele hoogte indien veelvuldig gebruik; goede kleuNVT
ren, vormen, afmetingen, stereotypes: groen = start… rood = stop, wijzer bewegend van links naar
rechts…

J

K

L

3.12 Uitrusting: organisatie van het bedieningspaneel, aantal en kleur van de knoppen, lampen…·

NVT

J

K

L

3.13 Krachtinspanningen: zo weinig mogelijk belastend en niet te frequent, geen slagbewegingen met de
handpalm

NVT

J

K

L

3.14 Lasten: Makkelijk hanteerbaar (handvaten), geen scherpe randen, niet glad…, licht, occasioneel gehanteerd en zonder torsie van de romp

NVT

J

K

L

3.15 Zware lasten: gemanipuleerd met mechanische hulpmiddelen die makkelijk hanteerbaar zijn (takels,
NVT
wagentjes…)

J

K

L

NVT

J

K

L

3.10 Onderhoud en reiniging van de machines en het gereedschap: bevredigend

3.16 Andere
Wat concreet doen om te verbeteren ?

4. FYSIEKE RISICO’S
Verlichting van de lokalen en van het werk zelf:
NVT

J

K

L

4.2 Mogelijkheid om een gesprek te voeren van op 1m afstand

NVT

J

K

L

4.3 Bronnen van lawaai onafgebroken of periodiek, impactgeluiden, verwijderd en beschermd

NVT

J

K

L

4.4 PBM: oordopjes, helm,... beschikbaar en wordt gebruikt indien nodig

NVT

J

K

L

4.5 Communicatiemiddelen: aangepast en efficiënt

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

4.7 Geen enkele waarneembare trilling door de zetel, de rug de voeten, ... door machines of handgereedschap

NVT

J

K

L

4.8 Machines of trillend gereedschap aangepast, niet te zwaar, in goede staat, goed gebruikt

NVT

J

K

L

4.9 Voertuigen: vorkheftruck, transpaletten… aangepast en hebben de goede afmeting

NVT

J

K

L

4.10 Vloeren, banden, druk, ophanging, zetels in goede staat

NVT

J

K

L

4.11 Andere

NVT

J

K

L

4.1 Bevredigend, niet te veel, niet te weinig licht, geen schaduwinval, voldoende licht van buitenaf
Lawaai:

Thermische omgevingsfactoren:
4.6 Aangenaam om te werken in gewone kleren (overall, laboschort, normale kledij…), zonder tocht, geen
lokale afkoeling of opwarming (van een machine of door de zon…)
Trillingen:

Wat concreet doen om te verbeteren ?

5. CHEMISCHE RISICO’S
5.1 Chemische producten (gas, vloeistoffen): inventaris en documentatie zijn beschikbaar, risico’s gekend
door de stagiair

NVT

J

K

L

5.2 Recipiënten aangepast en goed geëtiketteerd

NVT

J

K

L

5.3 Procedures: duidelijk en worden gerespecteerd bij courant gebruik en in geval van ongeval

NVT

J

K

L

5.4 Gebruik: vorming m.b.t. de procedures en risico’s, juiste product gebruiken…

NVT

J

K

L

5.5 Opslag: aangepaste ruimte, geïsoleerd en gesignaleerd voor toxische, bijtende, ontvlambare, biologische
producten…

NVT

J

K

L

5.6 Afval, houtkrullen… opgevangen aan de bron bij elke machines, onmiddellijk verwijderd zonder blootstelling aan de lucht

NVT

J

K

L

5.7 Speciaal afval (chemische producten, asbest, verf op basis van lood, polystyreen schuim, schimmelwerende producten,…) verwijderd op een gecontroleerd manier volgens een gekende procedure in
aangepaste recipiënten (vuilnisemmers)

NVT

J

K

L

5.8 Algemene netheid: bevredigend en gerespecteerd: olie, stofdeeltjes, houtkrullen…

NVT

J

K

L

5.9 Hygiëne: wassen van de handen, verboden te eten op de werkplaats

NVT

J

K

L

5.10 PBM (handschoenen, maskers, brillen, …): aangepast aan chemische producten en gebruikt

NVT

J

K

L

5.11 Signalisatie: aangepast en gerespecteerd: verbod op roken, risicolokalen…

NVT

J

K

L

5.12 Andere:

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

6. INHOUD VAN HET WERK
Werkinhoud:
6.1 De stagiair kent zijn taken en zijn functie

NVT

J

K

L

6.2 Deze stemt overeen met zijn opleiding

NVT

J

K

L

6.3 Deze laat de stagiair toe om zijn bekwaamheden te benutten en te ontwikkelen

NVT

J

K

L

6.4 Het werk is interessant, gevarieerd en beantwoordt aan de doelstellingen van de stage

NVT

J

K

L

6.5 Autonomie: De stagiair mag een korte pauze nemen (toilet, drinken) zonder het werk te hinderen

NVT

J

K

L

6.6 Beslissingen: Beperkt in aantal, beperkte keuzemogelijkheden, niet te moeilijk om te nemen; normale
reactietijd; aangepast aan het studieniveau van de stagiair; hij kan hulp vragen

NVT

J

K

L

6.7 Verantwoordelijkheden: gekend, niet te zwaar, niet te licht; aangepast aan het studieniveau van de stagiair

NVT

J

K

L

6.8 Fouten: de stagiair kan zelf zijn fouten rechtzetten

NVT

J

K

L

6.9 Informatie en vorming: voldoende m.b.t. de procedures, de risico’s en de preventie

NVT

J

K

L

6.10 Uurrooster en werkschema: gekend en bevredigend

NVT

J

K

L

6.11 Werkritme: niet overdreven

NVT

J

K

L

6.12 Pauzes: georganiseerd in functie van de moeilijkheid van het werk

NVT

J

K

L

6.13 Andere

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

7. ARBEIDSVERHOUDINGEN
Onthaal van de stagiair:
7.1 Goed onthaal in de gezondheidsinstelling en op de afdeling: referentiepersonen, stagebegeleider, omschrijving van de functie…

NVT

J

K

L

7.2 Goed onthaal door de collega’s: geen conflicten, rivaliteit…

NVT

J

K

L

7.3 Kennis van de functie en de verantwoordelijkheden van elke medewerker

NVT

J

K

L

7.4 Goede inwerking van de stagiair in het team (goede verstandhouding)

NVT

J

K

L

7.5 Evenwichtig beheer en verdeling van het werk tussen de stagiair en het team

NVT

J

K

L

7.6 De stagiair wordt goed omringd en gesteund door het team en weet op wie hij beroep kan doen in
geval van problemen

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

7.9 De stagiair ondergaat geen enkele pesterij (moreel of sexueel)

NVT

J

K

L

7.10 Hij kan beroep doen op degelijke structuren in geval van persoonlijke problemen, stress, ontevredenheid, pesterijen…

NVT

J

K

L

7.11 Werkomgeving: de stagiair is globaal genomen tevreden

NVT

J

K

L

7.12 Andere

NVT

J

K

L

Arbeidsverhoudingen tijdens het werk:

Evaluatie
7.7 De stagiair weet wanneer, hoe en door wie zijn werk geëvalueerd wordt; hij kent de criteria; hij heeft
de mogelijkheid om de resultaten van de evaluatie te bespreken
Discriminatie:
7.8 Geen enkele discriminatie in functie van de leeftijd het geslacht of de nationaliteit
Psychosociale problemen:

Wat concreet doen om te verbeteren ?

Concrete acties die de stagiair zelf tijdens zijn volgende stage zal nemen
zodat deze in de beste of nog betere omstandigheden kan verlopen.
1.
2.
3.
…

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
www.werk.belgie.be

Dit document kwam tot stand
met de steun van de Europese Unie
Europees Sociaal Fonds

checklist PREVENTIE
Onderwijs - STAGIAIR in de bouwsector

Het doel van de checklist bestaat eruit dat u zich als stagiair bewust wordt van de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn van de omgeving waarin u uw stage uitvoert. Het is eveneens de bedoeling dat u door het gebruik van
deze checklist nadenkt over de verbeteringsmaatregelen die genomen kunnen worden zodat u uw stage in de beste
omstandigheden kan uitoefenen.
• Voor de stage, de checklist een 10-tal minuten grondig lezen.
• Tijdens de stage, aandacht vestigen op de verschillende aspecten.
• Na de stage, de checklist grondig doorlopen (duur : ongeveer 15 minuten)
- Door eerst voor elk aspect een appreciatie toe te kennen, vervolgens globaal voor de ganse rubriek:
NVT: niet van toepassing.
J
licht op groen: geheel bevredigende situatie.
K
licht op oranje: middelmatige en gewone situatie, indien mogelijk te verbeteren.
L
licht op rood: onbevredigende situatie die gevaarlijk kan zijn en zeker moet verbeterd worden.
Gelieve slechts één appreciatie toe te kennen.
- Door de aspecten die men positief K en a fortiori negatief L beoordeeld op te lijsten en te vermelden aan
welke verbeteringsmaatregelen u heeft gedacht.
De checklist omvat 7 rubrieken:
1. Werkzones
2. Risico’s op ongevallen
3. Arbeidsomstandigheden
4. Fysieke risico’s
5. Chemische risico’s
6. Inhoud van het werk
7. Arbeidsverhoudingen
Aan het einde van de checklist wordt gevraagd om enkele concrete acties te omschrijven die uzelf tijdens uw volgende stage gaat ondernemen, zodat de stage zich in de beste (of nog betere) omstandigheden kan plaatsvinden.
De gegevens van deze fiche blijven strikt vertrouwelijk, enkel indien u wenst dat de school tussenbeide komst. In dit
geval dient dit bij het begin van de vragenlijst aangegeven te worden.
Stageplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagiair:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stageperiode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactpersoon bij de onthaaldienst:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum van het verslag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik wens dat de school tussenbeide komt op de stageplaats en wens overleg te plegen met een
verantwoordelijke van de school (professor, stageverantwoordelijke,
verantwoordelijke van de werkplaats, preventieadviseur…)

neen

ja

1. WERKZONES
Werkzones en opslagruimte (werf, plaats van de oplslagruimte…)
1.1 Grootte, belemmering, opruimen, onderhoud

NVT

J

K

L

1.2 Toegang van buitenaf

NVT

J

K

L

1.3 Toegangswegen en doorgangen (trappen, gaten, nauwe doorgangen…): breedte, scheiding voetgangersvoertuigen, signalering, zichtbaarheid, beschermingen

NVT

J

K

L

1.4 Staat van de vloer: waterpas, duurzaam, niet glad, onderhouden, geen gaten…

NVT

J

K

L

1.5 Belemmering: vreemde voorwerpen, verkeerd gestockeerde

NVT

J

K

L

1.6 Algemeen onderhoud: netheid en esthetiek, verwijderen van afval, vuilnisemmers, oliën, stofdeeltjes,
NVT
houtkrullen, verf…

J

K

L

1.7 Algemene signalisatie: zones, verdiepingen, trappen, doorgangen…
1.8 Nooduitgangen: in voldoende aantal, goed gelegen, gesignaleerd, niet belemmerd

NVT

J

K

L

1.9 Communicatiemiddelen: stem, telefoon, parlofoon…bevredigend

NVT

J

K

L

1.10 Personeelsvoorzieningen (douches, toiletten, vestiaires, refters…): voldoende, goed gelegen en uitgerust, hygiënisch en comfortabel

NVT

J

K

L

1.11 Andere

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

2. RISICO’S OP ONGEVALLEN
Risico’s op vallen
2.1 Collectieve bescherming tegen vallen van materiaal en wegspringende deeltjes en vallen van personen:
NVT
aangepast, in goede staat, gebruikt

J

K

L

2.2 Stelling (leuning, plinten, netten) duurzaam, stabiel, duurzaam, in goede staat

NVT

J

K

L

2.3 Ladders…duurzaam, stabiel, licht, in goede staat en gebruikt in veiligheid

NVT

J

K

L

2.4 Transportuitrustingen : afmetingen, plaats, staat in functie van de vorderingen van de werf

NVT

J

K

L

2.5 Touwen aangepast aan de te manipuleren last (nylon, koord, kabel)

NVT

J

K

L

2.6 Doorgangen en zones waar manoeuvreert met voertuigen en machines : breedte, belemmering, afbakening, plaats ten aanzien van de arbeiders

NVT

J

K

L

2.7 Communicatiemiddelen: aangepast

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

2.9 Werkkledij en Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): maskers, brillen (wegspringende deeltjes),
handschoenen, schoenen, helmen, veiligheidsharnas…: aangepast, beschikbaar, gebruikt, onderhouden, NVT
geordend…

J

K

L

Hijsen en transport van materialen en personen

Mechanische risico’s
2.8 Pijn, verwonding, aandrijving, verplettering, amputatie, snijwonden, steekwonden, brandwonden te wijten aan het gebruik van naalden, messen, warme vloeistoffen …

Elektrische risico’s
2.10 Elektrische installatie: centrale post, aansluitingen, kabels, aardgeleiding, signalisatie, start- en noodstop
…, bescherming (vergrendeling van de zekeringskast)

NVT

J

K

L

2.11 Staat van het elektrisch materiaal: draden, kabels, aardgeleiding, apparaten

NVT

J

K

L

2.12 Ontvlambare producten: hoeveelheid, ligging ten aanzien van vlammen en vonken, gebruik

NVT

J

K

L

2.13 Bestrijdingsmiddelen: brandblusapparaten, branddekens…

NVT

J

K

L

2.14 Richtlijnen in geval van brand: evacuatieplannen, signaal, alarm, doorgangswegen en nooduitgangen,
NVT
verzamelpunten…

J

K

L

2.15 Signalisatie: Opslagruimten, bestrijdingsmiddelen, nooduitgangen en noodverlichting, plannen per verdiep, brandwerende deuren …

NVT

J

K

L

2.16 EHBO: Lokalen, verbanddozen, hulpverleners; plaats, beschikbaarheid

NVT

J

K

L

2.17 Andere:

NVT

J

K

L

Risico op brand en explosie

Wat concreet doen om te verbeteren ?

3. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
3.1 Behalve in uitzonderlijke gevallen, is het verboden om jongeren werkzaamheden te laten uitvoeren
die als gevaarlijk beschouwd worden (ioniserende stralen, werken onder druk, biologische agentia van
groep 3 en 4, toxische producten, bijtende middelen, explosieven…, besturen van motoren, gevaarlijke
machines, gevaarlijke lokalen…): inlichten van de stagiair en respecteren van het verbod

NVT

J

K

L

3.2 Hoogte van tafels, rekken, werkvlakken: Aangepast zodat een comfortabele werkhouding wordt aangenomen: ontspannen schouders, geen flexie van de nek, armen langs het lichaam, benen en voeten
ontspannen onder de werktafel, voeten rusten op de grond of op een comfortabel voetenbankje

NVT

J

K

L

3.3 Vrijheid van de bewegingen : geen belemmeringen, zo comfortabel mogelijke steun en op goede hoogte
voor de polsen en/of armen

NVT

J

K

L

3.4 Werk in de hoogte: indien noodzakelijk, trapjes, ladders…kwaliteit, stabiel, licht en duurzaam…

NVT

J

K

L

3.5 CE markering, beschermingen, veiligheidszones, noodstop

NVT

J

K

L

3.6 Gebruiksprocedure gekend en gerespecteerd

NVT

J

K

L

3.7 Werkvergunning voor gevaarlijke machines (verplaatsbaar, hijstoestellen…)

NVT

J

K

L

3.8 Materiaal (gereedschap, drukknoppen, stukken…): aangepast en comfortabel voor het uitvoeren van
alle handelingen: gewicht, recht of gebogen handvat, te lang of te kort, te groot of te fijn, te ruw of te
glad, snijdende boorden, aangepast aan linkshandigen…·makkelijk te hanteren en te gebruiken in veiligheid

NVT

J

K

L

3.9 Onderhoud en reiniging van de machines en het gereedschap: bevredigend

NVT

J

K

L

3.10 Bedieningsmiddelen (knoppen, hendels, pedalen…) en signalen (schermen, lampen…): goed geplaatst, zo
dicht mogelijk bij de werknemer en op comfortabele hoogte indien veelvuldig gebruik; goede kleuren, NVT
vormen, afmetingen, stereotypes: groen = start… rood = stop, wijzer bewegend van links naar rechts…

J

K

L

3.11 Krachtinspanningen: zo weinig mogelijk belastend en niet te frequent, geen slagbewegingen met de
handpalm

NVT

J

K

L

3.12 Lasten: Makkelijk hanteerbaar (handvaten), geen scherpe randen, niet glad…, licht, occasioneel gehanteerd en zonder torsie van de romp

NVT

J

K

L

3.13 Zware lasten: gemanipuleerd met mechanische hulpmiddelen die makkelijk hanteerbaar zijn (takels,
NVT
wagentjes…)

J

K

L

NVT

J

K

L

Machines:

3.14 Andere
Wat concreet doen om te verbeteren ?

4. FYSIEKE RISICO’S
Verlichting van de lokalen en van het werk zelf:
4.1. Bevredigend, niet te veel, niet te weinig licht, geen schaduwinval, voldoende licht van buitenaf

NVT

J

K

L

4.2 Mogelijkheid om een gesprek te voeren van op 1m afstand

NVT

J

K

L

4.3 Bronnen van lawaai onafgebroken of periodiek, impactgeluiden, verwijderd en beschermd

NVT

J

K

L

4.4 PBM: oordopjes, helm,... beschikbaar en wordt gebruikt indien nodig

NVT

J

K

L

4.5 Communicatiemiddelen: aangepast en efficiënt

NVT

J

K

L

4.6 Werkorganisatie laat toe iet te moeten werken in de regen of de zon

NVT

J

K

L

4.7 Warme of koude dranken zijn beschikbaar bij koud of warm weer

NVT

J

K

L

4.8 Machines of trillend gereedschap aangepast, niet te zwaar, in goede staat, goed gebruikt

NVT

J

K

L

4.9 Voertuigen: vorkheftruck, transpaletten… aangepast

NVT

J

K

L

4.10 Vloeren, banden, druk, ophanging, zetels in goede staat

NVT

J

K

L

4.11 Andere

NVT

J

K

L

Lawaai:

Warmte:

Trillingen:

Wat concreet doen om te verbeteren?

5. CHEMISCHE RISICO’S
5.1 Chemische producten (gas, vloeistoffen): inventaris en documentatie zijn beschikbaar, risico’s gekend
door de stagiair

NVT

J

K

L

5.2 Recipiënten aangepast en goed geëtiketteerd

NVT

J

K

L

5.3 Procedures: duidelijk en worden gerespecteerd bij courant gebruik en in geval van ongeval

NVT

J

K

L

5.4 Gebruik: vorming m.b.t. de procedures en risico’s, juiste product gebruiken…

NVT

J

K

L

5.5 Opslag: aangepaste ruimte, geïsoleerd en gesignaleerd voor toxische, bijtende, ontvlambare, biologische
producten…

NVT

J

K

L

5.6 Afval, houtkrullen… opgevangen aan de bron bij elke machines, onmiddellijk verwijderd zonder blootstelling aan de lucht

NVT

J

K

L

5.7 Speciaal afval (chemische producten, asbest, verf op basis van lood, polystyreen schuim, schimmelwerende producten,…) verwijderd op een gecontroleerd manier volgens een gekende procedure in
aangepaste recipiënten (vuilnisemmers)

NVT

J

K

L

5.8 Algemene netheid: bevredigend en gerespecteerd: olie, stofdeeltjes, houtkrullen…

NVT

J

K

L

5.9 Hygiëne: wassen van de handen, verboden te eten op de werkplaats

NVT

J

K

L

5.10 PBM (handschoenen, maskers, brillen, …): aangepast aan chemische producten en gebruikt

NVT

J

K

L

5.11 Signalisatie: aangepast en gerespecteerd: verbod op roken, risicolokalen…

NVT

J

K

L

5.12 Andere:

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

6. INHOUD VAN HET WERK
Werkinhoud:
6.1 De stagiair kent zijn taken en zijn functie

NVT

J

K

L

6.2 Deze stemt overeen met zijn opleiding

NVT

J

K

L

6.3 Deze laat de stagiair toe om zijn bekwaamheden te benutten en te ontwikkelen

NVT

J

K

L

6.4 Het werk is interessant, gevarieerd en beantwoordt aan de doelstellingen van de stage

NVT

J

K

L

6.5 Autonomie: De stagiair mag een korte pauze nemen (toilet, drinken) zonder het werk te hinderen

NVT

J

K

L

6.6 Beslissingen: Beperkt in aantal, beperkte keuzemogelijkheden, niet te moeilijk om te nemen; normale
reactietijd; aangepast aan het studieniveau van de stagiair; hij kan hulp vragen

NVT

J

K

L

6.7 Verantwoordelijkheden: gekend, niet te zwaar, niet te licht; aangepast aan het studieniveau van de stagiair

NVT

J

K

L

6.8 Fouten: de stagiair kan zelf zijn fouten rechtzetten

NVT

J

K

L

6.9 Informatie en vorming: voldoende m.b.t. de procedures, de risico’s en de preventie

NVT

J

K

L

6.10 Uurrooster en werkschema: gekend en bevredigend

NVT

J

K

L

6.11 Werkritme: niet overdreven

NVT

J

K

L

6.12 Pauzes: georganiseerd in functie van de moeilijkheid van het werk

NVT

J

K

L

6.13 Andere

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

7. ARBEIDSVERHOUDINGEN
Onthaal van de stagiair:
7.1 Goed onthaal: referentiepersonen, stagebegeleider, omschrijving van de functie…

NVT

J

K

L

7.2 Goed onthaal door de collega’s: geen conflicten, rivaliteit…

NVT

J

K

L

7.3 Kennis van de functie en de verantwoordelijkheden van elke medewerker

NVT

J

K

L

7.4 Goede inwerking van de stagiair in het team (goede verstandhouding)

NVT

J

K

L

7.5 Evenwichtig beheer en verdeling van het werk tussen de stagiair en het team

NVT

J

K

L

7.6 De stagiair wordt goed omringd en gesteund door het team en weet op wie hij beroep kan doen in
geval van problemen

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

7.9 De stagiair ondergaat geen enkele pesterij (moreel of sexueel)

NVT

J

K

L

7.10 Hij kan beroep doen op degelijke structuren in geval van persoonlijke problemen, stress, ontevredenheid, pesterijen…

NVT

J

K

L

7.11 Werkomgeving: de stagiair is globaal genomen tevreden

NVT

J

K

L

7.12 Andere

NVT

J

K

L

Arbeidsverhoudingen tijdens het werk:

Evaluatie
7.7 De stagiair weet wanneer, hoe en door wie zijn werk geëvalueerd wordt; hij kent de criteria; hij heeft
de mogelijkheid om de resultaten van de evaluatie te bespreken
Discriminatie:
7.8 Geen enkele discriminatie in functie van de leeftijd het geslacht of de nationaliteit
Psychosociale problemen:

Wat concreet doen om te verbeteren ?

Concrete acties die de stagiair zelf tijdens zijn volgende stage zal nemen
zodat deze in de beste of nog betere omstandigheden kan verlopen.
1.
2.
3.
…

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
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checklist PREVENTIE
Onderwijs - STAGIAIR in de sector gezondheidszorgen

Het doel van de checklist bestaat eruit dat u zich als stagiaire bewust wordt van de veiligheid, de gezondheid en
het welzijn van de omgeving waarin u uw stage uitvoert. Het is eveneens de bedoeling dat u door het gebruik van
deze checklist nadenkt over de verbeteringsmaatregelen die genomen kunnen worden zodat u uw stage in de beste
omstandigheden kan uitoefenen.
• Voor de stage, de checklist een 10-tal minuten grondig lezen.
• Tijdens de stage, aandacht vestigen op de verschillende aspecten.
• Na de stage, de checklist grondig doorlopen (duur : ongeveer 15 minuten)
- Door eerst voor elk aspect een appreciatie toe te kennen, vervolgens globaal voor de ganse rubriek:
NVT: niet van toepassing.
J
licht op groen: geheel bevredigende situatie.
K
licht op oranje: middelmatige en gewone situatie, indien mogelijk te verbeteren.
L
licht op rood: onbevredigende situatie die gevaarlijk kan zijn en zeker moet verbeterd worden.
Gelieve slechts één appreciatie toe te kennen.
- Door de aspecten die men positief K en a fortiori negatief L beoordeeld op te lijsten en te vermelden aan
welke verbeteringsmaatregelen u heeft gedacht.
De checklijst omvat 8 rubrieken:
1. Werkzones
2. Risico’s op ongevallen, brand en explosie
3. Materiaal
4. Arbeidsomstandigheden
5. Fysieke risico’s
6. Chemische en biologische risico’s
7. Inhoud van het werk
8. Arbeidsverhoudingen
Aan het einde van de checklist wordt gevraagd om enkele concrete acties te omschrijven die uzelf tijdens uw volgende stage gaat ondernemen, zodat de stage zich in de beste (of nog betere) omstandigheden kan plaatsvinden.
De gegevens van deze fiche blijven strikt vertrouwelijk, enkel indien u wenst dat de school tussenbeide komst. In dit
geval dient dit bij het begin van de vragenlijst aangegeven te worden.
Stageplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagiair:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stageperiode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactpersoon bij de onthaaldienst:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum van het verslag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik wens dat de school tussenbeide komt op de stageplaats en wens overleg te plegen met een
verantwoordelijke van de school (professor, stageverantwoordelijke,
verantwoordelijke van de werkplaats, preventieadviseur…)

neen

ja

1. WERKZONES
1.1 Afmetingen van de werkzones: oppervlakte, hoogte, vrije ruimte per persoon

NVT

J

K

L

1.2 Doorgangen: breedte, scheiding voetgangers-voertuigen, signalering, zichtbaarheid

NVT

J

K

L

1.3 Staat van de vloeren: waterpas, duurzaam, niet glad, onderhouden, geen gaten…

NVT

J

K

L

1.4 Belemmering (in het bijzonder de toegangswagen): vreemde voorwerpen, verkeerd gestockeerde
voorraad, …

NVT

J

K

L

1.5 Algemeen onderhoud: netheid en esthetiek, verwijderen van afval, vuilnisemmers, oliën, stofdeeltjes,
NVT
houtkrullen, verf…

J

K

L

1.6 Algemene signalisatie: zones, verdiepingen, trappen, doorgangen…

NVT

J

K

L

1.7 Nooduitgangen: in voldoende aantal, goed gelegen, gesignaleerd, niet belemmerd

NVT

J

K

L

1.8 Communicatiemiddelen: stem, telefoon, parlofoon…bevredigend

NVT

J

K

L

1.9 Personeelsvoorzieningen (douches, toiletten, vestiaires, refters…): voldoende, goed gelegen en uitgerust, hygiënisch en comfortabel

NVT

J

K

L

1.10 Andere :

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

2. RISICO’S OP ONGEVALLEN, BRAND EN EXPLOSIE
Werkkledij en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
2.1 Maskers, brillen (wegspringende deeltjes), handschoenen, ... aangepast, beschikbaar, gebruikt, onderhouden, geordend…

NVT

J

K

L

2.2 Vallen: gladde vloer, oneffenheden …

NVT

J

K

L

2.3 Vallen van voorwerpen: ordenen van het materiaal in de hoogte…

NVT

J

K

L

2.4 Mechanische risico’s: pijn, verwonding, aandrijving, verplettering, amputatie, snijwonden, steekwonden,
NVT
brandwonden te wijten aan het gebruik van naalden, messen, warme vloeistoffen…

J

K

L

2.5. Risico’s m.b.t. patiënten: Slag, schok, gooien van voorwerpen, agressie, bijten…

NVT

J

K

L

2.6 Staat van het elektrisch materiaal: draden, kabels, verlengstukken, stekkers met aardgeleiding …

NVT

J

K

L

2.7 Risico’s van brand en explosie: ontvlambare producten, vlammen, vonken

NVT

J

K

L

2.8 Bestrijdingsmiddelen: brandblusapparaten, brandwerende dekens…

NVT

J

K

L

2.9 Richtlijnen in geval van brand: evacuatieplannen, waarschuwingssignaal, alarm, doorgangen en nooduitgangen, verzamelpunten…

NVT

J

K

L

2.10 Signalisatie: opslagplaatsen, bestrijdingsmiddelen, nooduitgangen en noodverlichting, plannen per verdiep …

NVT

J

K

L

2.11 EHBO: lokalen, verbanddozen, hulpverleners; ligging, beschikbaarheid

NVT

J

K

L

2.12 Andere :

NVT

J

K

L

3.1 Goed geplaatst en geordend op goed bereikbare plaatsen rond de arbeidsplaats

NVT

J

K

L

3.2 Plaats voor het ordenen is gekend en goed aangeduid

NVT

J

K

L

3.3 Makkelijk te hanteren en in veiligheid te gebruiken

NVT

J

K

L

3.4 Frequent onderhouden en vernieuwd

NVT

J

K

L

3.5 Beschikt over het meest comfortabele en aangepast materiaal bij elke verzorging

NVT

J

K

L

3.6 Bij het 1ste gebruik van het nieuw materiaal wordt de stagiair begeleid

NVT

J

K

L

3.7 Ordening van het materiaal op de goede plaats na de verzorging

NVT

J

K

L

3.8 Wordt ingelicht over de te volgen trajecten “Onderhoud” en “Verwijderen van afval” van de afdeling
verzorging

NVT

J

K

L

3.9 Dient geen naalden na gebruik terug af te sluiten.

NVT

J

K

L

3.10 Gebruik van de containers die ter beschikking staan

NVT

J

K

L

3.11 Verwijderen van gebruikt materiaal is aangewezen (containers…)

NVT

J

K

L

3.12 Andere

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

3. MATERIAAL
Materiaal

Stagiair

Wat concreet doen om te verbeteren ?

4. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
4.1 Behalve in uitzonderlijke gevallen, is het verboden om jongeren werkzaamheden te laten uitvoeren
die als gevaarlijk beschouwd worden (ioniserende stralen, werken onder druk, biologische agentia van
groep 3 en 4, toxische producten, bijtende middelen, explosieven…, besturen van motoren, gevaarlijke
machines, gevaarlijke lokalen…): inlichten van de stagiair en respecteren van het verbod

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

4.4 Geen belemmeringen, zo comfortabel mogelijke steun en op goede hoogte voor de polsen en/of armen

NVT

J

K

L

4.5 Verplaatsingen: geen repetitieve, snelle of vermoeiende verplaatsingen

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

4.7 Staand werk, de werkhouding is aangepast aan de krachtinspanningen en verplaatsingen van de stagiair,
NVT
niet werken met gedraaide romp of opgeheven armen

J

K

L

4.8 Werk in de hoogte: indien noodzakelijk, trapjes, ladders…kwaliteit, stabiel, licht en duurzaam…

NVT

J

K

L

4.9 Krachtinspanningen: zo weinig mogelijk belastend en niet te frequent, geen slagbewegingen met de
handpalm, niet bruusk of belangrijk

NVT

J

K

L

4.10 De stagiair kent de risico’s gerelateerd aan het hanteren van zware lasten

NVT

J

K

L

4.11 De zware lasten worden gemanipuleerd met mechanische hulpmiddelen die makkelijk hanteerbaar zijn
(rolstoel, hijsen van een persoon, transferplank, wagentje…)

NVT

J

K

L

4.12 De organisatie laat toe de hulp van een collega in te roepen bij het verplaatsen van patiënten

NVT

J

K

L

4.13 De keuze van de werkkledij laat toe dat het verplaatsen van patiënten gebeurt in comfortabele omstandigheden (geen kleiding die knelt, aangepast schoeisel, tuniek)

NVT

J

K

L

4.14 Makkelijk hanteerbaar (handvaten), geen scherpe randen, niet glad…, licht, occasioneel gehanteerd en
zonder torsie van de romp, op hoogte om te grijpen en neer te zetten

NVT

J

K

L

4.15 Andere:

NVT

J

K

L

Hoogte van tafels, rekken, werkvlakken:
4.2 Aangepast zodat een comfortabele werkhouding wordt aangenomen: ontspannen schouders, geen
flexie van de nek, armen langs het lichaam, benen en voeten ontspannen onder de werktafel, voeten
rusten op de grond of op een comfortabel voetenbankje
Werktafels of verplaatsbaar materiaal (bedden in de hoogte verstelbaar, wagentjes…)
4.3 Aangepast aan een comfortabele werkhouding
Vrijheid van de bewegingen:

Werkhoudingen
4.6 Stoelen: voldoende in aantal, kwaliteit, stabiel, in goede staat, instelbaar, met rugsteun…

Zware lasten (patiënten) :

Andere lasten:

Wat concreet doen om te verbeteren ?

5. FYSIEKE RISICO’S
Verlichting van de lokalen en van het werk zelf:
5.1 Bevredigend, niet te veel, niet te weinig licht, geen schaduwinval, voldoende licht van buitenaf

NVT

J

K

L

5.2 Geen weerkaatsingen (op de tafels, metalen oppervlakken, ramen…) of verblinding (door zonlicht en
verlichtingstoestellen), aanwezigheid van gordijnen indien nodig

NVT

J

K

L

5.3 Geen hinder door bellen van patiënten, alarmen, monitoring, wagentjes, knarsen, televisie, telefoon van
patiënten, verkeer, airco, fotokopieerapparaten, gesprekken…

NVT

J

K

L

5.4 De herkomst en prioriteit van de waarschuwingssignalen zijn identificeerbaar van op afstand

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

5.6 Risico’s gerelateerd door blootstelling aan ioniserende (radioactieve stralen en RX) of niet ioniserende
stralen (lasers, nucleair magnetisch veld) zijn gekend.

NVT

J

K

L

5.7 De werkzones waar er een risico is zijn duidelijk aangeduid en gerespecteerd

NVT

J

K

L

5.8 De stagiair draagt een dosimeter en indien nodig een loden schort

NVT

J

K

L

5.9 Andere:

NVT

J

K

L

Lawaai:

Thermische omgevingsfactoren:
5.5 Aangenaam om te werken in gewone kleren (overall, laboschort, normale kledij…), zonder tocht, geen
lokale afkoeling of opwarming (van een machine of door de zon…)
Risico’s door blootstelling aan ioniserende stralen

Wat concreet doen om te verbeteren ?

6. CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE RISICO’S
6.1 Lucht: fris, aangenaam om in te ademen, geen artificiële of onaangename geur

NVT

J

K

L

6.2 Chemische (gas, vloeistoffen) en biologische producten (contact met patiënten, biologische vloeistoffen…): inventaris en beschikbare documentatie, gekend door de stagiair

NVT

J

K

L

6.3 Recipiënten aangepast en goed geïdentificeerd met vermelding van de concentratie of verdunning

NVT

J

K

L

6.4 Beveiligd materiaal (naalden, bokalen, drainagezakken…) : voorzien en gebruikt

NVT

J

K

L

6.5 Gebruiksaanwijzingen: duidelijk en gerespecteerd in geval van courant gebruik en in geval van ongeval

NVT

J

K

L

6.6 Procedure in geval van contact met chemische of biologische producten zijn gekend en worden gerespecteerd

NVT

J

K

L

6.7 Respecteren van de aanwijzingen : handen wassen, verbod om te eten, drinken, roken…

NVT

J

K

L

6.8 Algemene netheid van de vloer, het materiaal, de kamers: bevredigend en gerespecteerd

NVT

J

K

L

6.9 De trajecten «proper» en «vuil» : gekend en gerespecteerd

NVT

J

K

L

6.10 PBM (handschoenen, maskers, brillen, …): aangepast en gebruikt

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

6.12 Ontsmet indien nodig

NVT

J

K

L

6.13 Verwijderd op een gecontroleerd manier volgens een gekende procedure in aangepaste recipiënten
(vuilnisemmers)

NVT

J

K

L

6.14 Signalisatie van risicolokalen (isolement, RX …): zichtbaar, aangepast en gerespecteerd

NVT

J

K

L

6.15 Vrouwen, zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven, jonge werknemers…, gezondheidstoezicht…

NVT

J

K

L

6.16 Vaccinaties: uitgevoerd of nog uit te voeren

NVT

J

K

L

6.17 Informatie betreffende de risico’s bij het manipuleren van chemische of biologische risico’s

NVT

J

K

L

6.18 Andere:

NVT

J

K

L

Hygiëne:

Voorraad:
6.11 Aangepaste ruimte, geïsoleerd en gesignaleerd voor toxische, bijtende, ontvlambare, en biologische
producten
Chemisch en biologisch afval:

Personeel met een verhoogd risico:

Vorming van de stagiair

Wat concreet doen om te verbeteren ?

7. INHOUD VAN HET WERK
Werkinhoud:
7.1 De stagiair kent zijn taken en zijn functie

NVT

J

K

L

7.2 Deze stemt overeen met zijn opleiding

NVT

J

K

L

7.3 Deze laat de stagiair toe om zijn bekwaamheden te benutten en te ontwikkelen

NVT

J

K

L

7.4 Het werk is interessant, gevarieerd en beantwoordt aan de doelstellingen van de stage

NVT

J

K

L

7.5 De functie van de stagiair t.a.v. de patiënt is gekend en erkend.

NVT

J

K

L

7.6 Aanpassingsduur aan een nieuwe taak is erkend

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

7.9 Normaal, niet permanent en niet te occasioneel, rekening houdend met het belang van de uit te voeren
taken en de onvoorziene omstandigheden

NVT

J

K

L

7.10 De werkzaamheden die een hoge concentratie vergen (bereiding van medicatie, inspuitingen…) : wordt
niet onderbroken voor andere taken of door onvoorziene omstandigheden

NVT

J

K

L

7.11 Beperkt in aantal, beperkte keuzemogelijkheden, niet te moeilijk om te nemen; normale reactietijd

NVT

J

K

L

7.12 Aangepast aan het studieniveau van de stagiair

NVT

J

K

L

7.13 Hulp is beschikbaar, rekening houdend met de technische en intellectuele capaciteiten van de stagiair

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

7.17 Gekend en bevredigend

NVT

J

K

L

7.18 Werkritme: niet overdreven

NVT

J

K

L

7.19 Pauzes: georganiseerd in functie van de moeilijkheid van het werk

NVT

J

K

L

7.20 Andere:

NVT

J

K

L

Autonomie:
7.7 De stagiair mag een korte pauze nemen (toilet, drinken) zonder het werk te hinderen
Graad van toegelaten initiatieven:
7.8 Gekend en aangepast aan het studieniveau van de stagiair
Aandacht :

Beslissingen:

Verantwoordelijkheden:
7.14 Gekend, niet te zwaar, niet te licht; aangepast aan het studieniveau van de stagiair
Fouten:
7.15 De stagiair kan zelf zijn fouten rechtzetten
Informatie en vorming van de stagiair:
7.16 Voldoende m.b.t. de procedures, de risico’s en de preventie
Uurroosters en werkschema:

Wat concreet doen om te verbeteren ?

8. ARBEIDSVERHOUDINGEN
Onthaal van de stagiair:
8.1 Goed onthaal in de gezondheidsinstelling en op de afdeling: referentiepersonen, stagebegeleider, omschrijving van de functie…

NVT

J

K

L

8.2 Specifieke informatie betreffende de gezondheidsinstelling en de afdeling

NVT

J

K

L

8.3 Goed onthaal door de collega’s: geen conflicten, rivaliteit…

NVT

J

K

L

8.4 Kennis van de functie en de verantwoordelijkheden van elke medewerker van het team

NVT

J

K

L

8.5 Goede inwerking van de stagiair in het team en de afdeling

NVT

J

K

L

8.6 Goede verstandhouding en samenwerking tussen de stagiair en het team

NVT

J

K

L

8.7 Evenwichtig beheer en verdeling van het werk tussen de stagiair en het team

NVT

J

K

L

8.8 De stagiair wordt goed omringd en gesteund door het team en weet op wie hij beroep kan doen in
geval van problemen

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

8.11 De stagiair ondergaat geen enkele pesterij (moreel of sexueel)

NVT

J

K

L

8.12 Hij kan beroep doen op degelijke structuren in geval van persoonlijke problemen, stress, ontevredenheid, pesterijen…

NVT

J

K

L

8.13 Hij kan beroep doen op degelijke structuren in geval van traumatische gebeurtenissen (overlijden van
patiënten, agressie, ethische problemen)

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

Arbeidsverhoudingen tijdens het werk:

Evaluatie
8.9 De stagiair weet wanneer, hoe en door wie zijn werk geëvalueerd wordt; hij kent de criteria; hij heeft
de mogelijkheid om de resultaten van de evaluatie te bespreken
Discriminatie:
8.10 Geen enkele discriminatie in functie van de leeftijd het geslacht of de nationaliteit
Psychosociale problemen:

Algemene arbeidsomstandigheden op de stageplaats:
8.14 De stagiair is globaal genomen tevreden
Wat concreet doen om te verbeteren ?

Concrete acties die de stagiair zelf tijdens zijn volgende stage zal nemen
zodat deze in de beste of nog betere omstandigheden kan verlopen.
1.
2.
3.
…

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
www.werk.belgie.be

Dit document kwam tot stand
met de steun van de Europese Unie
Europees Sociaal Fonds

checklist PREVENTIE
Onderwijs - STAGIAIR

Het doel van de checklist bestaat eruit dat u zich als stagiair bewust wordt van de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn van de omgeving waarin u uw stage uitvoert. Het is eveneens de bedoeling dat u door het gebruik van
deze checklist nadenkt over de verbeteringsmaatregelen die genomen kunnen worden zodat u uw stage in de beste
omstandigheden kan uitoefenen.
• Voor de stage, de checklist een 10-tal minuten grondig lezen.
• Tijdens de stage, aandacht vestigen op de verschillende aspecten.
• Na de stage, de checklist grondig doorlopen (duur : ongeveer 15 minuten)
- Door eerst voor elk aspect een appreciatie toe te kennen, vervolgens globaal voor de ganse rubriek:
NVT: niet van toepassing.
J
licht op groen: geheel bevredigende situatie.
K
licht op oranje: middelmatige en gewone situatie, indien mogelijk te verbeteren.
L
licht op rood: onbevredigende situatie die gevaarlijk kan zijn en zeker moet verbeterd worden.
Gelieve slechts één appreciatie toe te kennen.
- Door de aspecten die men positief K en a fortiori negatief L beoordeeld op te lijsten en te vermelden aan
welke verbeteringsmaatregelen u heeft gedacht.
De checklist omvat 7 rubrieken:
1. Werkzones
2. Risico’s op ongevallen
3. Arbeidsomstandigheden
4. Fysieke risico’s
5. Chemische en biologische risico’s
6. Inhoud van het werk
7. Arbeidsverhoudingen
Aan het einde van de checklist wordt gevraagd om enkele concrete acties te omschrijven die uzelf tijdens uw volgende stage gaat ondernemen, zodat de stage zich in de beste (of nog betere) omstandigheden kan plaatsvinden.
De gegevens van deze fiche blijven strikt vertrouwelijk, enkel indien u wenst dat de school tussenbeide komst. In dit
geval dient dit bij het begin van de vragenlijst aangegeven te worden.
Stageplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagiair:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stageperiode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactpersoon bij de onthaaldienst:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum van het verslag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik wens dat de school tussenbeide komt op de stageplaats en wens overleg te plegen met een
verantwoordelijke van de school (professor, stageverantwoordelijke,
verantwoordelijke van de werkplaats, preventieadviseur…)

neen

ja

1. WERKZONES
1.1 Afmetingen van de werkzones: oppervlakte, hoogte, vrije ruimte per persoon

NVT

J

K

L

1.2 Doorgangen: breedte, scheiding voetgangers-voertuigen, signalering, zichtbaarheid

NVT

J

K

L

1.3 Staat van de vloeren: waterpas, duurzaam, niet glad, onderhouden, geen gaten…

NVT

J

K

L

1.4 Belemmering (in het bijzonder de toegangswagen): vreemde voorwerpen, verkeerd gestockeerde
voorraad, …

NVT

J

K

L

1.5 Algemeen onderhoud: netheid en esthetiek, verwijderen van afval, vuilnisemmers, oliën, stofdeeltjes,
NVT
houtkrullen, verf…

J

K

L

1.6 Algemene signalisatie: zones, verdiepingen, trappen, doorgangen…

NVT

J

K

L

1.7 Nooduitgangen: in voldoende aantal, goed gelegen, gesignaleerd, niet belemmerd

NVT

J

K

L

1.8 Communicatiemiddelen: stem, telefoon, parlofoon…bevredigend

NVT

J

K

L

1.9 Personeelsvoorzieningen (douches, toiletten, vestiaires, refters…): voldoende, goed gelegen en uitgerust, hygiënisch en comfortabel

NVT

J

K

L

1.10 Andere :

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

2. RISICO’S OP ONGEVALLEN
Werkkledij en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
2.1 Maskers, brillen (wegspringende deeltjes), handschoenen, schoenen, helm, veiligheidsharnas…

NVT

J

K

L

2.2 Aangepast, beschikbaar, gebruikt, onderhouden, geordend…

NVT

J

K

L

2.3 Vallen: gladde vloer, oneffenheden, leuning ……

NVT

J

K

L

2.4 Vallen van voorwerpen of wegspringende deeltjes: veiligheid van de handelingen, ordenen van het gereedschap en het materiaal…

NVT

J

K

L

2.5 Mechanische risico’s: pijn, verwonding, aandrijving, verplettering, amputatie, snijwonden, steekwonden,
NVT
brandwonden te wijten aan het gebruik van naalden, messen, warme vloeistoffen …

J

K

L

2.6 Elektrische installatie: centrale post, aansluitingen, kabels, aardgeleiding, signalisatie, start- en noodstop
…, bescherming (vergrendeling van de zekeringskast)

NVT

J

K

L

2.7 Staat van het elektrisch materiaal: draden, kabels, aardgeleiding, apparaten

NVT

J

K

L

2.8 Risico op brand en explosie: ontvlambare producten (hout, houtkrullen), vlammen, vonken

NVT

J

K

L

2.9 Bestrijdingsmiddelen: brandblusapparaten, brandwerende dekens…

NVT

J

K

L

2.10 Richtlijnen in geval van brand: evacuatieplannen, signaal, alarm, doorgangswegen en nooduitgangen,
NVT
verzamelpunten…

J

K

L

2.11 Signalisatie: Opslagruimten, bestrijdingsmiddelen, nooduitgangen en noodverlichting, plannen per verdiep, brandwerende deuren …

NVT

J

K

L

2.12 EHBO: Lokalen, verbanddozen, hulpverleners; plaats, beschikbaarheid

NVT

J

K

L

2.13 Andere

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

3. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
3.1 Behalve in uitzonderlijke gevallen, is het verboden om jongeren werkzaamheden te laten uitvoeren
die als gevaarlijk beschouwd worden (ioniserende stralen, werken onder druk, biologische agentia van
groep 3 en 4, toxische producten, bijtende middelen, explosieven…, besturen van motoren, gevaarlijke
machines, gevaarlijke lokalen…): inlichten van de stagiair en respecteren van het verbod

NVT

J

K

L

3.2 Hoogte van tafels, rekken, werkvlakken: aangepast zodat een comfortabele werkhouding wordt aangenomen: ontspannen schouders, geen flexie van de nek, armen langs het lichaam, benen en voeten
ontspannen onder de werktafel, voeten rusten op de grond of op een comfortabel voetenbankje

NVT

J

K

L

3.3 Vrijheid van de bewegingen: geen belemmeringen, zo comfortabel mogelijke steun en op goede hoogte
voor de polsen en/of armen,

NVT

J

K

L

3.4 Stoelen: voldoende in aantal, kwaliteit, stabiel, in goede staat, instelbaar, met rugsteun…

NVT

J

K

L

3.5 Werk in de hoogte: indien noodzakelijk, trapjes, ladders…kwaliteit, stabiel, licht en duurzaam…

NVT

J

K

L

Machines:
3.6 CE markering, beschermingen, veiligheidszones, noodstop

NVT

J

K

L

3.7 Gebruiksprocedure gekend en gerespecteerd

NVT

J

K

L

3.8 Werkvergunning voor gevaarlijke machines (verplaatsbaar, hijstoestellen…)

NVT

J

K

L

Materiaal (gereedschap, drukknoppen, stukken…): aangepast en comfortabel voor het uitvoeren van alle
handelingen: gewicht, recht of gebogen handvat, te lang of te kort, te groot of te fijn, te ruw of te glad, NVT
snijdende boorden, aangepast aan linkshandigen…·makkelijk te hanteren en te gebruiken in veiligheid

J

K

L

NVT

J

K

L

3.11 Bedieningsmiddelen (knoppen, hendels, pedalen…) en signalen (schermen, lampen…): goed geplaatst,
zo dicht mogelijk bij de werknemer en op comfortabele hoogte indien veelvuldig gebruik; goede kleuNVT
ren, vormen, afmetingen, stereotypes: groen = start… rood = stop, wijzer bewegend van links naar
rechts…

J

K

L

3.12 Uitrusting: organisatie van het bedieningspaneel, aantal en kleur van de knopen, lampen…·

NVT

J

K

L

3.13 Krachtinspanningen: zo weinig mogelijk belastend en niet te frequent, geen slagbewegingen met de
handpalm

NVT

J

K

L

3.14 Lasten: Makkelijk hanteerbaar (handvaten), geen scherpe randen, niet glad…, licht, occasioneel gehanteerd en zonder torsie van de romp

NVT

J

K

L

3.15 Zware lasten: gemanipuleerd met mechanische hulpmiddelen die makkelijk hanteerbaar zijn (takels,
NVT
wagentjes…)

J

K

L

NVT

J

K

L

3.9

3.10 Onderhoud en reiniging van de machines en het gereedschap: bevredigend

3.16 Andere
Wat concreet doen om te verbeteren ?

4. FYSIEKE RISICO’S
Verlichting van de lokalen en van het werk zelf:
4.1 Bevredigend, niet te veel, niet te weinig, Geen weerkaatsingen (op de tafels, metalen oppervlakken,
ramen…) of verblinding (door zonlicht en verlichtingstoestellen), geen schaduwinval of overdreven NVT
veel licht van buitenaf

J

K

L

Lawaai:
4.2 Mogelijkheid om een gesprek te voeren van op 1m afstand

NVT

J

K

L

4.3 Bronnen van lawaai onafgebroken of periodiek, impactgeluiden, verwijderd en beschermd

NVT

J

K

L

4.4 PBM: oordopjes, helm,... beschikbaar en wordt gebruikt indien nodig

NVT

J

K

L

4.5 In de burelen: Geen hinder of storende elementen (verkeer, telefoon, airco, fotokopiemachines, gesprekken…)

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

4.7 Geen enkele waarneembare trilling door de zetel, de rug de voeten, ... door machines of handgereedschap

NVT

J

K

L

4.8 Machines of trillend gereedschap aangepast, niet te zwaar, in goede staat, goed gebruikt

NVT

J

K

L

4.9 Voertuigen: vorkheftruck, transpaletten… aangepast en hebben de goede afmeting

NVT

J

K

L

4.10 Vloeren, banden, druk, ophanging, zetels in goede staat

NVT

J

K

L

4.11 De risico’s zijn gekend

NVT

J

K

L

4.12 De werkzones waar er een risico is zijn duidelijk aangeduid en gerespecteerd

NVT

J

K

L

4.13 De stagiair draagt een dosimeter en indien nodig een loden schort

NVT

J

K

L

4.14 Andere

NVT

J

K

L

Thermische omgevingsfactoren:
4.6 Aangenaam om te werken in gewone kleren (overall, laboschort, normale kledij…), zonder tocht, geen
lokale afkoeling of opwarming (van een machine of door de zon…)
Trillingen:

Risico’s door blootstelling aan ioniserende en niet ioniserende stralen

Wat concreet doen om te verbeteren ?

5. CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE RISICO’S
5.1 Chemische producten (gas, vloeistoffen): inventaris en documentatie zijn beschikbaar, risico’s gekend
door de stagiair

NVT

J

K

L

5.2 Recipiënten aangepast en goed geëtiketteerd

NVT

J

K

L

5.3 Procedures: duidelijk en worden gerespecteerd bij courant gebruik en in geval van ongeval

NVT

J

K

L

5.4 Gebruik: vorming m.b.t. de procedures en risico’s, juiste product gebruiken…

NVT

J

K

L

5.5 Opslag: aangepaste ruimte, geïsoleerd en gesignaleerd voor toxische, bijtende, ontvlambare, biologische
producten…

NVT

J

K

L

5.6 Afval, houtkrullen… opgevangen aan de bron bij elke machines, onmiddellijk verwijderd zonder blootstelling aan de lucht

NVT

J

K

L

5.7 Speciaal afval (chemische producten, asbest, verf op basis van lood, polystyreen schuim, schimmelwerende producten,…) verwijderd op een gecontroleerd manier volgens een gekende procedure in
aangepaste recipiënten (vuilnisemmers)

NVT

J

K

L

5.8 Algemene netheid: bevredigend en gerespecteerd: olie, stofdeeltjes, houtkrullen…

NVT

J

K

L

Verluchting:
5.9 Verontreinigende stoffen worden opgevangen en verspreiden zich niet in de gebouwen

NVT

J

K

L

5.10 Lucht is fris vers, aangenaam om in te ademen, geen artificiële of onaangename geur

NVT

J

K

L

5.11 PBM (handschoenen, maskers, brillen, …): aangepast aan de producten en gebruikt

NVT

J

K

L

5.12 Voorraad: Aangepaste ruimte, geïsoleerd en gesignaleerd voor toxische, bijtende, ontvlambare, en biologische producten …

NVT

J

K

L

5.13 Signalisatie: aangepast en gerespecteerd: verbod op roken, risicolokalen…

NVT

J

K

L

5.14 Personeel met een verhoogd risico: Vrouwen, zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven, jonge
werknemers…, gezondheidstoezicht…

NVT

J

K

L

5.15 Andere:

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

6. INHOUD VAN HET WERK
Werkinhoud:
6.1 De stagiair kent zijn taken en zijn functie

NVT

J

K

L

6.2 Deze stemt overeen met zijn opleiding

NVT

J

K

L

6.3 Deze laat de stagiair toe om zijn bekwaamheden te benutten en te ontwikkelen

NVT

J

K

L

6.4 Het werk is interessant, gevarieerd en beantwoordt aan de doelstellingen van de stage

NVT

J

K

L

6.5 Autonomie: de stagiair mag een korte pauze nemen (toilet, drinken) zonder het werk te hinderen

NVT

J

K

L

6.6 Beslissingen: Beperkt in aantal, beperkte keuzemogelijkheden, niet te moeilijk om te nemen; normale
reactietijd; aangepast aan het studieniveau van de stagiair; hij kan hulp vragen

NVT

J

K

L

6.7 Verantwoordelijkheden: gekend, niet te zwaar, niet te licht; aangepast aan het studieniveau van de stagiair

NVT

J

K

L

6.8 Fouten: de stagiair kan zelf zijn fouten rechtzetten

NVT

J

K

L

6.9 Informatie en vorming: voldoende m.b.t. de procedures, de risico’s en de preventie

NVT

J

K

L

6.10 Uurrooster en werkschema: gekend en bevredigend

NVT

J

K

L

6.11 Werkritme: niet overdreven

NVT

J

K

L

6.12 Pauzes: georganiseerd in functie van de moeilijkheid van het werk

NVT

J

K

L

6.13 Andere

NVT

J

K

L

Wat concreet doen om te verbeteren ?

7. ARBEIDSVERHOUDINGEN
Onthaal van de stagiair:
7.1 Goed onthaal in de gezondheidsinstelling en op de afdeling: referentiepersonen, stagebegeleider, omschrijving van de functie…

NVT

J

K

L

7.2 Goed onthaal door de collega’s: geen conflicten, rivaliteit…

NVT

J

K

L

7.3. Kennis van de functie en de verantwoordelijkheden van elke medewerker

NVT

J

K

L

7.4 Goede inwerking van de stagiair in het team (goede verstandhouding)

NVT

J

K

L

7.5 Evenwichtig beheer en verdeling van het werk tussen de stagiair en het team

NVT

J

K

L

7.6 De stagiair wordt goed omringd en gesteund door het team en weet op wie hij beroep kan doen in
geval van problemen

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

NVT

J

K

L

7.9 De stagiair ondergaat geen enkele pesterij (moreel of sexueel)

NVT

J

K

L

7.10 Hij kan beroep doen op degelijke structuren in geval van persoonlijke problemen, stress, ontevredenheid, pesterijen…

NVT

J

K

L

7.11 Werkomgeving: de stagiair is globaal genomen tevreden

NVT

J

K

L

7.12 Andere

NVT

J

K

L

Arbeidsverhoudingen tijdens het werk:

Evaluatie
7.7 De stagiair weet wanneer, hoe en door wie zijn werk geëvalueerd wordt; hij kent de criteria; hij heeft
de mogelijkheid om de resultaten van de evaluatie te bespreken
Discriminatie:
7.8 Geen enkele discriminatie in functie van de leeftijd het geslacht of de nationaliteit
Psychosociale problemen:

Wat concreet doen om te verbeteren ?

Concrete acties die de stagiair zelf tijdens zijn volgende stage zal nemen
zodat deze in de beste of nog betere omstandigheden kan verlopen.
1.
2.
3.
…
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