
04/06/15 

Veiligheid in praktijklokalen 



Missie van Voion 

Voion staat voor de verdere ontwikkeling van het voortgezet 

onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland.  

 

Dit is een professionele, veilige en gezonde omgeving waar bevlogen 

en enthousiast wordt gewerkt aan het beste onderwijs.  

     

Daarom levert Voion een bijdrage aan: 

1. De professionele arbeidsorganisatie 

2. Bekwame en vitale medewerkers 

3. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden 
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Visie: hoe de missie te realiseren? 

Voion richt zich op werkgevers en werknemers met als doel: 

 

• Bewuster worden van de waarde van een aantrekkelijke 

       werkomgeving 

• Reflecteren op de eigen verantwoordelijkheid daarin 

• Versterken van de eigen rol (kennis, hulpmiddelen, competenties) 

• Samenwerken   
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Workshop in praktijklokaal BWI 

Doelgroep: leerkrachten BWI 

Doelstelling: tools en oplossingen aanreiken 

om veiligheid positief te beïnvloeden 

Spreker:  

Raymond Crutzen Veiligheidskundige, 
Arboscan-VO, Arbo helpdesk VO 
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Programma 

Enkele kaders 
• Wet- en regelgeving 

• Rol en Positie leerkracht 

• Arbo Verantwoording en aansprakelijkheid leerkracht 

• Hulplijnen en Informatie bronnen 

Roept u maar 
• Kaders bespreken aan de hand van praktijkcases 
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Relevante Arbo Wet en regelgeving 

Arbowet:  
Beleid, RIE, bronaanpak, instructie, toezicht 

Arbobesluit 
Algemene doelvoorschriften oa arbeidsmiddelen 

Bouwbesluit 
Gebouw gebonden voorschriften 
 

Arbo catalogi VO / MBO 
Middelen voorschriften 

(NEN) Normen 
Stand van techniek. Let op toepassingsgebied ! 
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Arbo Verantwoordelijkheid 

Leerkracht is verantwoordelijk voor: 
• Het uitvoeren van opgedragen taken 

‒ Geven van instructies 

‒ Houden van toezicht  

 

• Het naleven van de verplichtingen uit de arbowet t.a.v. 

werknemers 

‒ Melden gevaarlijke situaties en gebreken 

‒ Juiste gebruik van middelen 

‒ Het opvolgen van instructies en voorschriften 
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Arbo Aansprakelijkheid 

De school is in het algemeen aansprakelijk 

De leerkracht kan aansprakelijk zijn bij: 
● Disfunctioneel/verwijtbaar handelen 

● Bewust opdracht geven tot een onveilige handeling 

● Niet naleven werknemers verplichtingen arbowet 

 

Aansprakelijkheid kan: 
● Civiel rechtelijk (burgerlijk wetboek, schade) 

● Straf- of bestuursrechtelijk (arbowet, economisch delict) 
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Rol en positie leerkracht 

leiding 
• Bestuur 

• Directie 

• teamleider 

leerling 

Collega  

staf 
• Preventiemedew 

• TD  

• Arbodienst 
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Inspectie 

OR / MR 



Hulplijnen 

Hulplijnen intern: 
● Preventiemedewerker / arbocoördinator 

● Collega’s 

Hulplijnen extern: 
● Arbodienst / externe adviseur 

● Collega instelling 

● Arbeidsomstandigheden spreekuur 

● Arbo helpdesk VO 
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Informatiebronnen 

Informatiebronnen 
● http://www.arbocatalogus-vo.nl/ 

● http://www.sommbo.nl/  

● Platform VMBO BWI www.vmbo-bwi.nl  

● Arboscan-VO 

● Arbocatalogus relevante branche 

● Arbo Informatiebladen SDU (Thema gerichte info en 

toelichting) 

● Internet ! Let op bron, toepassing gebied en actualiteit 
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Praktijk casus 

Roept u maar !!! 
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