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Veilige praktijklokalen - reprise

13 okt. 2022 Landelijke docentennetwerkdag 

M&T en PIE



Deze workshop…

● Voorstellen en inventariseren verwachtingen.

● Veilige praktijklokalen

● Arbowet in het onderwijs

‒ SL, MR, OP, OOP en leerlingen

‒ Deskundige ondersteuning

● Nabranders
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Website Veilige praktijklokalen
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Waarom veilige praktijklokalen?

Voion wil veilig en gezond werken op school 

gemakkelijker maken, door:

● Te informeren over wat moet, wat mag en waar 

dat staat (Arbo).

● Instructiekaarten als aanvullend hulpmiddel  

● Checklists om jaarlijks stil te staan bij 

arbeidsmiddelen (evt. aanvullend op de RI&E)
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Verwachtingen

● Wie kent de ‘eigen’ website bekeken?

● Voor degenen die de website niet hebben 

bekeken: wat verwacht je er van?

● Voor degenen die de website wel hebben 

bekeken: wat vind je er van?
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Waar zoek of haal je zelf informatie?

● Waar ben je naar op zoek (als docent, instructeur 

of onderwijsassistent)? 

● Vind je wat zoekt?

● En… helpt dat dan?
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Meer, minder, houden zo en

missen we iets?

Vergelijk de sites eens v.w.b.: 

● Instructies en Instructiekaarten

● Checklists

● Proeven en Lesmateriaal?

● Informatie over Arbo
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Informatiebronnen o.a.

● www.veiligepraktijklokalen.nl

● http://www.arbocatalogus-vo.nl/

● Platform VMBO PIE vmbo-pie.nl

● Platform VMBO M&T www.platformmobiliteitentransport.nl

● https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi

● Via Rick.van.workum@voion.nl

● Internet ! Let op bron, toepassing gebied en actualiteit
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Arbowet in een notendop
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SL, MR, OP, OOP en leerlingen

● Wat is de bedoeling? 

Werknemers mogen niet ziek worden door het 

werk en geen ongeluk krijgen  (niet voor 

leerlingen, behalve als…)

● Wie?

Vooral werkgevers aan zet, maar ook werknemers

● Hoe?

Systematisch (o.g.v. RI&E (Arbo)beleid voeren).

● Wanneer?

Structureel (jaarlijks evalueren en als zich ‘iets’ 

voordoet)
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Deskundige ondersteuning

● Collega’s met taken:

Preventiemedewerkers en Bedrijfshulpverleners 

en P&O en facilitair.

● Een arbodienst of anderen met wie een contract 

gesloten is.

In ieder geval een (echte) bedrijfsarts en soms 

ook veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en 

arbeids- en organisatiedeskundigen.

● VO-raad en vakbonden via Voion.
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Rol en positie docent

Leiding
• Bestuur

• Directie

• Teamleider

Leerling

Collega

Staf
• Preventiemedew

• Facilitair 

• Arbodienst
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Inspectie

MR



Nabranders, vragen?
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