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Organiseren van goed toezicht op leerlingen in praktijklokaal:  

Hoeveel leerlingen mogen er in een praktijklokaal?  
 

Naar aanleiding van de actuele veiligheidsvraag in praktijklokalen heeft VOION een artikel 

gepubliceerd, waarin een aantal zaken op een rij worden gezet met betrekking tot het organiseren 

van goed toezicht in het praktijklokaal. Uitgangspunt daarbij is, dat scholen zelf verantwoordelijk zijn 

voor de veiligheid van leerlingen. Leerlingen die handelingen verrichten die vergelijkbaar zijn met 

arbeid in de beroepspraktijk vallen onder de werking van de Arbowet en de wetgever eist toezicht 

op naleving daarvan. De wet schrijft echter niet voor wat goed toezicht is. De school moet zelf 

bepalen wat goed toezicht is en hoe zij tot de vaststelling daarvan gekomen is.  

 

Wanneer op een school discussie ontstaat over wat goed toezicht is, zoekt men soms toevlucht tot 

bijvoorbeeld concrete aantallen leerlingen per groep, maar normen en richtlijnen met betrekking tot 

groepsgrootte worden in de wet niet gegeven. Voor het bepalen van de mate van toezicht is naast 

het inherente risico van de te verrichten handeling en de bekwaamheid van de leerling, ook de 

context van belang, zoals de lokaalindeling, de groepsgrootte, de groepssamenstelling en de 

beschikbare praktijkbegeleiders. 

 

Onderaan dit artikel vind je een link naar het volledige artikel, waarbij ook een overzicht is 

gepubliceerd met betrekking tot een mogelijke groepsgrootte per situatie. Aan dit overzicht kunnen 

geen rechten worden ontleend, maar het is wellicht een instrument wat een rol zou kunnen spelen in 

het overleg met de schoolleiding met betrekking tot toezicht en veiligheid in het praktijklokaal. 

Daarnaast wordt uitleg gegeven over de termen die worden gebruikt.   

 

De volgende zaken worden door VOION als gewenst beschouwd: 

* Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) per vak gericht op omstandigheden en verrichtingen  

van leerlingen waaraan een veiligheids- en of gezondheidsrisico verbonden is.  

• Voorlichting over die risico’s en voorzorgsmaatregelen zijn aantoonbaar onderdeel  

van de lesstof of instructie aan leerlingen. 

• In overleg met de docenten, instructeurs en/of toa’s bepaalt de schoolleiding het benodigde 

toezicht op het naleven van (veiligheids)instructies door leerlingen. 

 

Advies 

Bespreek het organiseren van toezicht op leerlingen in het praktijklokaal op jouw school op een 

duidelijk gemarkeerd moment met de schoolleiding. Doe dit voordat de hele formatiecyclus op gang 

is gekomen, dus zeker vóór de meivakantie. Dit zorgt voor rust en ruimte voor een goed, inhoudelijk 

gesprek. 

 

Link artikel: 

https://www.voion.nl/media/5666/0000-voi-vo-signaal-organiseren-toezicht-praktijkverhaal-

def2022.pdf  
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