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Onderwerp: RI&E toets

Beste heer Last,
Op uw verzoek heb ik de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en het Plan van Aanpak van de
Brekeldschool getoetst conform artikel 5 van de Arbowet.
Toetsing heb ik uitgevoerd aan de beoordeling van de digitale Arbomeester 2 en bezoek aan
schoollocatie op vrijdag 11 september 2015.
Toetsing van het rapport vond plaats aan de hand van de volgende onderwerpen:
- Gevolgde werkwijze.
- Bij uitvoering betrokken personen.
- Gebruikt instrument.
- Formulering van risico’s en maatregelen.
- Passen risico’s bij de aard en omvang van de organisatie en de kengetallen van verzuim en
ongevallen.
- Bijzondere groepen.
- Volledigheid Plan van Aanpak.
Uit de beoordeelde onderdelen bij de RI&E toets blijkt dat de RI&E en het Plan van Aanpak goed in
orde zijn. Geadviseerd wordt de veiligheid van de kolomboor te verbeteren of alleen nog de
handboren te gebruiken.
In de bijlage bij deze brief vindt u mijn bevindingen verder toegelicht.

Arbo Unie B.V. is de partner van werkgevers en werknemers bij het verbeteren van veiligheid, gezondheid en productiviteit van medewerkers. Arbo Unie heeft ruim 70 vestigingen over
heel het land. Arbo Unie voldoet aan de richtlijn arbodiensten en aan NEN-ISO 9001:2008. Op onze dienstverlening zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, die onder nummer
242/2007 zijn gedeponeerd op 24 september 2007 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. KvK: 27160465, BTW: NL.8055.81.935.B.01.
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Ik adviseer Reformatorische Schoolvereniging Rijssen dan ook om door te gaan op de ingeslagen
weg.
Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft, ben ik graag bereid hier op in te gaan.
Met vriendelijke groet,

Karin Verkuijlen
Arbeidshygiënist (gecertificeerd)/hoger veiligheidskundige

Aandachtspunt
Gevolgde Werkwijze

Inhoud RI&E

In de organisatie is een adviesraad aanwezig.
Werknemers zijn aantoonbaar betrokken bij:
- de voorbereiding;
- de uitvoering;
- voortgang Plan van Aanpak.
Werknemers zijn aantoonbaar betrokken bij het opstellen van de
RI&E.
Leidinggevenden zijn aantoonbaar betrokken bij het opstellen
van de RI&E.
Personen die de RI&E hebben uitgevoerd zijn voldoende
deskundig gelet op de risico's en de grootte van de organisatie.
Er is voldoende tijd besteed aan de uitvoering van de RI&E,
gelet op de risico's en de grootte van de organisatie.
Het instrument sluit voldoende aan bij de risico's en de grootte
van de organisatie.
Overzichtelijkheid van RI&E.
Maatregelen zijn voldoende geformuleerd of maatregelen
moeten worden afgeraden.
Risico's zijn voorzien van een juiste prioriteit
Risico’s op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn zijn
volledig geïnventariseerd.

Knelpunt?
JA
NEE
x

x

Bevinding
Bij de RI&E zijn alle medewerkers betrokken
geweest, de adviesraad (waarin ook leerkrachten
vertegenwoordigd zijn) heeft geen rol gespeeld.

x

De respons op de QuickScan was hoog.
Aandachtspunten werden besproken in een overleg
met medewerkers.
In orde.

x

In orde.

x

In orde.

x

Er is gebruik gemaakt van de branchemethode
Arbomeester 2.
In orde.
In orde.

x
x
x
x

Methode voor risicoweging in orde.
De inventarisatie is uitgevoerd aan de hand van de
branchemethode en volstaat daarmee.
Echter, tijdens de rondgang bleek dat in het
technieklokaal een kolomboor met onvoldoende
veiligheidsvoorzieningen wordt gebruikt: zie
http://www.voion.nl/downloads/e53b79fa-ac93-4abbbba0-78754f36e075 voor de norm die voor het
voortgezet onderwijs geldt.
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Aandachtspunt

Vervolg
Inhoud RI&E

De organisatie lijkt voldoende in staat met de resultaten van de
RI&E de Arborisico's te beheersen en te evalueren.
Er is voldoende aandacht besteed aan bijzondere groepen
zoals:
- jeugdigen;
- ouderen;
- etnische minderheden;
- minder validen;
- thuiswerkers;
- ingehuurd personeel; zoals onderaannemers en
uitzendkrachten;
- (vrijwilligers).
Er is voldoende aandacht besteed aan:
 arbeidsgebonden verzuim;
 het beleid met betrekking tot zieke werknemers;
 bedrijfsongevallen;
 beroepsziekten.
In de RI&E rapportage is een tabel opgenomen waarin per
functie de gevaren worden aangegeven.

Knelpunt?
JA
NEE
x

Bevinding
In orde.

x

In orde.

x

In orde.

x

Bij de beschrijving van risico’s is wel benoemd op
welke werkzaamheden en/of functies deze van
toepassing zijn.
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Aandachtspunt

Plan van Aanpak
Indien Plan van
Aanpak is opgesteld
Indien maatregelen
zijn geformuleerd

Er is voldoende aandacht besteed aan toezicht door
leidinggevenden op veilig werken:
 gebruik van juiste werkprocedures;
 juiste gebruik van technische voorzieningen;
 gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Het Plan van Aanpak is opgesteld.

Knelpunt?
JA
NEE
x

Bevinding
In orde

x

In orde

Het Plan van Aanpak is volledig.

x

In orde

Er zijn criteria of bronnen gebruikt bij het opstellen van de RI&E
en de maatregelen.

x

In orde

