TOETSINGSRAPPORT RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Opdrachtgever

Octantschool Kindcentrum Regenboog, locatie Julianastraat (dependance)
Bezoekadres

: Julianastraat 1

Postcode en plaats

: 2631 BK Nootdorp
: Mw. Estelle Huisman (directeur)

Contactpersoon
Datum bedrijfsinventarisatie
Uitgevoerd door

: 17 februari 2020
: J.H. van Dulm Freeway Arbo Advies

Toetsing
Proveiance Safety and Environmental Consultants
Bezoekadres

: Kröllerhaven 41

Postcode en plaats

: 2993 ED Barendrecht

Telefoon

: 0031- (0) 6 46267893

e-mail/website

: info@proveiance.com
www.proveiance.com

Contactpersoon

: De heer L.J.T. Burgerhout

Datum beoordeling

: 8 maart 2020

Uitgevoerd door

: De heer L.J.T. Burgerhout

Functie

:

Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige
Kerndeskundige conform Artikel 14 van de Arbowet
en Artikel 2.7 van het Arbobesluit.

Akkoord (handtekening)
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SKO-nr. V36933-niveau 3

:
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1. VOORWOORD
Dit document beschrijft de toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en bijbehorend
Plan van Aanpak (PvA) van Octantschool Kindcentrum Regenboog (dependance Julianastraat) uit
Nootdorp.
De RI&E is middels controlelijsten opgesteld, dit is een geaccepteerde methode.
De RI&E is uitgevoerd door de heer J.H. van Dulm van Freeway Arbo-advies.
De toetsing heeft plaatsgevonden op basis van de verstrekte gegevens in de RI&E, de
kerndeskundige kan derhalve niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in
het genoemde document.
Wanneer de vragen in het document positief beantwoord worden, wordt ervan uitgegaan dat dit
verifieerbaar is en dat de gevraagde documenten dus overlegd kunnen worden en dat de nodige
beheersmaatregelen getroffen zijn.
Met in inachtname van het voorgaande, wordt de goedkeuring afgegeven.
Geadviseerd wordt om de RI&E iedere drie jaar (na uitgiftedatum) te herzien. Indien er grote
veranderingen hebben plaatsgevonden, is het wenselijk dit eerder te doen.
Middels deze toetsing voldoet het bedrijf aan de bepalingen die de Arbowet aan een RI&E gesteld
heeft.

Barendrecht, 8 maart 2020

Leon Burgerhout
Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige
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2. TOETSING VAN DE RI&E
Volledigheid
Onderwerp
Gehanteerde methode
Van toepassing zijnde Arbocatalogus
gehanteerd
Risicogroepen benoemd
Wijze van inventariseren
Betrouwbaarheid
Onderwerp

Status

Geadviseerd wordt om de Arbocatalogus Primair
Onderwijs te bekijken.
Er is 1 risicogroep, dit betreft de leerkrachten.

Status

Transparantie van de methode
Wijze van gegevensverwerking
Representativiteit
Evaluatie en het formuleren van acties
Onderwerp
Status
Evaluatie conform de
arbeidshygiënische strategie
Wijze van prioriteitenstelling in de
rapportage/PvA
Arbobeleid
Onderwerp
Het voeren van een arbobeleid
Beleid op het gebied van
discriminatie, seksuele intimidatie en
pesterijen
Samenwerking en overleg
Inzet deskundige
Plan van aanpak
Ongevallen registratie
Voorlichting en onderricht
Preventiemedewerker
Ondernemingsraad/VGM-commissie
Verzuimbeleid
Onderwerp
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opmerkingen
Stel zeker dat de positief beantwoordde vragen ook
met bewijs geverifieerd kunnen worden.
Voorkom dat de RIE de “ideale situatie” beschrijft en
daarmee aan de praktijk voorbij gaat.

opmerkingen
Probeer in de werkwijze zo goed als mogelijk de
arbeidshygiënische strategie terug te laten komen.
Aanpak bij de bron heeft altijd eerste voorkeur.
Stel zeker dat de positief beantwoordde vragen ook
met bewijs geverifieerd kunnen worden.

Status

opmerkingen

Status

opmerkingen
Neem de verzuimcijfers in de RIE op en neem actie
(i.s.m. Arbodienst) als deze boven het
branchegemiddelde ligt.

Status

opmerkingen

Verzuimbeleid
Arbeidsomgeving
Onderwerp
Psychosociale arbeidsbelasting
Werk- en rusttijden

opmerkingen
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Bedrijfshulpverlening (BHV)
Onderwerp
BHV-organisatie/noodplan
Voorzieningen op de werkplek
Onderwerp
Voldoende werkruimte, staat
(kantoor) meubilair, ergonomie e.d.
Schaftruimte
Omkleedruimte
Sanitaire voorzieningen

Status

opmerkingen

Status

opmerkingen

n.v.t.

Risico’s opgestelde/gebruikte
apparatuur beoordeeld
Afzuiging
n.v.t.
Ventilatie
Opslag- en omgang met gevaarlijke stoffen
Onderwerp
Status
Opslag conform PGS 15
n.v.t.
CMR-stoffen aanwezig en
n.v.t.
geregistreerd
Fysieke belasting
Onderwerp
Status
Fysieke belasting
Beeldschermwerk
Omgevingsfactoren
Onderwerp
Status
Schadelijk/hinderlijk geluid
Verlichting, daglicht en uitzicht
Klimaat
Risico’s vanuit de
n.v.t.
omgeving/omliggende bedrijven.
Risico’s pand/huisvesting
Arbeidsrisico’s zoals werken op
hoogte, blootstelling gevaarlijke
n.v.t.
stoffen e.d. benoemd
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Zorg dat handleidingen aanwezig zijn en dat
apparatuur conform deze handleidingen gebruikt
wordt.

opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen

Geen bijzondere risico’s
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Aandacht voor bijzondere groepen
Onderwerp
Status Opmerkingen
Jeugdigen, ouderen, zwangere
vrouwen, etnische minderheden,
minder validen, alleenwerkers,
thuiswerkers, stagiaires,
uitzendkrachten
Periodiek Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en verplichte keuringen
Onderwerp
Status Opmerkingen
PAGO /PMO
Verplichte keuringen (bijvoorbeeld
voor nachtwerk, ademlucht,
n.v.t.
grondwerkers, asbestmedewerkers
e.d.)
Aparte inventarisatieverplichtingen
Onderwerp
Status Opmerkingen
Gevaarlijke stoffen
n.v.t.
Kankerverwekkende stoffen
n.v.t.
Asbest
n.v.t.
Lood
n.v.t.
Biologische agentia
n.v.t.
Geluid
n.v.t.
Straling
n.v.t.
Persoonlijke beschermings
n.v.t
middelen
ATEX/explosieveiligheid
n.v.t.

3. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN BEOORDELING RI&E
De RI&E voldoet aan de eisen die de Arbowet hieraan stelt.
Er zijn wel een aantal opmerkingen gemaakt welke in de RIE/het beleid opgenomen moeten worden.
Er wordt dwingend geadviseerd om zeker te stellen dat de onderliggende documentatie en beleid
waarop de RI&E is gebaseerd aantoonbaar is omdat de RI&E anders haar kracht/doel verliest.
Op voorwaarde dat het bovenstaande geregeld wordt, wordt de goedkeuring afgegeven.
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