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1. Introductie
De Risico Inventarisatie & Evaluatie is een verplichting voor alle bedrijven en instellingen,
welke op 1 januari 1994 in de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd.
In artikel 5 van die wet staat dat elk bedrijf een arbeidsomstandighedenbeleid moet voeren
dat gebaseerd is op inventarisatie van de gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich brengt.
Met dit rapport is aan de eis tot inventarisatie en evaluatie voldaan. Het is dan ook een
officieel document en dient op haar verzoek aan de Arbeidsinspectie te worden overlegd.
De Arbowet vereist de volgende acties van de werkgever met dit rapport:
1. het bespreken ervan met (een vertegenwoordiging van) de werknemers,
2. het opstellen van een Plan van Aanpak, inclusief uitvoeringstermijnen, om de in dit rapport
gesignaleerde risico’s zoveel mogelijk te beheersen,
3. het jaarlijks beoordelen van de RI&E op actualiteit in samenspraak met de werknemers en
voor de openstaande actiepunten.
De ondernemer is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het wegnemen van de in dit
rapport genoemde knelpunten.
Omwille van het kort en overzichtelijk houden, worden voornamelijk risico’s, afwijkingen en
knelpunten weergegeven. Positieve en goed geregelde punten zijn grotendeels achterwege
gelaten.
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2. Uitvoering van het onderzoek
Voor het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van informatie van het bedrijf die op
verschillende manieren is verzameld:
1. gesprek met de directie/ locatiemanager /preventie-medewerker;
2. schriftelijke enquête onder werknemers;
3. werkplekinspectie bedrijfsruimten;
4. eventueel relevante publicaties.

n.v.t.
AI bladen

Ad 1:

Het eerste interview/gesprek met de locatieleider/directeur heeft op
plaatsgevonden op 13 december 2013 en is tevens het rapport besproken.
Op 26 sept. 2016 en op 19 februari 2020 heeft een “up-date interview”
plaatsgevonden

Ad 2:

De respons op de enquête was (n.v.t.)
Voor zover sprake is van relevante uitkomsten zijn deze in de RI&E verwerkt.

Ad 3:

Op 26 sept. 2016 en op 19 februari 2020 2019 heeft een rondgang op de
locatie plaatsgevonden.

De Arbowet schrijft voor dat eventuele oplossingen van gesignaleerde knelpunten gericht
dienen te zijn op het aanpakken van het probleem bij de bron. Deze werkwijze is beschreven
in bijlage1 en in voorkomende gevallen toegepast in deze RI&E.
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3. Beschrijving van het bedrijf
Oprichtingsdatum / Start van het bedrijf 2013
op deze locatie
Bedrijfsruimte

13 lokalen
1 speellokaal
1 personeelskamer
1 directiekamer
5 kantoorruimtes
2 magazijn / opslag
2 keuken (gedeeld met RKB de Keizerskroon)

Nevenvestigingen aanwezig

Nee

Aard van het bedrijf en eventuele
zwaartepunt van de werkzaamheden

PC Basisonderwijs

Opdrachtgevers

N.V.T

Aangesloten bij een cao

Ja CAO PO

Organisatieschema aanwezig

Ja

Aangesloten bij Arbodienst

Afgenomen diensten Arbodienst door
het bedrijf
PMO=periodiek medisch onderzoek
AOS=arbeid omstandigheden
spreekuur
GPO=geneeskundig periodiek
onderzoek

BGS Schiedam / Ingehuurde Arbo-arts

Ja/Nee
Verzuimbegeleiding

Ja

Re-integratieplan

Ja

Intredekeuring

Nee

GPO

Op afroep

PMO

Op afroep

AOS

Op afroep
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4. Overzicht personeelsbestand

Leeftijd

18 - 24 jaar
25 - 34 jaar
35 - 50 jaar
51 - >>jaar

Functies
Directie
Adm. medewerker
OP-er
OOP-er
Conciërge
Vakleraar Gymnastiek

Mannen
(excl.dir.)

Vrouwen
(excl.dir.)

1
-

1
11
8
4

Mannen

Vrouwen
2
1
12
3
1

1
-

Bijzondere Groep
Man

Vrouw

-

1
4

Bijzondere Groep
Man
-

Vrouw
-

Verzuimcijfers aantoonbaar:
Aantoonbaar
Ja
Nee
2019
2020

Percentage
%
%

Gegevens zijn wel/niet aangeleverd.
Alle verzuimcijfers zijn opvraagbaar bij het bestuursbureau van Octant te Nootdorp
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Rapportage aan Arbodienst

VRAGENLIJST VOOR DE SCHOOL
Deze vragenlijst vormt een onderdeel van de beoordeling van de RI&E. Deze lijst moet
samen met de RI&E worden voorgelegd aan de arbodienst.
De vragenlijst bestaat uit twee onderdelen:
1.
Achtergrondinformatie van de school.
2.
Informatie over de totstandkoming van de RI&E.
Naam school:
BRIN-nummer:
Ingevuld door:
Functie:

Octantschoo Vlinderboom
11 YJ
Mw. Hanneke de Frel
Locatie directeur / Arbo Coördinator

ACHTERGRONDINFORMATIE VAN DE SCHOOL
1.

Wat voor soort onderwijs wordt gegeven?
Basis Onderwijs

2.

Welke afdelingen en welke functies komen in uw school voor?
* Onderbouw
* Middenbouw
* Bovenbouw
Functies: Directeur, docenten, conciërge, onderwijsassistenten, administratief
medewerkster en IB-er

3.

Hoeveel personeelsleden heeft de school? (aantal personen)
Mannen
1 personen
Vrouwen
24 personen

4.

Hoeveel personen binnen de school behoren tot de volgende doelgroep?
Personen jonger dan 18 jaar
0 personen
X Personen ouder dan 50 jaar
3 personen
Gehandicapten
0 personen
X Stagiaires (gemiddeld p/j)
4 personen
X Ondersteunend Onderwijzend Personeel
2 personen
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5.

Verwacht u een belangrijke groei of afname van het personeelsbestand in de
komende 3 jaar?
Ja
X
Nee
Zo ja, graag een toelichting:

6.

Is het bestuur of de school kortgeleden gefuseerd of is de komende 3 jaar een fusie
te verwachten?
Ja
X Nee
Zo ja, graag een toelichting:

7.

Vindt u dat deze fusie van invloed is op het welzijn van de medewerkers?
X
N.v.t.
Ja
Nee
Zo ja, graag een toelichting:

8.

In hoeverre is de MR betrokken (geweest) bij de totstandkoming en de uitvoering van
het
Arbo- beleid?
Wordt continu erbij betrokken.

9.

Is binnen de school een arbocoördinator aanwezig?
X
Ja
Nee
Zo ja:
Wie is de arbocoördinator en hoe is hij/zij te bereiken?
Mw. Miranda Vernaven

10.

Wat was afgelopen 3 schooljaren het verzuimpercentage en de verzuim-frequentie?
Vorig schooljaar:
….percentage
….frequentie
Twee schooljaren geleden:
….percentage
….frequentie
Drie schooljaren gelden:
….percentage
….frequentie
Verzuimcijfers en percentages te verkrijgen op het Bestuursbureau Octant te
Nootdorp

11.

Zijn er bedrijfsongevallen geweest in de afgelopen 3 jaren?
Ja
X
Nee
Zo ja, graag de ongevalrapportages meezenden.

12.

Zijn de afgelopen 3 jaren beroepsziekten geconstateerd en gemeld aan de
Arbeidsinspectie?
Ja
X
Nee
Zo ja, om hoeveel werknemers gaat het en wat is de aard van de beroepsziekten?
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13.

Heeft de Arbeidsinspectie afgelopen 3 jaar een onderzoek gedaan?
Ja
X
Nee
Zo ja, wat waren de resultaten? (eventueel verslag in kopie meesturen)

14.

Over welke locaties is de school verdeeld en welke afdelingen/sectoren zijn binnen
die locaties gehuisvest?

15.

Locatie - adres

Sectoren/afdeli
ngen

Aantal
leerlingen

Zilverreigerdreef 103
2
3
4
5

Alle

183

14

Aantal
OOP
2

Hoe oud zijn de gebouwen waaruit de school bestaat?
Gebouwen
1 Zilverreigerdreef 103
2
3
4
5

16.

Aantal
OP

Ouderdom
2013

Bestaan concrete plannen voor verbouw of nieuwbouw?
Ja
X

Nee
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DE TOTSTANDKOMING VAN DE RI&E
1.

Is de (P)MR betrokken geweest bij:
de voorbereidingen op de RI&E?
de uitvoering van de RI&E?
de keuze van de manier van uitvoering?
X
Ja
Nee
Gedeeltelijk
Graag een korte toelichting:

2.

Wie zijn behalve de (P)MR betrokken geweest bij de uitvoering van de RI&E en op
welke wijze?
Naam

Functie

Rol bij de RI&E

Mw. H. de Frel
Mw. M Vernaven

Locatie directeur

Informant
Informant

3.
X
X
X
X
X
X
X

Welke werkdocumenten uit de Arboleider zijn bij de RI&E gebruikt?
n.v.t.
Controlelijst Verzuimlijst
Controlelijst Veiligheid en Gezondheid
Controlelijst Welzijn (Algemeen)
Controlelijst Agressie&Geweld en Seksuele Intimidatie (Algemeen)
Controlelijst Bedrijfshulpverlening (Algemeen)
Werkdocument Prioriteitstelling (Algemeen)
Werkdocument Plan van Aanpak (Algemeen)

4.

In welke tijdsbestek is het interview m.b.t. deze RI&E afgenomen?
2 dagdelen

5.

Zijn er metingen verricht?
Ja
X
Nee
Zo ja, wilt u de resultaten meesturen?

6.

Kruis aan hoe de medewerkers betrokken werden bij het stellen van prioriteiten:
X Bespreking binnen de (P)MR
Bespreking in het werkoverleg
Gezamenlijk overleg tussen werknemers en directie
Anders, namelijk:

7.

Welke aanvullende bronnen heeft u gebruikt voor het opstellen van de RI&E?
Bijvoorbeeld: informatie van de regioadviseur, Arbo-Informatiebladen, de Arbo-wet,
het Arbobesluit, de Schoolwijzer.
De Schoolwijzer, De Arbo-wet en AI bladen
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8.

Was bij de uitvoering van de RI&E een externe deskundige betrokken?
X
Ja
Nee
Zo ja, wie is dat en wat is zijn/haar deskundigheid?
Freeway Advies (Arbo en Arbo-technisch adviesbureau)

9.

Welke inventarisaties zijn reeds eerder in uw school uitgevoerd en in welke periode is
dit gebeurd?
Gevaarlijke stoffen
Straling
Beeldschermwerk
Geluid/lawaai
Lichamelijke belasting
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Als een van bovenstaande inventarisaties naast deze RI&E is uitgevoerd, wilt u de
resultaten dan meezenden?
Bijgeleverde documenten:
Ingevulde werkdocumenten
X
Controlelijst Verzuim (algemeen)
X
Controlelijsten Veiligheid en Gezondheid
X
Controlelijst Welzijn (algemeen)
X
Controlelijst Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie (algemeen)
X
Controlelijst Bedrijfshulpverlening (algemeen)
X
Controlelijst Gymnastiek
X
Prioriteitstelling
X
Plan van Aanpak
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Van:
School:
Schooljaar:
Afdrukdatum:

Freeway Arbo Advies
Octantschool Vlinderboom
2019/2020
19-02-2020

Controlelijst: 'Algemeen'
Rubriek: Toegang en schoolplein
Aandachtspunt
In Orde
Schoolterrein en schoolgebouw zijn voor iedereen goed toegankelijk. Ook
lichamelijk gehandicapten kunnen eventuele hoogteverschillen overbruggen. De
hoogteverschillen worden ijs- en sneeuwvrij gehouden.
Voor fietsers geldt:
· Er is voldoende gelegenheid om fietsen veilig te stallen.
· Een inpandige fietsenstalling kan en mag alleen lopend worden binnengaan.
· Op het schoolplein mag niet worden gefietst.
De omheining van het schoolterrein is in deugdelijke staat en is afdoende om
ongewenste bezoekers te weren.
Er zijn, zonodig in overleg met de gemeente, afdoende maatregelen getroffen
voor een veilige verkeerssituatie rond het gebouw.
Parkeerpleinen en -plaatsen bij het schoolgebouw voor auto's van personeel,
bezoekers en leveranciers zijn bekend en duidelijk aangegeven. Als de
parkeerruimte niet toereikend is voor alle autogebruikers die de school bezoeken,
zijn maatregelen getroffen om het parkeren van auto's te reguleren.

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü
ü

Rubriek: Gangen en trappen
Aandachtspunt
De in- en uitgangen zijn veilig toegankelijk. Dat wil zeggen: geen val- of
struikelgevaar en geen scherpe voorwerpen.
De gangen en trappen zijn goed verlicht.
Gangen, trappen, wanden, leuningen en uitgangen zijn vrij van uitstekende,
puntige of scherpe delen. De wandafwerking is niet ruw.
Vloeren en traptreden zijn voldoende stroef. Er zijn geen losse vloerdelen
en oneffenheden die struikelgevaar kunnen veroorzaken.
Kledinghaken, deurknoppen, radiatorknoppen of andere scherpe objecten
kunnen niet makkelijk aanleiding geven tot verwondingen. Ze zijn namelijk
glad afgewerkt of goed afgeschermd.
De trappen zijn voorzien van leuningen: * Breedte > 1,20 m: aan beide
zijden. * Breedte < 1,20 m: tenminste aan één zijde. * Breedte > 2,20 m:
tevens een tussenleuning.
Situaties waar gevaar bestaat voor vallen van hoogte, zijn deugdelijk
afgeschermd. Denk aan situaties zoals vloeropeningen en bordessen.
Niveauverschillen zijn goed visueel gemarkeerd, bijvoorbeeld door
kleurverschil, materiaalverschil of pictogrammen.
Gangen, trappen en (nood)uitgangen zijn vrij van obstakels of opslag en
niet geblokkeerd.
De in de school aanwezige rookwerende (tocht) deuren zijn zelfsluitend en
worden gesloten gehouden. Of de kleefmagneten, dranger of vloerdelen
worden ontkoppeld door middel van rookdetectie.
In de gangen, hallen en gemeenschapsruimte zijn de (nood)uitgangen
aangegeven met pictogrammen.
De breedte van nooduitgangen en vluchtwegen:
· Voor 1 t/m 25 personen: 0,60 m.
· Voor 26 t/m 100 personen: 0,75 m.
· Voor meer dan 100 personen: 1,20 m (of 2 x 0,75 m).

In Orde

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Op plaatsen waar gedrang mogelijk is, zijn glazen en transparante deuren
en vlakken beveiligd tegen doorvallen van leerlingen. Bijvoorbeeld door
gebruik van veiligheidsglas of een stootbalk.

ü

Rubriek: Sanitaire voorzieningen
Aandachtspunt
Er zijn voldoende en goede toiletten voor personeel en leerlingen.
Op of nabij de toiletten is gelegenheid tot handen wassen. Dat wil zeggen:
· Voldoende aantal wasbakken.
· Voorzien van zeep en schone handdoeken (bij voorkeur papieren).
Bij de toiletten zijn voorzieningen voor:
· De afvoer van maandverband.
· De verkrijgbaarheid van maandverband.
De toiletten hebben goede ventilatie en afzuiging zodat er geen
stankoverlast is.
De wand- en vloerafwerking in de sanitaire ruimtes is stroef, vlak en
naadloos. Het materiaal op wanden en vloer is niet poreus.
De toiletten zijn voldoende verlicht door dag- of kunstlicht.
Voor lichamelijk gehandicapten is tenminste één toilet bereikbaar en
geschikt
In of nabij de vaklokalen is een wasgelegenheid met voldoende
wasplaatsen, zeep en droogmiddelen.
De kans op legionellabesmetting is gecheckt. Een gecertificeerd bedrijf
heeft een risicoanalyse uitgevoerd op de watervoorzieningen en
leidingnetten.
Op plaatsen waar warm water wordt gebruikt in vernevelde vorm
(bijvoorbeeld douches, bubbelbaden, watersproeiers, autowasplaatsen) zijn
preventieve maatregelen tegen legionella getroffen.

In Orde

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Rubriek: Lunchvoorziening en persoonlijke verzorging
Aandachtspunt
Er is een geschikte ruimte waar het personeel kan eten en drinken. Dat wil
zeggen:
· Doelmatig ingericht.
· Voldoende aantal ramen (zie toelichting bij vraag 10.1).
· Buitenomgeving zichtbaar.
De werkruimtes en de ruimte voor lunch en pauzes van het personeel zijn
zodanig ingericht of verdeeld dat niet-rokers geen hinder ondervinden van
rokers.
In algemene, voor leerlingen toegankelijke ruimtes geldt een rookverbod.
Die plaatsen zijn duidelijk aangegeven met stickers.
Er is een rustruimte met bed aanwezig voor zwangere vrouwen, voor het
geven van borstvoeding of voor kolven.
Voor de kantineruimte voor leerlingen geldt:
· Voldoende hygiënisch.
· Bederfelijk afval wordt dagelijks verwijderd, bij voorkeur na de
middagpauze.
In de kantine worden geen tabaksproducten verkocht.

In Orde

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Rubriek: Onderhoud, orde en netheid
Aandachtspunt
Het klein onderhoud van de school is in orde. Dat geldt voor:
· Vloeren, deuren, ramen en kozijnen.
· Hang- en sluitwerk.
· Leidingen van gas, water en elektriciteit.
· Verf- en pleisterwerk.

In Orde

Aandacht nodig

ü
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Alle delen van de school worden schoongehouden volgens een op schrift
gesteld programma, afgestemd op het gebruik en de functie van de ruimte.
Er zijn voorzieningen om onderhouds- en schoonmaakmiddelen,
hulpmaterialen, gereedschappen en dergelijke op te bergen.
Deze voorzieningen worden ook goed gebruikt

ü
ü
ü
ü

Voor de afvalbakken in de lokalen geldt:
· Ze zijn van metaal in vlamdovende uitvoering.
· Ze worden dagelijks na het einde van de lestijd geleegd in de grote
afvalcontainer.

Rubriek: Hulpverleningsmiddelen
Aandachtspunt
In Orde
De volgende verbandtrommels zijn aanwezig:
· Tenminste één goed gevulde verbandtrommel A op een voor iedereen
bekende plaats.
· Verbandtrommels B, met eenvoudige inhoud, in of nabij de vaklokalen en
praktijklokalen.
De inhoud van de verbandtrommels wordt regelmatig gecontroleerd.

Aandacht nodig

ü

Voorzover nodig is iedereen op de hoogte van specifieke
gezondheidsaspecten van medeleerlingen en personeel.
De aanwezige blusmiddelen zijn direct bereikbaar.
Een deskundige, meestal de leverancier, controleert jaarlijks de
blusmiddelen.
Noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd.
Er is een omroep- of alarminstallatie, die in alle ruimtes te horen is.

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Rubriek: Lokalen algemeen
Aandachtspunt
Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn onbeschadigd
en voldoende afgeschermd.
Er liggen geen losse snoeren op de grond.
De vloer van alle lokalen is:
· Anti-statisch.
· Geluiddempend.
· Voetwarm.
· Doelmatig te reinigen.
Verder heeft de vloer een lage rookproductie en voldoet aan de eisen
conform brandvoortplantingsklasse 5.
De vluchtmogelijkheden vanuit het lokaal naar buiten:
· Zijn bij iedere gebruiker bekend.
· Worden te allen tijde vrijgehouden.
In alle lokalen is voldoende ruimte voor het goed verloop van de lessen.
Bij de aanschaf van planten en dieren wordt gelet op giftigheid, veiligheid,
hygiëne en mogelijke allergische reacties.
In de lokalen zijn geen dieren die allergische reacties kunnen veroorzaken.

In Orde

Aandacht nodig

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Rubriek: Afmetingen binnen lokalen
Aandachtspunt
In theorielokalen zijn de doorgangen en looppaden vrij van obstakels. Met
de volgende afmetingen:
· Tenminste 60 cm breed bij enkelzijdig verkeer.
· Tenminste 90 cm breed bij dubbelzijdig verkeer.

In Orde

Aandacht nodig

ü
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Voor de theorielokalen geldt:
· De afstand tussen de leerling en de verwarmingsradiator is minimaal 30
cm.
· De vrije strook tussen bordwand en de voorste tafelrij is minimaal 220
cm.

Rubriek: Geluid en lawaai in lokalen
Aandachtspunt

ü

In
Orde

De akoestiek en de verstaanbaarheid worden als goed ervaren.
Niemand ondervindt hinder van verkeerslawaai en geluid uit aangrenzende
ruimtes.

Aandacht
nodig

ü
ü

Rubriek: Uitzicht en verlichting in lokalen
Aandachtspunt
In de les- en werkruimtes kan daglicht binnenkomen en is uitzicht naar
buiten mogelijk.
Er is voldoende verlichting voor de aard van het werk.
Niemand heeft last van:
· Flikkerend licht.
· Scherpe contrasten. Hinderlijke spiegeling en reflecties. Verblinding door
lampen.
Direct invallend zonlicht kan geweerd worden.

In Orde

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü

Rubriek: Klimaat en temperatuur in lokalen
Aandachtspunt
De temperatuur wordt als zowel 's zomers als 's winters als behaaglijk
ervaren.
De temperatuur is per ruimte regelbaar.
De vochtigheidsgraad is zowel 's zomers als 's winters aanvaardbaar.
Theorie- en vaklokalen zijn te ventileren door ramen te openen.
Er zijn geen verschijnselen die kunnen wijzen op onvoldoende ventilatie.
Hinderlijke tocht (door natuurlijke of mechanische ventilatie) komt niet voor.
Werk- en verblijfsruimtes aan de zonzijde zijn voorzien van zonwering, bij
voorkeur aan de buitenzijde.
Er is een onderhoudsschema voor de mechanische ventilatiesystemen.

In Orde

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Rubriek: Meubilair
Aandachtspunt
De tafels, stoelen en krukken zijn:
· Stabiel.
· Verkeren in goede staat van onderhoud.
· Zijn vrij van splinters en andere beschadigingen.
Werktafels waaraan staande wordt gewerkt hebben verschillende hoogten
(80, 90 en 100 cm).
Kasten en stellingen zijn deugdelijk, voldoende stabiel en planken worden
niet overbelast.
Het meubilair (stoel en tafel) van docenten is ergonomisch verantwoord.

In Orde

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü
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Rubriek: Werkhouding en afwisseling
Aandachtspunt

In
Orde

Er is voldoende afwisseling tussen de verschillende werkhoudingen
(zitten/staan).
Degenen die regelmatig zware lasten tillen, passen de juiste tiltechniek toe.
Het slepen of tillen van zware lasten wordt zoveel mogelijk vermeden door
gebruik te maken van hulpmiddelen (zoals karretjes).

Aandacht
nodig

ü
ü
ü

Rubriek: Machines, gereedschappen en middelen
Aandachtspunt
In Orde
Kopieerapparatuur en printers zijn veilig en geven geen hinder:
· De apparatuur heeft een veilige elektrische aansluiting.
· Veelvuldig gebruikte apparatuur staat in een aparte en geventileerde
ruimte.
Handgereedschappen en werkmaterialen zijn:
· In goede staat.
· Veilig en overzichtelijk opgeborgen, bij voorkeur in een speciaal daarvoor
bestemde afgesloten kast.
Elektrisch handgereedschap is:
· In goede staat.
· De snoeren zijn onbeschadigd.
· Dubbel geïsoleerd of werkt onder veilige spanning.
Ladders en ander klimmateriaal zijn in goede staat.

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü

Rubriek: Gevaarlijke stoffen
Aandachtspunt

In
Orde

Er is een lijst van de gevaarlijke stoffen aanwezig. Daar is ook op
aangegeven waar de stoffen gebruikt worden.
De verpakking van gevaarlijke stoffen is:
· Deugdelijk en onbeschadigd.
· Van geschikt materiaal.
De gevaarlijke stoffen hebben de volgende etikettering:
· Naam product.
· Gevaarssymbolen.
· Gevaarsaanduiding.
· Veiligheidsaanbevelingen.
De gebruikers van gevaarlijke stoffen kennen de betekenis van de
symbolen en aanduidingen op de etiketten.
Het is bekend welke maatregelen te nemen wanneer er iets mis gaat.
Alle gevaarlijke stoffen zijn op veilige wijze opgeslagen:
· Er is voldoende lekopvang (plaatsing in lekbak).
· Voldoende brandwerend.
· Voldoende ventilatie.
Alle gevaarlijke stoffen worden buiten bereik van leerlingen bewaard.
De school (vloer- en dakbedekking, isolatiemateriaal) is gecontroleerd op
de aanwezigheid van asbest. Voorzover asbesthoudende materialen
aanwezig zijn leveren ze geen gevaar op voor de gezondheid.
Afwerkingsmaterialen van wanden, vloeren en plafonds bevatten geen voor
de gezondheid schadelijke gassen en dampen.

Aandacht
nodig

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Rubriek: Elektriciteit en gas
Aandachtspunt
Verlichtingsarmaturen en apparatuur zijn in goede staat en veilig
aangesloten.

In Orde

Aandacht nodig

ü
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Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en
snoeren zijn onbeschadigd.
Apparatuur met aarding en voorzien van verlengsnoeren is op aarding
aangesloten.
Losse snoeren liggen niet in looppaden (eventueel wordt een snoerdorpel
gebruikt). Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden
geleid in kunststof pijpen of kokers.
Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden geleid in
kunststof pijpen of kokers.
De elektrische voorziening aan aquaria is geaard.
Bij natte activiteiten is de contactdoos voorzien van een spatwaterklep.
De hoofdschakelaar voor elektriciteit is goed bereikbaar.
De schakel-/zekeringkast:
· Is in goede staat en gesloten.
· Er is een begrijpelijk schema aanwezig.
· De patroonhouders zijn opgevuld.
Schakelruimtes worden niet voor opslag gebruikt.
De centrale hoofdafsluiter van het gas is goed bereikbaar.
Alle gastoestellen verkeren in goede staat en worden jaarlijks door een
deskundige gecontroleerd.
Achter de hoofdafsluiter is een gasgebrekveiliging (B-klep) gemonteerd
(NEN 1078).

ü
ü
ü
ü
ü
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Controlelijst: 'Welzijn'
Rubriek: Taakverdeling en taakbelasting
Aandachtspunt
Structureel overwerk komt niet voor of blijft binnen aanvaardbare grenzen.
Perioden in het schooljaar met een hoge piekbelasting worden goed
opgevangen of gecompenseerd.
Er is een duidelijk onderscheid tussen werktijd, vrije tijd en vakantietijd.
Het werk is evenwichtig en naar tevredenheid verdeeld over alle mensen.
De sectordirectie kan zonder al te veel moeite mensen vinden voor overige
schooltaken.
De verdeling van de groepen en lessen over de leraren gebeurt in goed
overleg.
Er is voldoende pauze en voldoende tijd voor de lunch.
Het takenpakket van de school als geheel is afgestemd op de beschikbare
formatie.
De taaklast is evenwichtig verdeeld over alle medewerkers.
De werk- en lesroosters zijn voor alle medewerkers acceptabel.

In Orde

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Inspringen voor zieke collega's blijft binnen de perken van aanvaardbare
taakbelasting.
Rubriek: Regelmogelijkheden
Aandachtspunt
In Orde
De medewerkers hebben voldoende regelmogelijkheden om problemen in
het werk zelfstandig op te lossen.
Problemen die medewerkers niet zelfstandig kunnen oplossen, worden in
onderling overleg opgelost.
Rubriek: Teamfunctioneren
Aandachtspunt
In Orde
Binnen de teams is voldoende aandacht voor inhoud en organisatie van het
werk.
Binnen de teams is voldoende aandacht voor omgang met leerlingen en
ouders.
Binnen de teams is voldoende aandacht voor leermiddelen en overige
materialen, hulpmiddelen, computersoftware.
Binnen de teams is voldoende aandacht voor leslokalen en werkruimtes.

Aandacht nodig

ü
ü

Binnen de teams is voldoende aandacht voor geboden informatie.
Binnen de teams is voldoende aandacht voor feedback.
Binnen de teams is voldoende aandacht voor onderlinge samenwerking.
Binnen de teams is voldoende aandacht voor gebruik van kennis en
ervaring.

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Wanneer preventie, noodzaak wordt!

Binnen de teams is voldoende aandacht voor leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden.
Binnen de teams is voldoende aandacht voor overige problemen (onder
andere emotionele problemen).
Rubriek: Het personeelsbeleid
Aandachtspunt
Er wordt voldoende aandacht en zorg besteed aan medewerkers die
problemen ervaren door fusie of reorganisatie.
Er wordt voldoende zorg besteed aan de benoeming van nieuw personeel.

ü
ü
In Orde

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Stagiaires worden goed begeleid.
Nieuwe medewerkers of medewerkers die in een nieuwe functie worden
geplaatst worden goed begeleid.
Regelmatig vinden functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats.
Zieke (bijvoorbeeld overspannen) medewerkers worden goed begeleid.
In het personeelsbeleid is aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling
van medewerkers.
Het personeelsbeleid houdt rekening met de diversiteit van het personeel.
Het personeelsbeleid is mede gericht op verhoging van deelname van
allochtonen en minder arbeidsgeschikten aan het arbeidsproces.
Bij het verdelen van taken wordt, waar redelijkerwijs mogelijk, rekening
gehouden met individuele voorkeuren, vaardigheden en privéomstandigheden.
Er worden voldoende mogelijkheden geboden voor scholing van individuele
medewerkers.
Er worden voldoende mogelijkheden geboden voor scholing in
teamverband.
Voor alle functies zijn duidelijke taak- en functie-omschrijvingen opgesteld.
Rubriek: De arbeidsverhoudingen
Aandachtspunt
De collegiale verhoudingen binnen het personeel zijn goed.
Het schoolklimaat is veilig voor personeel en leerlingen.
De onderlinge samenwerking binnen het personeel is goed.
Er is sprake van voldoende inzet van mensen en middelen.

In Orde

Aandacht nodig

ü
ü
ü

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü

Rubriek: Schoolcultuur
Aandachtspunt
Er is voldoende dynamiek in het team.

In Orde

Binnen het team heerst een professionele cultuur.
De kwantiteit en kwaliteit van het overleg binnen de school is goed.
Het personeel heeft voldoende inspraak bij ingrijpende veranderingen.

Aandacht nodig

ü
ü
ü
ü
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Controlelijst: 'Verzuim'
Aandachtspunt
Iedere ziek- en herstelmelding wordt geregistreerd. Er bestaan eenduidige
afspraken over wie van de leidinggevenden welke meldingen registreert.
Binnen onze school bestaan afspraken over de omgang met
privacygevoelige gegevens.
De centrale directie of sectordirectie beschikt over een wekelijks
totaaloverzicht van het ziekteverzuim per individu.
De direct leidinggevenden hebben een up-to-date overzicht van het
ziekteverzuim van hun 'eigen' medewerkers.
De centrale directie of sectordirectie beschikt over een maandelijks
overzicht van het ziekteverzuim per individu en per personeels-, leeftijdsen organisatiecategorie.
Alle verzuimgegevens worden regelmatig uitgebreider geanalyseerd door,
of in opdracht van, de centrale directie of sectordirectie.
Bij de analyse worden ook gegevens betrokken uit
functioneringsgesprekken, werkoverleg en exitinterviews.
Voor de analyse beschikt onze school over betrouwbare en vergelijkbare
gegevens van vorige schooljaren én andere scholen.
Centraal in de analyse staat het zoeken naar beïnvloedbaar verzuim.
Het resultaat van de analyse is kernachtig weergegeven informatie
('verzuimkengetallen'). Deze informatie biedt onze school de mogelijkheid
prioriteiten te bepalen
De centrale directie of sectordirectie maakt op basis van de informatie een
voorlopige keuze voor het gehele verzuim-beleid en voor specifieke
maatregelen.
Bij de beoordeling van de voorstellen speelt de haalbaarheid een rol.
Financiële, technische en organisatorische haalbaarheid. Bij beleid gericht
op specifieke groepen is ook het sociaal draagvlak in de school een
belangrijk criterium.
De besprekingen leiden tot een definitieve keuze voor aanpassing of
handhaving van het bestaande (verzuim) beleid en de daarmee
samenhangende planning van maatregelen. Planningsvragen zoals:
· Wanneer invoeren of afronden?
· Wie doet wat?
· Welk budget?
Op een vooraf vastgesteld moment wordt binnen onze school het gehele
verzuimbeleid geëvalueerd. Bijvoorbeeld één jaar na invoering van een
maatregel.
Onze arbodienst zorgt voor uitvoering van afspraken die zijn vastgelegd in
het contract met de school.
De communicatie tussen onze arbodienst en de centrale directie,
sectordirectie en MR is optimaal.
Onze arbodienst werkt naar tevredenheid van de centrale directie, de
sectordirectie en de PMR.
Onze arbodienst werkt naar tevredenheid van de medewerkers.
Onze school heeft vastgesteld wanneer het contract met de arbodienst
wordt geëvalueerd en op grond van welke criteria.

In Orde

Aandacht nodig
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Binnen onze school bestaan afspraken over het ziekmelden. Daarbij wordt
gestreefd naar korte communicatielijnen tussen de zieke medewerker en
zijn/haar directe leidinggevende.
Binnen onze school bestaan afspraken over het hersteld melden.
De genoemde afspraken zijn gemaakt met alle medewerkers of de MR.
Daarbij is gestreefd naar een zo groot mogelijk draagvlak.
Bij ons is 'belangstelling' iets anders dan 'controleren of de medewerker
(on)terecht verzuimt'. Onze arbodienst doet de controle.
De direct leidinggevende neemt gemiddeld 1x per week telefonisch contact
op met zieke medewerkers.
De direct leidinggevende gaat regelmatig langs bij langdurig zieken.
Onze school probeert, waar mogelijk en gewenst, te zorgen voor een
geleidelijke terugkeer in het arbeidsproces (therapeutisch werken).
Waar mogelijk worden gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers
herplaatst binnen een passende functie (reïntegratie).
Bij werving van nieuwe medewerkers geeft onze school mensen met een
arbeidshandicap evenveel kansen als andere kandidaten.
Bij werkhervatting na verzuim van meer dan 2 weken, spreekt de direct
leidinggevende met de medewerker.
Na frequent verzuim spreekt de direct leidinggevende met de medewerker.
Leidinggevenden zijn getraind in het voeren van verzuimgesprekken.
Onze school tracht uitval van medewerkers met bijzondere risico's te
voorkomen door specifieke maatregelen (primaire preventie).
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Controlelijst: 'Agressie, geweld en seksuele intimidatie'
Aandachtspunt
In Orde
De school besteedt voldoende aandacht aan preventie en bestrijding van seksuele
intimidatie.
De school besteedt voldoende aandacht aan het probleem agressie en geweld.
Personeel en leerlingen weten welke klachten ze moeten melden en bij wie dat
moet gebeuren.
Personeel en leerlingen kunnen klachten over seksuele intimidatie, agressie en
geweld drempelloos en in vertrouwen melden.
Het aantal gemelde klachten van seksuele intimidatie, agressie en geweld binnen
de school, gedurende het afgelopen jaar is bekend bij de centrale directie of
sectordirectie.
Bij opvallend verzuim wordt nagegaan of een relatie bestaat met seksuele
intimidatie, agressie of geweld.
Klachten en voorvallen op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld
worden geregistreerd.
De school heeft een Plan van Aanpak voor preventie en bestrijding van
seksuele intimidatie, agressie en geweld.
De school heeft ouders, leerlingen en personeel geïnformeerd over de
onderwerpen seksuele intimidatie, agressie en geweld en de maatregelen
die de school daartegen onderneemt.
De school heeft een commissie ingesteld die klachten over seksuele
intimidatie, agressie en geweld behandelt.
Er is (zijn) één of meer vertrouwenspersonen benoemd. Personeelsleden
en leerlingen kunnen er voorvallen van seksuele intimidatie, agressie en
geweld in vertrouwen melden.
Er is een functionaris benoemd die het preventie- en bestrijdingsbeleid
seksuele intimidatie, agressie en geweld coördineert.
Centrale directie, sectordirectie, coördinatoren en personeel zijn voldoende
getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van seksuele
intimidatie.
Centrale directie, sectordirectie, coördinatoren, personeel en leerlingen zijn
voldoende getraind in het omgaan met agressief gedrag.
De school heeft sancties vastgesteld die bij seksuele intimidatie, agressie
en geweld kunnen worden opgelegd.
Bij activiteiten in de school is altijd voldoende sociale controle.
Er zijn duidelijke afspraken over de directe opvang van slachtoffers na
incidenten.

Aandacht nodig
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Controlelijst: 'Bedrijfshulpverlening'
Aandachtspunt
De school beschikt over een noodplan voor iedere locatie.
Voor de controle van de BHV-organisatie op maat van de school gebruikt u
het protocol 'Bedrijfshulpverlening in het onderwijs'. De BHV-organisatie en
het aantal bedrijfshulpverleners stemt u af op de uitkomsten van deze
controle.
De school beschikt over het juiste aantal gekwalificeerde
bedrijfshulpverleners.
De bedrijfshulpverleners worden regelmatig geschoold.
Er vinden ontruimingsoefeningen plaats.
Leerlingen, ouders en personeel van de school zijn op de hoogte van de
afspraken bij mogelijke calamiteiten.
De effectiviteit van bedrijfshulpverleningsorganisatie en noodplan wordt
regelmatig geëvalueerd.
Vluchtroutes en nooduitgangen binnen de school zijn duidelijk aangegeven.
Er zijn voldoende blusmiddelen.
De blusmiddelen zijn voor iedereen zichtbaar en bereikbaar.
Er zijn voldoende verbandtrommels.
De verbandtrommels zijn voor iedereen zichtbaar en bereikbaar.
De blusmiddelen en verbandtrommels worden regelmatig gecontroleerd en
onderhouden.

In Orde

Aandacht nodig
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Plan van aanpak
Nr.

Onderwerp

Prio

1

V&G Alg.: Voor 16
de afvalbakken
in de lokalen
geldt:
· Ze zijn van
metaal in
vlamdovende
uitvoering.
· Ze worden
dagelijks na het
einde van de
lestijd geleegd
in de grote
afvalcontainer.

Activiteiten

Advies/aanbeveling
van Arbodienst

Wie is
verantwoordel
ijk?

Wie voeren Kosten
uit?
/tijd

Wanneer af?

Geen
vlamdovende
afvalbakken
in de lokalen

Draag er zorg
voor dat de
lokalen worden
voorzien van
vlamdovende
afvalbakken in
metalen
uitvoering

directie

directie

31-12-2020
Note:
Er staan op dit
ogenblik in 75% van
de lokalen
vlamdovende
prullenbakken.
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