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Inleiding
In december 2016 en begin 2017 is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uitgevoerd bij het St. Gregorius
College te Utrecht. Deze RI&E gaat over de locatie aan de Asch van Wijckskade. Hierin zijn alleen de onderdelen
meegenomen die uitsluitend voor deze locatie gelden. De beleidstechnische vragen en de beide enquêtes (m.b.t.
sociale veiligheid & medewerkerstevredenheidsonderzoek), zijn niet in dit document meegenomen, maar zijn wel
terug te vinden in de RI&E van de Nobeldwarsstraat.
Het beschikken over een RI&E is sinds 1994 een verplichting voor alle bedrijven en instellingen krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet, artikel 5). De veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's in werksituaties
vragen om een planmatige aanpak die gebaseerd is op een goed overzicht van de risico's tijdens het werken.
De RI&E komt tot stand door het inventariseren (in kaart brengen) en evalueren (het toekennen van een
waardeoordeel over de ernst) van de in de organisatie aanwezige risico’s.
Doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie is het in kaart brengen van de risico’s op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn van de medewerkers. Daartoe worden alle mogelijke gevaren geïnventariseerd, wordt bezien
of deze gevaren ook daadwerkelijk een risico opleveren en wordt de omvang van het risico vastgesteld. Het advies
van de arbodienst omtrent de ernst van de aanwezige risico’s en de wijze van aanpak daarvan is verwerkt in dit
rapport. Daarbij valt af te lezen dat niet altijd het advies is opgevolgd.
Aan de hand van de resultaten van de RI&E is een plan van aanpak opgesteld. Bij de aanpak van de aandachtspunten
moet gewerkt worden volgens de arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat risico’s zoveel mogelijk bij de bron
moet worden aangepakt. In volgorde van prioriteit betekent dat:
1. Bestrijding van de bron (oorzaken wegnemen);
2. Scheiding van mens en bron;
3. Vermindering van het aantal blootgestelde mensen en/of van de blootstellingsduur;
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

De risico-inventarisatie en -evaluatie betreft een vastlegging van de stand van zaken op een bepaald moment. De
uitvoerder van de RI&E heeft bij het opstellen van dit document gebruik gemaakt van de beschikbare informatie.
De doelstelling van het RI&E-onderzoek is namelijk om, gebruikmakend van de verzamelde informatie, actief te gaan
werken aan het reduceren van de aanwezige risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. In het plan van
aanpak dient te worden vermeld op wat voor manier het Gregorius College te Utrecht de gesignaleerde risico’s gaan
aanpakken, wanneer daarmee begonnen wordt en wat het daar bij bijbehorende tijdspad is. Daarnaast moet worden
aangegeven wie het gaat uitvoeren en wie er verantwoordelijk voor is.
De RI&E dient zo vaak te worden herhaald als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, bij bijvoorbeeld nieuwe
werkmethoden, verbouwing, nieuwe functies of nieuwe regelgeving van de overheid. De RI&E en PvA moeten
daarnaast door de werkgever minimaal jaarlijks worden besproken met de werknemers(vertegenwoordiging).
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Bij alle aandachtspunten is aangegeven met een toelichting welke artikelen uit de Arbo-wetgeving het betreft.
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Werkwijze
Bij de risico-inventarisatie en -evaluatie is de volgende werkwijze gehanteerd:
1. In overleg met Marloes van der Drift (teamleider bedrijfsvoering), is het stappenplan van de inventarisatie en
evaluatie vastgesteld. Dat is achtereenvolgens:
- tijdspad maken voor deze locatie
- gesprekken inplannen met TOA en medewerker van de mediatheek
- observaties en risico’s in kaart brengen
- plan van aanpak opstellen
- toetsing door extern bedrijf
2. Omdat er voor de Nobeldwarsstraat al een RI&E is opgesteld, zijn bepaalde stukken uit deze RI&E gehaald. De
stukken die overlappen met de andere locatie zijn niet meegenomen in deze RI&E. Deze zijn er uitgefilterd. De
hoofdstukken die u niet terug zult vinden in deze RI&E, maar wel in die van de Nobeldwarsstraat zijn: verplichting
Arbowet, bedrijfshulpverlening, gymnastieklokalen, beeldschermwerk, sociale veiligheid,
werkstress/personeelsbeleid & MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek).
3. Voor deze locatie zijn er op rustige en drukke momenten observaties geweest (tijdens de pauzes). Daarbij is het
gehele gebouw meegenomen, van lokalen tot aan werkplekken of toiletten. Voor deze rondgangen is gebruik
gemaakt van de checklist van de Arboscan-VO. Dit betreft dezelfde checklist als die van de RI&E van de
Nobeldwarsstraat
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4. Op deze locatie is ook een mediatheek gevestigd. Om een goed beeld te krijgen van de situatie, heeft er een
observatie plaatsgevonden met de mediathecaris. Samen met haar zijn wat knelpunten aan het licht gekomen, die ook
in het plan van aanpak zijn verwerkt.
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5. Er zijn gesprekken gevoerd met enkele medewerkers over hun werkzaamheden. Bepaalde werkzaamheden worden
alleen door deze medewerkers uitgevoerd. Het is dan ook handig om hen erbij te betrekken. Zij weten exact wat er
komt kijken bij de veiligheid van de leerlingen.
Met de volgende medewerkers zijn gesprekken gevoerd:
- Nynke Gerritsma (Rector)
- Marloes van der Drift (teamleidster beleidsvoering)
- Cathe Evers (TOA)
- Rob Smit (TOA)
- Leo Tonus (hoofd-conciërge/ facilitair coördinator)
- Carolien van Dijk & Lisander Zwart (docenten LO)
- Ineke van Bunnik (mediathecaris)
- Alexandra Ording (directiesecretaresse)
6. Van de Arbo-thema’s die in de Arboscan-VO terugkomen, en tevens belangrijk zijn voor deze locatie, is
beoordeeld of er een risico of aandachtspunt bestaat of niet. Vervolgens is in het plan van aanpak de ernst van het
risico aangegeven. Daarbij is aangegeven wat de prioriteit is van het knelpunt, namelijk of het een hoge, gemiddelde
of lage prioriteit heeft. In de inleiding van het plan van aanpak staat vermeld waar deze maatstaven op gebaseerd zijn.
7. Alle knelpunten zijn overzichtelijk verwerkt in het plan van aanpak. Hierdoor kan de school direct invullen wat al
is gedaan en kan tevens direct gelezen worden wat er nog uitgevoerd moet worden.
8. Op basis van alle ingevulde vragen via de Arboscan-Vo rolt er een plan van aanpak uit. Samen met Marloes van der
Drift is dit plan doorlopen en zijn er maatregelverantwoordelijke aan gekoppeld. U zult zien dat voornamelijk
Marloes van der Drift (teamleider bedrijfsvoering) de verantwoordelijke is. Echter zal zij veel taken niet zelf gaan
uitvoeren. Om die reden is er ook een uitvoerder toegevoegd aan het plan van aanpak. Voor de knelpunten waarvan

al bekend is wie het gaat aanpakken is dit al toegevoegd. Voor sommige knelpunten is dit echter nog niet bepaald.
9. Het Rapport zal worden besproken met Marloes van der Drift. Daarbij zal de directie op de hoogte worden gesteld
van de geobserveerde knelpunten. Ook zal het MT en het MR het document te lezen krijgen en kunnen er nog
aanpassingen in het plan van aanpak worden verwerkt. Het MR heeft instemmingsrecht.
10. Tot slot zullen beide risico-inventarisaties en evaluaties worden getoetst door een extern bedrijf.

Algemene bedrijfsgegevens
Het Gregorius College is een fijne school voor mavo, havo en vwo met ca. 1200 leerlingen verdeeld over twee
locaties. De docenten en leerlingen kennen elkaar door de kleinschaligheid en er heerst een gezellige sfeer. Het
Gregorius College is een ondernemende school die binnen een duidelijke structuur leerlingen leert kansen te pakken.
Leerlingen afkomstig van het Gregorius College worden gekenmerkt door hun sterke vaardigheid in ondernemend
leren: ze zijn creatieve denkers, ze hebben lef, ze vertonen daadkracht en ze kunnen de dynamische wereld van nu
met een nieuwsgierige en onderzoekende houding tegemoet treden. Onze docenten hebben de deskundigheid om dit
te bewerkstelligen.

Personele bezetting
Het aantal medewerkers bedraagt ongeveer 121, als volgt verdeeld:
- directieleden (1 rector)
- 5 afdelingsleiders (1 OOP & 4 teamleiders OP)
- 88 docenten
- 27 ondersteunende medewerkers (OOP) waaronder:
- 7 conciërges
- 1 facilitair coördinator
- 3 ICT-medewerkers
- 3 TOA’s
- 4 administratief medewerkers
- 2 roostermakers
- 1huishoudelijk medewerkers
- 1 mediatheekmedewerkers (wel aantal vrijwilligers)
- 2 receptionisten
- 2 pedagogische medewerkers (opvanglokaal)
- 1 verzuimcoördinator
Bijzondere groepen
De volgende bijzondere groepen komen voor in de school:
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De school bestaat al sinds 1873 onder de naam St-Gregoriuscollege. Aan het begin van de 20e eeuw is de school
gehuisvest aan de Nobeldwarsstraat. Voorheen had de school voor de brugklassers nog een locatie aan de
Nieuwegracht, maar deze is nu niet meer in hun bezit. In ruil daarvoor hebben ze een locatie aan de Van Asch van
Wijckskade geopend. Op de locatie aan de Nobeldwarsstraat zitten de leerlingen die het vmbo volgen. Aan de Van
Asch van Wijckskade volgen de leerlingen havo of vwo.
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Bijzondere groep

Aanwezig

jeugdigen (<18)
ouderen (>50)
zwangere
gehandicapten
stagiaires
uitzendkrachten
taal niet machtig
alleenwerkers
thuiswerkers
onderaannemers
schoonmakers

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

De grootste bijzondere groep bestaat uit leerlingen, want het betreft immers een school, waar aan leerlingen les
wordt gegeven.
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Huisvesting
Het gebouw aan de Nobeldwarsstraat geldt als het hoofdgebouw. Hier wordt lesgegeven aan zo’n 500 leerlingen. Het
andere gebouw is gevestigd aan de Van Asch van Wijckskade. Voorheen had het St-Gregoriuscollege nog een
bruggebouw, maar deze is vervangen door de locatie aan de Van Asch van Wijckskade. Overigens betekent dit niet
dat daar nu alle bruggers les krijgen, want de bruggers zijn verdeeld over de twee locaties. Het hoofdgebouw is een
vrij oud pand, en bestaat uit drie verdiepingen. Het gebouw bevat diverse ruimtes, zoals theorie- en praktijklokalen,
aula, kantoren en diverse andere ruimtes.
De locatie aan de Van Asch van Wijckskade staat nog niet zo lang als het hoofdgebouw. Het gebouw bestaat ook uit
drie verdiepingen en heeft ook diverse ruimtes. Ook zijn er twee gymzalen gevestigd. Het is niet mogelijk om alle
leerlingen daar les te geven. Daardoor wordt er ook gebruik gemaakt van de gymzaal in stadion Galgenwaard.
Afgelopen jaar is er een verbouwing geweest aan de Van Asch van Wijckskade. De aula is helemaal verbouwd en
tevens zijn er werkplekken gecreëerd voor medewerkers. Deze werkplekken zijn boven de kantine geplaatst.
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Analyse van verzuim- en ongevalsgegevens
Voor deze gegevens is gebruik gemaakt van het overzicht van Q3 (want die van Q4 is nog niet beschikbaar). Het
belangrijkste gegeven dat daaruit af te lezen valt is dat het ziekteverzuim is afgenomen van 7,01% is januari naar
6,06% in september 2016. In het bestand dat is overhandigd aan de uitvoerder van deze RI&E is geen onderscheid
gemaakt tussen OOP en OP. Hier kan de uitvoerder dan ook geen uitspraak over doen.

1.
Schoolgebouw
Deze vragen zijn op dezelfde manier beantwoord als voor de Nobeldwarsstraat is gebeurd. Er zijn een aantal
observaties geweest en bepaalde onderdelen zijn met de conciërge doorlopen. Achterin het document is een
lokalencheck aanwezig, waar precies vermeld staat wat er mis is per lokaal. Op basis van die observaties zijn de
volgende knelpunten aan het licht gekomen:
Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met
(sub)modules alle
alle knelpunten
inventarisatievragen geëvalueerd
beantwoord
13

5/13 (38,5%)

Gebruiksvergunning
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
1/1 (100%)

1/1 (100%)

1/1 (100%)

5/13 (38,5%)

Geëvalueerd

1/1 (100%)

Aangepakt

1/1 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Er is een Gebruiksvergunning, en de school voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen
in de Gebruiksvergunning.
Risico:

Prioriteit:

Toelichting bij antwoord
Op de tweede etage is er een uitgang die niet in orde is. Aan de andere kant van de deur is een klapdeur
gevestigd, maar als deze open is kan de deur niet meer open. Ze kruisen elkaar. De brandweer heeft deze
situatie wel goed gekeurd. Hier zal dan ook geen maatregel aan gekoppeld worden.
Toelichting
De algemene doelen van de Gebruiksvergunning zijn:
● Het vermijden van brandgevaarlijke situaties binnen de school.
● Het brandveilig gebruik van de school.
Alle rook en brandwerende scheidingen zijn in goede staat, zijn vrij van deurhaken, stoppers of andere
voorzieningen die de deur open kunnen houden, brandscheiding loopt door boven de plafonds. Uw
ontruimingsinstallatie werkt naar behoren, u bent tevreden over de automatische brandmeldinstallatie,
deuren met magneten sluiten bij brand, noodverlichting voldoet aan de eisen. Extra aandacht voor de
brandveiligheid bij een bijzonder evenement zoals een schoolfeest. Er wordt op toegezien dat er geen
vuurwerk binnen de school wordt gebruikt. Het opblazen van ballonnen gebeurt met onbrandbaar gas.
Aanwezige stoffering en versiering zijn moeilijk brandbaar en druppelen niet bij brand.
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1.1

13/13 (100%)

(Sub)modules met
maatregelen voor
alle knelpunten
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1.2

Toegang/schoolplein
Deze vragen zijn beantwoord op het drukst van de dag. Ik wilde namelijk graag zien of er voldoende
plekken waren voor het stallen van alle fietsen. Ook wilde ik weten hoe het ervoor staat, wanneer de
school uit is. Om deze vragen te beantwoorden is dan ook twee keer geobserveerd.
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
1/4 (25%)

1.2.1

1/1 (100%)

Geëvalueerd

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Aangepakt

1/1 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Het fietsverkeer op het schoolterrein is niet geregeld en wordt niet nageleefd en/of er is
onvoldoende gelegenheid voor de stalling van fietsen.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld
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Toelichting bij antwoord
Op het schoolplein mag niet worden gefietst en er mag alleen lopend naar binnen worden gegaan. Hier
houden de scholieren zich ook aan. Het is echter wel zo dat niet alle leerlingen de fietsen in de rekken
plaatst. Er is aan de bovenkant genoeg ruimte om je fiets te plaatsen. Ondanks dat dit het geval is, zetten
veel leerlingen hun fietsen naast de rekken.
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Toelichting
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.
Maatregel
Conciërges moeten toezien dat de fietsen niet naast de rekken geplaatst worden, maar bovenop, want daar
is nog voldoende plek.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider bedrijfsvoering

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

Onbepaald

1.3

Gangen en trappen

1.3.1

De trappen zijn niet, of niet geheel van leuningen voorzien.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Bij de trap rechts mist een deel van de leuning. Het betreft de eerste etage.
Toelichting
De trappen zijn van leuningen voorzien. Bij trappen:
- breder dan 1.20m: leuning aan beide zijden;
- smaller dan 1.20m: leuning aan ten minste één zijde;
- breder dan 2.20m: tevens een tussenleuning
Maatregel
Leuning plaatsen bij de rechter trap op de eerste etage.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

Status

01-08-2017

De gangen en trappen zijn voldoende verlicht, alleen hangt niet stevig vast.
Risico: Gemiddeld
Prioriteit: Gemiddeld
Toelichting bij antwoord
De verlichting werkt prima. Dit geldt voor alle trappen en gangen. De zijtrappen hebben niet voldoende
licht, maar dit wordt gecompenseerd door kunstlicht. Alleen in de mediatheek hangen de lichtbakken los.
Maatregel
Lichtbakken vasthangen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum
12-04-2017

Status
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1.3.2

Streefdatum Einddatum
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1.3.3
Gangen, trappen en (nood)uitgangen zijn geblokkeerd en/of niet vrij van obstakels of
opslag.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Tijdens examens worden de nooduitgangen geblokkeerd door een lint dat daar gespannen staat. Dat lint
hangt daar, om te voorkomen dat leerlingen via de zijkanten naar boven gaan (om lawaai te voorkomen).
Echter zorgt dit ervoor dat er een obstakel in de weg staat van een nooduitgang.
Maatregel
Zorgen dat de linten voor de deuren niet meer worden gebruikt of worden verwijderd.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
Liften
Geen knelpunten gevonden

1.5

Sanitaire voorzieningen
Geen knelpunten gevonden

1.6

Lunch- en andere voorzieningen
Geen knelpunten gevonden

1.7

Onderhoud, orde en netheid

1.7.1

De algehele schoonmaak is niet voldoende.
Gemiddeld

Prioriteit:

Status

01-05-2017

1.4

Risico:

Streefdatum Einddatum

Gemiddeld
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Toelichting bij antwoord
De algehele schoonmaak is niet voldoende.
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Toelichting
Alle ruimten dienen voldoende schoon te zijn.
Maatregel
Schoonmaakpartij aansturen en controleren op een betere schoonmaak.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum
01-4-2017

Status

1.8

Hulpverleningsmiddelen

1.8.1

De inhoud van de verbandtrommels wordt niet op de juiste manier gecontroleerd.
Risico: Laag
Prioriteit: Gemiddeld
Toelichting bij antwoord
Er zit geen verzegelsticker op de verbandtrommels. Nu weet een medewerker niet of er al iets uit is
gehaald en dus of er weer iets bijgeplaatst moet worden.
Maatregel
Plaatsen van verzegelstickers op alle verbandtrommels.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

1.8.2 De blusmiddelen zijn niet direct bereikbaar en/of de plek is niet aangeduid met een
pictogram.
Risico: Gemiddeld
Prioriteit: Gemiddeld

Maatregel
Blusmiddel in lokaal 620 weer ophangen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

1.9

Kantoor- en werkruimtes algemeen

1.9.1

Er liggen losse snoeren op de grond.
Risico: Laag
Prioriteit: Gemiddeld

Streefdatum Einddatum

Status

1-10-2017

Toelichting bij antwoord
In de werkruimte boven de personeelskantine liggen veel snoeren los op de grond.
Toelichting
Kabels en snoeren zijn, in geval zij over de vloer lopen, goed vastgeplakt of verwerkt in een goot om
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Toelichting bij antwoord
De blusmiddelen zijn direct bereikbaar en de plek is aangeduid, alleen in lokaal 620 hangt deze niet waar
die moet hangen. Hij staat nu naast de werkplek van de docent.
Toelichting
Op elke gang moet een blusmiddel aanwezig zijn. Ze moeten op een goede wijze over het gebouw
verdeeld zijn:
- Water (niet gebruiken bij elektra), poeder- en koolzuursneeuw;
- het blusmiddel moet op een duidelijke zichtbare plaats hangen;
- zijn direct bereikbaar;
- en de plek is aangeduid met een pictogram.
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struikelen of vallen te voorkomen.
Maatregel
Losse snoeren opbinden in de werkplek voor docenten.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
1.9.2

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

De temperatuur en luchtvochtigheid in de werk- en verblijfruimtes wordt niet als
behaaglijk ervaren.
Risico:

Laag

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
De temperatuur in de werkplek boven de personeelskantine, is te hoog. De medewerkers geven dit ook
aan.
Toelichting
Het doel van een goed binnenklimaat is dat er zo min mogelijk ontevreden werknemers zijn
(maximaal10%).
Uitgangspunt is dat het klimaat op de werkplek behaaglijk moet zijn.
- In de winter moet de temperatuur tussen de 20 en 24 graden liggen.
- In de zomer moet de temperatuur tussen de 23 en 26 graden liggen.
De volgende temperaturen worden in het algemeen als behaaglijk ervaren:
- In verblijfsruimtes 20 graden.
- In werkplaatsen of ruimtes die niet bestemd zijn voor langdurig verblijf van personen, 15 graden.
De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 35% en 65% zijn.
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Maatregel
Plaatsen van een mobiele airco.
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Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

1.10

1.10.1

5/5 (100%)

Status

01-06-2017

Leslokalen (zie bijlage lokalencheck)
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
5/17 (29,4%)

Streefdatum Einddatum

Geëvalueerd

5/5 (100%)

5/5 (100%)

Aangepakt

5/5 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

De doorgangen en looppaden zijn niet vrij van obstakels en hebben de juiste breedte
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Toelichting bij antwoord

Gemiddeld

Bij enkele lokalen is de afstand van de doorgangen minder dan 80 cm.
Toelichting
De doorgangen en looppaden zijn vrij van obstakels
Voor praktijklokalen ten minste:
● 80 cm breed voor enkelzijdig verkeer;
● 120 cm breed voor dubbelzijdig verkeer en
● 150 cm breed als leerlingen rug aan rug werken.
Voor theorielokalen zijn de looppaden minstens 60 cm breed en De vrije strook tussen de bordwand en
de voorste tafelrij bedraagt minstens twee meter
Maatregel
Grotere afstand creëren tussen de rijen, in de lokalen waar dat nodig was, volgens de lokalencheck.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Teamleider Bedrijfsvoering

01-04-2017 01-05-2017

Status
Onbepaald

Toelichting bij antwoord
De lokalencheck is als bijlage toegevoegd. Daarop is per lokaal te zien wat er aan het lokaal mankeert.

Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn beschadigd en onvoldoende
afgeschermd. Snoeren liggen niet vast (los op de grond.)
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Enkele lokalen hebben snoeren losliggen of beschadigde verdeeldozen/ wandcontactdozen. In de
lokalencheck is opgenomen per lokaal wat de bevindingen zijn.
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1.10.2

12

Maatregel
Snoeren, stekkers, verdeeldozen wegwerken/afschermen. In de lokalencheck staat vermeld welke lokalen
het betreft en wat er mankeert aan de snoeren etc.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

Onbepaald

Toelichting bij antwoord
Sommige snoeren moeten weggewerkt worden, andere afschermingen moeten worden gerepareerd.
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1.10.3
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De vloerafwerking voldoet niet aan de eisen
Risico:

Laag*

Prioriteit:

Gemiddeld

*Afwijking van standaardrisico
Standaard risico: gemiddeld.
Motivatie afwijking: Het betreft één lokaal waar er een deel van de vloer los zit. Het heeft geen direct
risico, maar er moet in de toekomst iets aan gedaan worden, om erger te voorkomen.
Toelichting bij antwoord
Het betreft lokaal 641

Tapijtachtige vloerbedekking heeft veel voordelen ten opzichte van gladde vloerbedekking (meestal
linoleum): betere akoestiek, betere warmte-isolatie, voetwarm, huiselijker, iets goedkoper in onderhoud,
veiliger. Nadelen van tapijt zijn de slechtere reinigbaarheid van vlekken, de iets hoger aanschafprijs en de
niet universele toepasbaarheid (handenarbeid- en gymlokaal). Wat brandveiligheid betreft is synthetische
vloerbedekking minder gewenst. Er bestaat echter projecttapijt dat aan de eisen voldoet. Linoleum heeft
een relatief goede brandveiligheid.
De vloerafwerking is:
●
●
●
●

antistatisch;
geluiddempend;
voetwarm (niet koud) en
doelmatig te reinigen.
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Toelichting
Vloerbedekking en trapbedekking zijn zodanig gelegd dat deze niet kan verschuiven, omkrullen of oprollen
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Maatregel
In het desbetreffende lokaal de vloer repareren en het gat dichtmaken.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

1.10.4

Streefdatum Einddatum

Status

01-06-2017

Onbepaald

De tafels, krukken en stoelen zijn niet in goede staat.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
In bijna alle lokalen zijn wel wat tafels en stoelen die wiebelen. De stoelen voor de medewerkers zijn
ergonomisch en in orde.
Toelichting
De tafels, krukken en stoelen zijn:
● Stabiel;
● verkeren in goede staat van onderhoud en
● zijn vrij van splinters en andere beschadigingen.
Krukken hebben ten minste 4 poten en bij voorkeur 5 poten.
Maatregel
Indien mogelijk repareren en anders vervangen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum
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Teamleider Bedrijfsvoering
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Streefdatum Einddatum

Status

01-04-2017

Onbepaald

Toelichting bij antwoord
In alle lokalen moet nagegaan worden of de tafels en stoelen voldoende stabiel zijn.
1.10.5

Kasten, rekken en stellingen zijn ondeugdelijk, onvoldoende stabiel en verankerd, en
planken worden overbelast.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
In één lokaal zit aan de onderkant van de kast geen plank. Dit betreft lokaal 560. Voor de rest zijn de
kasten, rekken en stellingen deugdelijk en voldoende stabiel verankerd.

Maatregel
Het gat in de kast dichtmaken, zodat niemand er meer doorheen kan vallen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider bedrijfsvoering

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

Onbepaald

1.11

Praktijkpleinen
Geen knelpunten gevonden

1.12

Kantine/ Keuken
Geen knelpunten gevonden

1.13.1

Elektriciteit en gas
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
1/13 (7,7%)

1.13.2

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Geëvalueerd

1/1 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

1/1 (100%)

0

De contactdoos is bij natte activiteiten niet voorzien van een spatwaterklep.
Risico:

Gemiddeld*

Prioriteit:

Hoog

*Afwijking van standaardrisico
Standaard risico: hoog.
Motivatie afwijking: Er zit wat ruimte tussen de kraan en het stopcontact. Hierdoor komt het stopcontact
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Toelichting bij antwoord
Het is de meest linker kast in lokaal 560.
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dus niet direct in contact met water.
Toelichting bij antwoord
Het betreft lokaal 685.
Maatregel
Spatwaterklep op het stopcontact plaatsen
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

2

Streefdatum Einddatum

Status

Teamleider Bedrijfsvoering

01-04-2017

Onbepaald

BINAS-practicumlokalen en kabinetten
Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met
(sub)modules alle
alle knelpunten
inventarisatievragen geëvalueerd
beantwoord

(Sub)modules met
maatregelen voor
alle knelpunten

6
2.1

6/6 (100%)
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3/3 (100%)

3/3 (100%)

3/3 (100%)

3/6 (50%)

Aangepakt

3/3 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Van gasaansluitingen is niet bekend of zij veilig zijn of zijn onveilig.
Risico:
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3/6 (50%)

Aanvullende eisen aan lokalen en kabinetten
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten Geëvalueerd
vragen
3/8 (37,5%)

2.1.1

Startdatum

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Sommige gasaansluitingen lekken en zouden vervangen moeten worden. Ook staan de gaskranen aan als er
geen practica gegeven wordt. Dan dient de hoofdkraan uit te staan, zodat leerlingen hier niet mee kunnen
spelen.

Toelichting
● De gaskranen zijn aangesloten via een zogenoemde gasgebrekklep (B-klep).
● Er dient een centrale afsluiting aanwezig te zijn voor de leerlingentafels; bij gebruik van aardgas op de
demonstratietafel kan de toevoer van gas naar de zuiltjes afgesloten worden/blijven.
● De gaskranen op de leerlingentafels worden alleen bij practica waarbij gas wordt gebruikt, geopend.
● Het gas dient afgesloten te zijn als de voorzieningen niet worden gebruikt.
● De gaskranen moeten worden opgelicht of ingedrukt om ze te openen.
● De slangen zijn geschikt voor aardgas en worden regelmatig gecontroleerd. Bij twijfel over de kwaliteit
van de slang wordt deze vervangen.
Maatregel
Alle gasaansluitingen laten controleren en indien nodig repareren of vervangen. Altijd de gaskranen uit

laten als deze niet gebruikt worden.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
2.1.2

Streefdatum Einddatum

Status

01-08-2017

Onbepaald

Het practicumlokaal is niet veilig ingericht.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Er is te weinig loopruimte aan de kant van de muur. Hierdoor moeten de leerlingen via de andere kant het
lokaal verlaten.
Toelichting
● Er staan geen tafels met de korte kant tegen een wand: de tussenruimte is tenminste 0,75 m in verband
met de mogelijkheden om te vluchten.
● De routing van de vluchtwegen is zodanig dat indien mogelijk zo weinig mogelijk langs de
demonstratietafel wordt gelopen. Bij het plaatsen van de tafel wordt hiermee zoveel mogelijk rekening
gehouden.
● Als er proeven worden gedaan met spatgevaar of implosiegevaar dient een spatscherm gebruikt te
worden.
● Als in het lokaal (verduistering)gordijnen aanwezig zijn, dienen deze brandvertragend te zijn.
● Ventilatieroosters in deuren en wanden worden vrijgehouden.

●
●
●
●
●

De demonstratietafel is bij voorkeur voorzien van puntafzuiging.
De demonstratietafel is voorzien van een spatscherm van veiligheidsglas of slagvaste kunststof.
De werkruimte is 0,75 m breed.
De looppaden zijn minimaal 0,80 m breed; bij tweezijdig verkeer 1,2 m.
Bij voorkeur wordt staande gewerkt; als dit i.v.m. de hoogte van de tafels niet mogelijk is, worden bij
voorkeur stabiele krukken gebruikt, zodat men gemakkelijk achterwaarts kan wegstappen als er iets
gebeurt.

Maatregel
Er moet gekeken worden naar de opzet van de tafels. De leerlingen moeten via twee kanten weg kunnen
komen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

2.1.3

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

31-12-2017

Onbepaald

Tassen, jassen e.d. worden tijdens het practicum niet of niet veilig opgeborgen.
Risico:

Laag

Prioriteit:

Laag

Toelichting bij antwoord
Jassen kunnen buiten veilig opgehangen worden. Er zijn echter geen opbergplekken voor tassen. Hierdoor
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Wensen
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moeten de leerlingen hun tassen naast of onder de tafel plaatsen.
Toelichting
Tassen, jassen e.d. mogen op geen enkele wijze de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Ze mogen in ieder
geval niet geplaatst worden in looppaden of vluchtwegen.
Maatregel
Een opbergplek creëren, zodat de leerlingen en docenten niet meer over tassen heen moeten stappen, om
ergens te komen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

Streefdatum Einddatum

Status

01-08-2017

Onbepaald

Toelichting bij antwoord
Tijdens practica kunnen tassen in het lokaal voor onveilige situaties zorgen.
2.1.4

De kabinetten zijn niet veilig ingericht.
Risico: Gemiddeld
Prioriteit: Gemiddeld
Toelichting bij antwoord
In één van de kabinetten staat een kast, die niet vastgezet is. Deze is tevens heel fragiel. Ook is het kabinet
niet goed opgeruimd. Er staan veel materialen, die waarschijnlijk niet meer gebruikt worden.
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Toelichting
Naast de algemene eisen zijn er voor het kabinet de volgende specifieke eisen:
- het werken met chemicaliën (zoals maken van oplossingen, voorbereiden en uitvoeren van proeven e.d.)
en het uitvoeren van administratieve werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffenregistratie, maken
voorschriften) zijn in het kabinet ruimtelijk van elkaar gescheiden.
- Leerlingen verblijven uitsluitend in het kabinet na toestemming en onder voortdurend toezicht van de
technisch onderwijsassistent (of vakdocent)
- De hoogte van het kabinet is tenminste drie meter. Lager is alleen toegestaan als er geen werkzaamheden
worden verricht, waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen.
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Maatregel
Kast vastzetten en de kabinetten opruimen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum
01-06-2017

Status

Instructie en toezicht op veilig werken
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
1/2 (50%)

2.2.1

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Geëvalueerd

1/1 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

1/1 (100%)

0

Leerlingen zijn niet of onvoldoende geïnstrueerd over de risico’s en beheersmaatregelen.
Risico:

Gemiddeld*

Prioriteit:

Hoog

*Afwijking van standaardrisico
Standaard risico: hoog.
Motivatie afwijking: Ze worden wel geïnstrueerd over de risico's, maar er wordt nog steeds gegeten in het
lokaal.
Toelichting bij antwoord
Je mag niet eten en drinken in het lokaal. Toch wordt dit nog steeds gedaan.
Toelichting
● Werknemers en leerlingen dienen aantoonbaar voorgelicht te zijn over de risico’s van apparatuur en
stoffen waarmee ze werken en de maatregelen om die risico’s tot een minimum te beperken. Zij
moeten geïnstrueerd zijn over hoe veilig te werken en hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. De
school beschikt over een practicumreglement. Het practicumreglement kan bijvoorbeeld de volgende
onderwerpen bevatten: Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen:
● bril, laboratoriumjas altijd bij practica met stoffen,
● het dragen van handschoenen bij bepaalde werkzaamheden.
● Geen hoofddoeken of sjaals van brandbaar materiaal en het opbinden of anderszins beschermen van
lang haar bij werk met open vuur.
● Eventueel gebruik van repressieve middelen als oogdouche.
● Verbod op eten, drinken, cosmetica opbrengen.
● Verbod op pipetteren met de mond.
● Verplicht handen wassen na practica (met stoffen). Melden van gevaar.
● Opruimen van de werkplek.
● Omgaan met chemicaliën en apparatuur.
● Ontruiming en vluchtroute uit lokaal.
Maatregel
Regels moeten voor beide locaties gelden en voor alle docenten hetzelfde zijn. Leerlingen moeten
duidelijkheid hebben over wat wel en niet is toegestaan op de school en in de lokalen. Ook het verschil
tussen theorielessen en tijdens practica lessen is hierbij belangrijk. Er is al een protocol opgesteld in
overleg met het MR. Hier moet iedereen zich wel aan gaan houden. De maatregel is dan ook het protocol
opsturen naar de betrokkenen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

01-04-2017

Onbepaald
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2.2
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2.3

Persoonlijke Beschermingsmiddelen en hygiëne
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten Geëvalueerd
vragen
1/2 (50%)

1/1 (100%)

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

1/1 (100%)

0

2.3.1
De vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet beschikbaar of worden niet
gebruikt.
Risico: Gemiddeld* Prioriteit: Gemiddeld
Afwijking van standaardrisico
Standaard risico: hoog.
Motivatie afwijking: ze zijn er wel, maar er dienen wat aanpassingen aangebracht te worden.
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Toelichting bij antwoord
Er is een oogdouche, maar er ontbreekt een klep, om de oogdouche schoon te houden. Ook hangt de
oogdouche scheef aan de muur. Vindt er controle van de nooddouches en oogdouches plaats?
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Toelichting
Iedere werknemer en leerling dient te beschikken over beschermingsmiddelen die bij een proef zijn vereist
om de risico’s zo klein mogelijk te maken. De volgende beschermingsmiddelen dienen in het lokaal
beschikbaar te zijn.
Minimumeisen:
- De leerlingen dienen op de hoogte te zijn van de risico’s van proeven en de gebruikte stoffen en de
noodzaak en het juiste gebruik van de vereiste voorzorgen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Bij practica wordt een risicoanalyse gemaakt en worden de juiste preventieve maatregelen getroffen,
bijvoorbeeld:
- Leerlingen dragen een labjas als kleding kan worden beschadigd of als met schadelijke materialen wordt
gewerkt.
- Leerlingen dragen een veiligheidsbril bij spatgevaar of werken met schadelijke stoffen.
- Leerlingen dragen handschoenen bij werken met giftige of schadelijke stoffen.
- Er dient (door de TOA) te worden toegezien op het juiste gebruik van de persoonlijke
beschermingsmiddelen,
- De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in goede staat, worden regelmatig gecontroleerd, doelmatig
onderhouden en gereinigd.
Omdat leerlingen meestal moeilijk kunnen inschatten of het dragen van een laboratoriumjas of
veiligheidsbril gewenst/noodzakelijk is, is het aan te bevelen om bij alle practica waar gewerkt wordt met
stoffen beide beschermingsmiddelen verplicht te tellen.
Maatregel
Oogdouche recht hangen en een klep erop plaatsen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum
01-10-2017

Status

2.3.2

Hygiëne is onvoldoende gewaarborgd.
Risico: Laag
Prioriteit: Laag
Toelichting bij antwoord
Er wordt gegeten en gedronken in het kabinet van de TOA. Ook in de practicumlokalen wordt gegeten en
gedronken. Dit wordt gedaan door zowel leerlingen als docenten. De practicumjas van de TOA is niet
heel schoon. Tevens wordt er gerookt door de TOA in zijn kabinet met een e-sigaret.
Toelichting
- Eten, drinken en het opbrengen van cosmetica is niet toegestaan tijdens practica.
- Tijdens practica dragen leerlingen, TOA en docent zo nodig een laboratoriumjas, een veiligheidsbril en
handschoenen.
- De labjassen worden minamaal 1x per jaar gereinigd.
- Na afloop van een practicum met stoffen wassen alle leerlingen hun handen.
- De vloer wordt zoveel nodig doch tenminste eenmaal per week nat gereinigd om resten chemicaliën
afdoende te verwijderen.
- De tafels worden direct na gebruik nat gereinigd om resten chemicaliën afdoende te verwijderen.
- Zwanenhalzen worden jaarlijks gecontroleerd op verstoppingen of lekkage.
Maatregel
Gesprek met de TOA inplannen om te praten over het eten, drinken en roken in het kabinet. Protocol,
over het eten en drinken opsturen naar alle docenten, zodat er één lijn getrokken wordt.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
Apparatuur en practicummaterialen

2.4.1

Niet alle elektrische apparatuur is veilig
Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
De elektrische apparaten worden regelmatig gekeurd, maar er staan ook aquariums in het biologielokaal.
Dat zijn echter privéeigendommen. Ook deze dienen te worden gekeurd. Ook hangt er boven de
elektrische apparaten een plant, die water nodig heeft. Zuurkasten worden jaarlijks gecontroleerd.
Toelichting
- Alle elektrische apparaten worden regelmatig gekeurd. De inspectiefrequentie is bepaald conform NEN
3140.
- Dompelaars en de verlichting van microscopen werken op veilige lage spanning en zijn dubbel geïsoleerd
of geaard wanneer deze op 220 Volt werken.
- Roermotoren zijn dubbel geïsoleerd.
- Zuurkasten worden jaarlijks gecontroleerd, dit is niet zichtbaar.
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Gemiddeld

Status

01-06-2017

2.4

Risico:

Streefdatum Einddatum
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Maatregel
De aquariums laten keuren. De plant boven de aquariums verplaatsen. Zichtbaar maken van de jaarlijkse
controle zuurkasten.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
2.5

Hanteren en gebruik van gevaarlijke stoffen
Geen knelpunten gevonden

2.6

Opslag van gevaarlijke stoffen

2.6.1

Streefdatum Einddatum

Status

01-10-2017

Er is geen volledig actueel register gevaarlijke stoffen aanwezig.
Risico: Gemiddeld* Prioriteit: Gemiddeld
Afwijking van standaardrisico:
standaardrisico: hoog
motivatie afwijking: Er is wel een register, maar deze dient uitgebreid te worden.
Toelichting bij antwoord
Het register voldoet niet aan de eisen. Er dient ook een gewichtsregistratie te worden opgenomen in dit
register.
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Toelichting
Er is een actueel register beschikbaar van de aanwezige gevaarlijke stoffen in het kabinet en/of lokaal. Het
register is een schriftelijk document waarin vermeld moet worden.
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-

Naam product en vermelding stofnamen.
Vermelding van de risico’s (H-zinnen) en voorzorgen (P-zinnen)
Waar de stoffen zijn opgeslagen
Kankerverwekkend, ja of nee.

Maatregel
Gewichtsregistratie aan het register toevoegen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

Streefdatum Einddatum

Status

01-01-2018

3
Machines, Gereedschappen
Binnen dit onderdeel zijn geen knelpunten gevonden. De reden hiervan is dat de school niet beschikt over
grote gereedschappen en de onderdelen die ze wel hebben, zien er goed uit.
Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met (Sub)modules met Knelpunten met
(sub)modules alle
alle knelpunten
maatregelen voor maatregelen alle
inventarisatievragen geëvalueerd
alle knelpunten
afgerond
beantwoord
2/2 (100%)

0/2

0/2

0

3.1

Aanschaf, onderhoud, plaatsing, gebruik en instructie
Geen knelpunten gevonden

3.2

Transportmiddelen
Geen knelpunten gevonden

4

Schadelijk geluid
Geen knelpunten gevonden

5

Gevaarlijke Stoffen (alleen relevant voor gevaarlijke stoffen die nog niet beoordeeld zijn in
praktijkmodules zoals BINAS)
Geen knelpunten gevonden
Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met (Sub)modules met Knelpunten met
(sub)modules alle
alle knelpunten
maatregelen voor maatregelen alle
inventarisatievragen geëvalueerd
alle knelpunten
afgerond
beantwoord
3

3/3 (100%)

2/3 (66,7%)

2/3 (66,7%)

0
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5.1

Inventarisatie en evaluatie
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
1/7 (14,3%)

5.1.1

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Geëvalueerd

1/1 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

1/1 (100%)

0

De gebruiker kent de gezondheidseffecten van de gevaarlijke stoffen niet en/of het is
onbekend aan welke concentraties gebruikers blootgesteld worden.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Niet alle leerlingen weten dit van alle stoffen. De docenten geven wel aan dat het om een gevaarlijke stof
gaat, maar niet concreet wat de gezondheidseffecten zijn en aan welke concentraties ze blootgesteld
worden.
Toelichting
Bekendheid met de risico's van gevaarlijke stoffen is te bevorderen door:
● Voorlichting en onderricht in het lesprogramma;
● duidelijke etikettering van producten;
● beschikbare productveiligheidsinformatiebladen en naslagwerken (onder andere Chemiekaartenboek)
en
● actuele blootstellingconcentratie is bekend.
Maatregel
Document opstellen, waarin vermeld staat wat de gezondheidseffecten zijn, van verkeerd gebruik. Ook
moet in dit document vermeld worden met welke concentraties gewerkt wordt.
Etikettering van verdunningen van gevaarlijke stoffen bij NaBiSk.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum
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Teamleider Bedrijfsvoering
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5.2

Status

01-08-2018

Onbepaald

Maatregelen Blootstelling Gevaarlijke Stoffen
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten Geëvalueerd
vragen
1/7 (14,3%)

5.3

Streefdatum Einddatum

1/1 (100%)

Opslag Gevaarlijke Stoffen
Geen knelpunten gevonden

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Aangepakt

1/1 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Straling
Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met
(sub)modules alle
alle knelpunten
inventarisatievragen geëvalueerd
beantwoord
2
2/2 (100%)
Geen knelpunten gevonden

6.1

Niet-ioniserende straling
Geen knelpunten gevonden

6.2

Ioniserende straling
Geen knelpunten gevonden

7

Beeldschermwerk

7.1

Inrichting beeldschermwerkplekken

7.1.1

(Sub)modules met
maatregelen voor
alle knelpunten

0/2

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

0/2

0

Het beeldscherm staat ergonomisch niet verantwoord.
Risico: Gemiddeld
Prioriteit: Gemiddeld
Toelichting bij antwoord
Het beeldscherm is zelf goed in te stellen, alleen staat deze schuin voor de medewerkers. Het beeldscherm
moet zoveel mogelijk recht voor de medewerker staan. Het betreft de werkruimte van meneer de Ligt.
Toelichting
- Het beeldscherm is goed af te lezen. De afstand van het scherm tot de ogen van de
beeldschermmedewerkers is minimaal 50cm.
- De tekens zijn helder en duidelijk te lezen. Zowel het contrast moet goed zijn als ook de detailgrootte die
wordt weergegeven op het scherm.
- Het beeld is vrij van flikkeren. Ramen of je eigen kleding weerspiegeld niet in het scherm.
- Het beeldscherm staat op een goede werkhoogte. Een goede werkhoogte betekent dat je met het hoofd
niet te veel naar beneden of naar boven hoeft te kijken. Een opstelling met de bovenkant van het scherm
ongeveer op ooghoogte, werkt voor de meeste mensen goed.
Maatregel
Instructie geven over inrichting beeldschermwerkplekken.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum
1-10-2017

Status
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Plan van aanpak
In dit plan van aanpak zijn alle bevindingen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie verwerkt. In dit plan van aanpak
zijn de punten, die ook al bij de andere locatie aanbod kwamen, niet meegenomen. Hierbij kunt u denken aan
beleidstechnische vragen en vragen omtrent sociale veiligheid. Voor die vragen verwijs ik u graag naar de RI&E van
de Nobeldwarsstraat.
De prioriteiten zoals in dit plan van aanpak zijn rechtstreeks overgenomen uit de risico-inventarisatie, alleen hier
worden ze aangegeven met de volgende cijfers:
1 = hoog, actie noodzakelijk; grote kans op gezondheidsschade, ongeval of verzuim;
2= gemiddeld, actie gewenst; kans op gezondheidsschade, ongeval of verzuim;
3= laag, actie te overwegen; hinder of beperkte kans op gezondheidsschade, ongeval of verzuim;
In de risico-inventarisatie en -evaluatie is een uitgebreide toelichting gegeven bij de bevindingen. Deze zullen dan ook
niet worden meegenomen in het plan van aanpak.
Factoren die een rol spelen bij de bepaling van de realisatietermijnen zijn:
- financiële haalbaarheid;
- (technische) uitvoerbaarheid;
- aantal blootgestelde personen;
- de ervaren ernst van het knelpunt;
- de verwachte weerstand tegen de actie.
Dit plan van aanpak dient jaarlijks te worden herzien. Tevens dient er een verslag opgesteld te worden over de
voortgang ervan.
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Aandachtspunten schoolgebouw
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Onderwerp &
paragraaf

PR. Actie

Geplande
datum
actie

Fietsen/schoolplein
1.2.1

2

Conciërges moeten
meer toezicht houden
en zorgen dat de
fietsen in de rekken
worden geplaatst.

01-042017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Leuning 1.3.1

2

Plaatsen van een
leuning op de eerste
etage bij de trap
rechts.

01-082017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Lichtbakken 1.3.2

2

Lichtbakken
vastzetten

12-042017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Lint voor
nooduitgang 1.3.3

2

Lint verwijderen of
niet meer gebruiken

01-052017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder

1.7.1 Onderhoud,
orde en netheid

2

Schoonmaakpartij
01-04aanspreken/aansturen 2017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Verzegelstickers
1.8.1

2

Verzegelstickers op
verbandtrommels

01-052017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Ophangen
blusmiddel 1.8.2

2

In lokaal 620 het
blusmiddel weer aan
de muur hangen

1-102017

Teamleider
bedrijfsvoering

Snoeren 1.9.1

2

Snoeren opbinden

01-052017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Temperatuur
werkplek 1.9.2

2

Mobiele airco
aanschaffen

01-062017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Afstand tussen de
tafels 1.10.1

2

De opstellingen van
de tafels veranderen
in de lokalen, waar
dat nodig is, volgens
de lokalencheck.

01-042017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Snoeren e.d. 1.10.2

1
- Snoeren wegwerken
- Kapotte wand- en
contactdozen
repareren
In de lokalencheck
valt af te lezen waar
wat moet gebeuren.
In lokaal 641 de
vloerafwerking
repareren
De tafels en stoelen
die wiebelen
repareren. Wanneer
dit niet mogelijk is
vervangen
In lokaal 560 de kast
repareren, waardoor
het onmogelijk
wordt, om er
doorheen te vallen.
Spatwaterklep op het
stopcontact plaatsen
in lokaal 685

01-052017

Teamleider
Bedrijfsvoering

01-062017

Teamleider
Bedrijfsvoering

01-052017

Teamleider
Bedrijfsvoering

01-052017

Teamleider
Bedrijfsvoering

01-052017

Teamleider
Bedrijfsvoering

2

Tafels/stoelen
1.10.4

2

Kasten 1.10.5

2

Stopcontacten
1.13.2

1

Leo Tonus
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Vloerafwerking
1.10.3

Leo Tonus
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Aandachtspunten BINAS-lokalen
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Onderwerp &
paragraaf

PR. Actie

Gasaansluitingen
2.1.1

2

- Alle
01-082017
gasaansluitingen
laten controleren en
waar nodig
repareren/vervangen
- Hoofdkraan
uitzetten, als er geen
practica gegeven
wordt.

Teamleider
Bedrijfsvoering

Inrichting 2.1.2

2

- Opzet van tafels
veranderen, zodat
het aan de eisen
voldoet.

31-122017

Teamleider
Bedrijfsvoering

01-082017

Teamleider
Bedrijfsvoering

- Plaatsen van een
extra deur.
Opbergplek creëren,
waardoor
leraren/leerlingen
niet meer kunnen
struikelen.

Geplande
datum
actie

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder

Opbergen
jassen/tassen 2.1.3

3

Onveilige
kabinetten 2.1.4

2

- Kast vastzetten
- Kabinetten
opruimen

01-062017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Regels 2.2.1

1

Protocol opsturen
naar de betrokken
medewerkers

01-052017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Oogdouche 2.3.1

2

- Oogdouche recht
hangen
- Klep op de
oogdouche plaatsen.

01-102017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Hygiëne 2.3.2

3

- Gesprek inplannen
met de TOA.
- Protocol opsturen
naar medewerkers.

01-062017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Keuringen 2.4.1

2

Aquariums laten
keuren en zichtbaar
maken controle
zuurkasten

01-102017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Register gevaarlijke
stoffen 2.6.1

2

Gewichtsregistratie
toevoegen aan het
register

01-012018

Teamleider
Bedrijfsvoering

Aandachtspunten gevaarlijke stoffen
Onderwerp &
paragraaf

PR. Actie

Gezondheidseffecten 1
5.1.1

Document opstellen
over de
gezondheidseffecten
en de concentraties.
Deze moeten de
leerlingen voor
aanvang
doornemen.

Geplande
datum
actie

Datum
afgerond

01-82018

Verantwoordelijke Uitvoerder

Teamleider
Bedrijfsvoering

Etikettering van
verdunningen
gevaarlijke stoffen

Aandachtspunten Beeldschermwerk
PR. Actie

Geplande
datum
actie

Beeldscherm 7.1.1

2

1-102017

Beeldscherm recht
voor de
medewerkers
neerzetten.
Instructie geven.

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder

Teamleider
Bedrijfsvoering
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Bijlage 1 Enquête medewerkers
Enquête voor de RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)
Voor de volledigheid van de RI&E is het van belang om ook de mening van de medewerkers te horen. De
antwoorden op de volgende 17 vragen zullen worden meegenomen in de RI&E. Het zijn uitsluitend vragen die met
Ja/ Nee beantwoord dienen te worden. De enquête is anoniem en zal uitsluitend worden gebruik voor het opstellen
van een goed en volledig RI&E.
Omcirkel wat volgens u juist is m.b.t. de school.
1. De werkgever licht mij doeltreffend voor over de te verrichten werkzaamheden, de daaraan verbonden risico's en
de maatregelen die zijn getroffen om de risico's te beperken.
Ja/ Nee
2. Ik weet welke klachten gemeld dienen te worden en bij wie dat dient te gebeuren.
Ja/ Nee
3. Ik kan klachten over grensoverschrijdend gedrag drempelloos en in vertrouwen melden.
Ja/ Nee
4. Werknemers trekken één lijn met betrekking tot het naleven van de gedragsregels.
Ja/ Nee
5. Er zijn duidelijke afspraken over de directe opvang en nazorg van slachtoffers na incidenten.
Ja/ Nee

7. Ik word periodiek getraind en/of geïnstrueerd in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
Ja/ Nee
8. Het takenpakket van de school als geheel is afgestemd op de beschikbare formatie.
Ja/ Nee
9. Het takenpakket is evenwichtig verdeeld over alle medewerkers.
Ja/ Nee
10. De werkbelasting blijft binnen aanvaarbare grenzen.
Ja/ Nee
11. Ik heb de juiste informatie om mijn werk te kunnen uitvoeren.
Ja/ Nee
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6. Ik word door de school geïnformeerd over grensoverschrijdend gedrag en de maatregelen die de school daartegen
onderneemt.
Ja/ Nee

32

12. Ik heb voldoende regelmogelijkheden om problemen in het werk op te lossen. (wanneer ik het niet zelfstandig
kan oplossen dan is er adequate ondersteuning beschikbaar)
Ja/ Nee
13. De collegiale verhoudingen en de samenwerking zijn goed.
Ja/ Nee
14. De frequentie en kwaliteit van afstemming en overleg is hoog.
Ja/ Nee
15. Er worden adequate functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden.
Ja/ Nee
16. Er zijn duidelijke taak- en functieomschrijvingen. (deze zijn op maat, na wens en houden rekening met eventuele
doorgroeimogelijkheden)
Ja/ Nee
17. Ik weet wat er van mij word verwacht in het geval van verzuim. Het verzuimprotocol is compleet.
Ja/ Nee
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Bedankt voor het meewerken aan deze enquête! De antwoorden zullen worden meegenomen in de
RI&E.
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Bijlage 2 Klassencontrole Van Asch van Wijckskade
Lokaal 620 (natuurkundelokaal)
Kabels zijn weggewerkt.
Er is zonwering. Deze zit wel aan de binnenkant. In totaal zijn er 5 ramen, waarvan bij de meest linker de zonwering
niet optimaal meer werkt.
De afstand tot aan het bord is in orde.
Er is een douche aanwezig en een oogdouche (voor het geval een proef fout loopt).
De vloerafwerking is goed.
De luchtvochtigheid is goed.
Bij beide deuren hangt een protocol wat te doen bij brand.
De verlichting werkt prima. Het is een zolderlokaal, maar ondanks dat komt er vrij veel licht naar binnen, mocht er
nou niet voldoende licht naar binnen komen dan is er altijd nog het kunstlicht.

Lokaal 575
Kabels zijn goed weggewerkt achter de computer.
Er is geen zonwering. Wel zit er een laagje over de ramen heen dat de zon enigszins tegenhoudt. Er kan één raam
open (de meest rechtse).
De afstand tot aan het bord is 2.10. Dat is ver genoeg
Een aantal tafels en stoelen wiebelen.
Er zijn geen kapotte stekkerdozen of stopcontacten.
De temperatuur in het lokaal is prima, niet te koud of te warm. In de zomer is het wel zo dat er weinig ramen op
kunnen en het dus al gauw erg warm kan zijn in het lokaal. In de winter kunnen wel de kachels aan, waardoor de
temperatuur ook als behaaglijk kan worden beschouwd.
De vloerafwerking is goed. Geen val/ struikel gevaar.
Bij de deur hangt een protocol, wat te doen bij brand.
De verlichting werkt prima. Alle lampen doen het en er is dus voldoende kunstlicht aanwezig in het lokaal.
Er zijn geen kasten aanwezig in dit lokaal en dus kunnen deze ook niet geobserveerd worden.
De luchtvochtigheid is prima in het lokaal.
De akoestiek is ook prima in het lokaal.
Lokaal 675
De stoel voor de docent is ergonomisch.
De afstand tot aan het bord bedraagt 1.70.
Er zijn in totaal 4 ramen, die allemaal open kunnen.
Er is zonwering, maar deze is aan de binnenkant bevestigd. Tevens is het zo dat de zonwering in dit lokaal niet
optimaal functioneert.
De temperatuur in het lokaal is prima.
De vloerafwerking in het lokaal is in orde, geen val- of struikelgevaar.
Er komt voldoende licht naar binnen, maar mocht dit niet voldoende zijn, dan is er altijd nog kunstlicht dat goed
werkt.
De draden zijn niet goed weggewerkt. Dit zit hem in het feit dat het wel weggewerkt is, maar dat er nog steeds open
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De kasten zien er goed uit in de trappengang 2e etage.
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plekken te zien zijn, zoals te zien is op de afbeelding. Leerlingen kunnen daarbij komen en dat moet niet kunnen.
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De stopcontacten zijn tevens beschadigd. Er zit kauwgom in en er is met pen op getekend. Nou is het tekenen nog
niet zo heel erg, maar kauwgom in een stopcontact is niet zo goed.
De stoelen en tafels zijn wel nieuw en wiebelen dus niet.
De luchtvochtigheid is prima in het lokaal.
De akoestiek is ook prima in het lokaal.
De kast zag er niet overvol uit. Wel lag er op de grond heel veel troep en stof. Een oude computer stond er nog die
het waarschijnlijk toch niet meer doet.
Ook bij de ingang is er een deel uit de muur. Hier zat voorheen waarschijnlijk iets waarmee de kabels weggewerkt
waren. Hier kunnen mensen zich aan open halen. Hetzelfde geldt aan de andere kant, waar de afwerking nog wel aan
de muur zit, maar waar geen draden meer in lopen. De afwerking was van ijzer en daar kunnen leerlingen zich
makkelijk aan open halen.
Lokaal 670
De stoel van de docent is ergonomisch.
Wat mij meteen op viel was het feit dat dit lokaal allemaal nieuwe stoelen en tafels heeft.
De draden zijn niet goed weggewerkt. De leerling die vanaf de docent gezien rechtsvoor zit heeft naast zich een snoer
hangen.
Hier is de afwerking ook niet optimaal.
Het lokaal heeft 3 ramen, waarvan de middelste defect is. Er hangt immers een briefje op met daarom raam
dichtlaten, raam defect.
Er is zonwering aanwezig in het lokaal, maar deze zit wel aan de binnenkant.
De afstand tot aan het bord is 2.40 en dit is dus prima.
De vloerafwerking is prima, en dus is er geen val- en of struikelgevaar.
Er is voldoende kunstlicht aanwezig in het lokaal.
Er zijn in dit lokaal geen defecte op beschadigde stekkerdozen of stopcontacten.

De luchtvochtigheid is prima in dit lokaal en de akoestiek ook.

Lokaal 640
De stoelen en tafels zijn in orde.
De stoel van de docent is ergonomisch.
Draden en snoeren zijn goed weggewerkt.
Dit lokaal staat in contact met het vorige lokaal. Het is eigenlijk één groot lokaal.
In totaal heeft dit lokaal 3 ramen, met allen zonwering. Wel is het zo dat de middelste zonwering kapot is. Dit is
gevaarlijk, want deze hangt daar nu los.
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Lokaal 641
De stoel van de docent is ergonomisch.
Dit lokaal heef in totaal 6 ramen en is eigenlijk één groot lokaal met lokaal 640
Er is een wand tussen beide lokalen geplaatst.
Draden zijn goed afgewerkt.
De afstand tot aan het bord is in orde. Deze bedraagt 2.10
Een aantal stoelen en tafel wiebelen.
Alle ramen hebben zonwering. Het kan niet compleet verduisterd worden, maar de zon kan wel tegen gehouden
worden. Alle ramen kunnen open
Er zit een gat in de vloer. Het is nu nog een klein gaatje, maar die kan wel uitgroeien tot een grotere. Er is nu wel al
struikelgevaar, want leerlingen kunnen met de voet erachter blijven zitten.
De luchtvochtigheid is prima in dit lokaal en tevens de akoestiek.
De kast is wel een bende zoals te zien is op de afbeelding.

36
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De afstand tot aan het bord is in orde.
De vloerafwerking is goed in het lokaal. Er is dan ook geen val of struikelgevaar.
De temperatuur in dit lokaal is wat aan de warme kant, maar de ramen kunnen wel open.
De akoestiek in dit lokaal is prima.
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Lokaal 550
De afstand tot aan het bord is 2meter.
De afstand tussen de rijen is 1.10m
In dit lokaal is de bedrading niet goed weggewerkt. Aan de zijkant bij de tweede rij zit geen overkapping over het
draad dat daar loshangt.
De vloerafwerking is goed.
Er is hier geen zonwering aan de buitenkant, maar wel aan de binnenkant. Er komt voldoende licht naar binnen, maar
mocht dat niet het geval zijn dan is er ook voldoende kunstlicht aanwezig.
De stopcontacten zien er goed uit en niet kapot.
Dit lokaal heeft 23 ramen, waarvan er 4 open kunnen.
De akoestiek in dit lokaal is in orde net als de luchtvochtigheid.
De opslagkast ziet er niet geordend uit.
De stoel van de docent is ergonomisch. De stoelen in dit lokaal zien er prima uit, net als de tafels.
Lokaal 545
De afstand tot aan het bord is 2 meter.
De afstand tussen de rijen is 85cm.
Er is zonwering aan de binnenkant bevestigd.
Er is voldoende kunstlicht aanwezig in het lokaal. Ook komt er voldoende licht door het raam naar binnen.

De stopcontacten zien er goed en niet beschadigd uit.
Enkele stoelen en tafels wiebelen.
De temperatuur is wat aan de hoge kant, maar de akoestiek is prima.
De vloerafwerking is prima.
Dit lokaal heeft zes ramen, waarvan er één open kan.
Lokaal 560
Afstand tot aan het bord is 2.10
Afstand tussen de rijen is 95cm.
Het lokaal heeft 12 ramen, waarvan er één open kan.
In de meest linker kast zit aan de onderkant een gat. Iemand kan daar met zijn been in vallen!
Lokaal 565
Afstand tot aan het bord 2 meter
Afstand tussen de rijen is 1.10cm
Het lokaal heeft 12 ramen, waarvan er één open kan.
Er zit kauwgom in het stopcontact rechtsachter in de klas.
Enkele stoelen en tafels wiebelen.
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Mediatheek
Verwarming is niet onderstut.
Kabels zitten niet vast.
De leuning is 1m hoog.
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Lokaal 540
Zoals te zien is op de afbeelding ligt er gewoon een stekkerdoos op de tafel.
Ook is de opstelling van de computer achter het beeldscherm van de docent niet echt handig.

Lokaal 555
Het is vrij warm in dit lokaal
Verder een goed lokaal!
Lokaal 550
enkele stoelen en tafels wiebelen, verder een goed lokaal.
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Lokaal 510
Kozijnen zijn op sommige plaatsen verrot.
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Het raam linksvoor kan open, maar niet helemaal dicht.
Enkele tafels en stoelen wiebelen.

Lokaal 685
Er zit geen spatwaterklep op de stopcontacten boven de kranen.
Een deel van de omheining van de bedrading zit los. Deze zit los aan de muur. Tevens is een deel eraf, waardoor de
leerlingen erbij kunnen.
Enkele tafels en stoelen wiebelen.
Het is misschien handig om bij de houten palen aan de zijkant van het lokaal stickers te plakken met pas op.
Leerlingen kunnen makkelijk hun hoofd stoten.
Ook de opstelling van de stoelen en tafels moet anders. Er zit geen ruimte tussen de tafels. Leerlingen kunnen maar
aan één kant eruit!
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Lokaal 590
Ook in dit lokaal beginnen de kozijnen los te laten.
In de ingang staat tevens een kast die waarschijnlijk weg gebracht moet worden naar het vuilnis. Dit kan beter gelijk
gebeurden, want deze kan omvallen.
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