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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 Nobeldwarsstraat 9 en de Muntstraat 3-5 . Hierin zijn alle
onderdelen meegenomen uit de Arbocatalogus, inclusief de beleidstechnische vragen en beide enquêtes (m.b.t.
sociale veiligheid & medewerkerstevredenheidsonderzoek). Ook is hierbij het gebouw aan de muntstraat
meegenomen. Op de muntstraat zitten voornamelijk administratieve medewerkers en wordt niet of nauwelijks
lesgegeven aan leerlingen. Desondanks is het toch belangrijk dat dit gebouw ook meegenomen wordt in deze RI&E.
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 de teamleidster Bedrijfsvoering, Marloes van der Drift, is de methode van inventarisatie en
evaluatie vastgesteld. Het stappenplan voor de uitvoer ziet er als volgt uit:
- Het maken van een tijdspad,
- diverse gesprekken inplannen met o.a. directie, leidinggevende en medewerkers,
- observaties en risico’s in kaart brengen,
- plan van aanpak opstellen,
- en laten toetsen door extern bedrijf.
2. In een gesprek met de rector Nynke Gerritsma is aandacht besteed aan de beleidsmatige kant van de school.
Daarbij moet gedacht worden aan het verzuimbeleid, werkstressprotocollen etc. Er is gebruik gemaakt van de
checklist van de Arboscan-VO. Deze checklist is een opsomming van alle aandachtspunten die van belang zijn. De
beleidsaspecten zullen uitsluitend in deze RI&E aanbod komen en zullen niet terug te vinden zijn in de RI&E van de
Van Asch van Wijckskade. Hiervoor is gekozen, omdat deze onderdelen voor beide locaties hetzelfde zijn. Het
meenemen van deze onderdelen in de andere RI&E zou dan ook dubbelop zijn.
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3. Voor beide locaties zijn er meerdere observaties geweest (op rustige en drukke momenten, zoals de pauzes
bijvoorbeeld). 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.
Ook is hierbij het gebouw aan de muntstraat meegenomen. Daarbij zijn de verschillende lokalen en kantoren
meegenomen.
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4. Er zijn twee enquêtes opgesteld. Beide enquêtes zijn terug te vinden als bijlage in dit document. In de eerste
enquête kwam namelijk het aspect grensoverschrijdend gedrag niet voldoende aanbod, en dus moest er nog een
enquête worden afgenomen. De enquêtes zijn steekproefsgewijs afgenomen onder de medewerkers. In totaal zijn
voor beide enquêtes, 17 van de 120 medewerkers geënquêteerd. Ik heb bij binnenkomst in de personeelsruimte
gevraagd aan de medewerkers of ze wilde meewerken aan de enquêtes. Verder heb ik de mensen waarmee ik een
afspraak had om vragen door te nemen, ook gevraagd of ze de enquêtes wilden invullen. Daarbij kun je denken aan de
TOA’s en de conciërges.
De eerste enquête kon uitsluitend met ja of nee worden beantwoord. Per vraag is gekeken of het aantal medewerkers
dan negatief scoorde op een bepaalde vraag aanvaardbaar was. Voor sommige vragen zijn 6 negatieve uitlatingen al
voldoende, om dat als een risico te zien. Ook zijn er vragen bij, waarbij het aantal negatieve uitlatingen hoger moet
zijn dan de helft, om het als een risico te zien.
5. Er zijn gesprekken gevoerd met enkele medewerkers over hun werkzaamheden. Bepaalde werkzaamheden worden
alleen door deze specifieke 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)
Samen met Lisander Zwart is een ronde gemaakt door de gymzalen. Uit deze observatie zijn een aantal knelpunten
naar voren gekomen. Deze zijn verwerkt in het plan van aanpak. Tevens is er een bijlage toegevoegd met daarin een
opsomming van alle knelpunten en afbeeldingen.
6. Van elk Arbo-thema die in de Arboscan-VO terugkomt is beoordeeld of er een risico of aandachtspunt bestaat of
niet. Vervolgens is in het plan van aanpak aangegeven wat de prioriteit is van het knelpunt. Daarbij kon gekozen
worden uit: hoog, gemiddeld of laag. In de inleiding van het plan van aanpak staat vermeld wat de eisen zijn van deze
prioritering.
7. Alle knelpunten zijn overzichtelijk verwerkt in het plan van aanpak. Hierdoor kan de school direct afstrepen wat al
is gedaan en kan dus direct afgelezen worden wat nog uitgevoerd moet worden. Bij elk knelpunt is aangegeven welke
paragraaf het betreft. Hierdoor valt eenvoudig terug te lezen, wat de eisen zijn van een knelpunt.
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. Zoals u zult terugzien in het plan
van aanpak, is Marloes van der Drift (teamleider bedrijfsvoering) verantwoordelijk voor de meeste knelpunten.
Echter zal zij deze knelpunten niet allemaal zelf uit gaan voeren. Om die reden is er ook een uitvoerder toegevoegd
aan het plan van aanpak.
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 document door het MT en het MR worden doorgenomen. Het MR
heeft instemmingsrecht. Eventuele aanpassingen kunnen dan nog worden verwerkt in het plan van aanpak.
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10. Tot slot zullen beide risico-inventarisaties en -evaluaties worden getoetst door een extern bedrijf.
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Algemene bedrijfsgegevens
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Het St. Gregorius College is een katholieke scholengemeenschap voor het middelbaar onderwijs met ca. 1200
leerlingen verdeeld over twee locaties. De scholengemeenschap bestaat uit vmbo, HAVO en VWO. 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 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.
De Nobeldwarsstraat heeft aan de andere kant van de binnenplaats ook nog een gebouw aan de Muntstraat, met
meerdere lokalen en kantoren. In dit gebouw werken voornamelijk administratieve medewerkers, maar ook de
jeugdverpleegkundige zit in een ruimte. Het gebouw telt drie verdiepingen en meerdere kleine kamers, waar geen
gebruik meer van gemaakt wordt.
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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
- 1 huishoudelijk 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:
Bijzondere groep

Aanwezig

jeugdigen (<18)
ouderen (>50)
zwangere
minder validen
stagiaires

ja
ja
ja
nee
ja

uitzendkrachten
taal niet machtig
alleenwerkers
thuiswerkers
onderaannemers
schoonmakers

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.
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,
een kantine en diverse andere ruimtes.
De locatie aan de Van Asch van Wijckskade staat nog niet zo lang als het hoofdgebouw. Dit 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 en dus wordt er ook een gymzaal gehuurd in stadion Galgenwaard. De leerlingen moeten
daar zelf naar toe fietsen in de pauzes. Afgelopen jaar is er een verbouwing geweest aan de Van Asch van Wijckskade.
De kantine 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.
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Belangrijkste knelpunten
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste observaties worden weergegeven. In het vervolg van dit document zullen alle
knelpunten aan bod komen, maar hier wordt alvast een overzicht weergegeven van de knelpunten, waar direct mee
aan de slag gegaan moet worden. Deze knelpunten zijn dan ook allemaal een hoog risico.
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Onderwerp

Risico

Situatie

Actie

Verplichting Arbowet

Hoog

Het arbobeleid is nog niet schriftelijk
vastgelegd.

Arbobeleid schriftelijk vastleggen en
implementeren.

Verplichting Arbowet

Hoog

Momenteel heeft school nog geen
RI&E. De laatste dateert uit 2001.

Het uitvoeren van een RI&E.

Verplichting Arbowet

Hoog

Er is nog geen
explosieveiligheidsdocument.

Het laten beoordelen van het
explosiegevaar in de school, door
een extern bedrijf.

Buitenschoolse
activiteiten

Hoog

Er wordt vanuit de school niet
toegezien op de gemaakte afspraken
met de stageplekken van de leerlingen
van de school.

Opstellen van een document, waarin
de Arboafspraken in verwerkt zijn.
Dit document dient met alle
stageplekken te worden
doorgenomen, voordat een leerling
stage gaat lopen.

Bedrijfshulpverlening

Hoog

Er is geen schoolnoodplan, wel een
schoolveiligheidsplan en een
ontruimingsprotocol, maar deze zijn
niet actueel.

Actualiseren van het
schoolveiligheidsplan en
ontruimingsprotocol. Tevens het
opstellen van een schoolnoodplan.

Sociale veiligheid

Hoog

Er is nog geen vertrouwenspersoon
aangesteld bij wie grensoverschrijdend
gedrag in vertrouwen gemeld kan
worden.

Het aanstellen van een
vertrouwenspersoon en tevens de
medewerkers overtuigen dat
grensoverschrijdend gedrag in
vertrouwen gemeld kan worden. Dit
dient gedaan te worden door in
gesprek te gaan met de
medewerkers.

Personeelsbeleid

Hoog

Uit de enquête met de medewerkers
blijkt dat er geen goede beoordelingsen functioneringsgesprekken worden
gehouden.

Leidinggevende moeten de
gesprekscyclus goed gaan uitvoeren,
conform het beleid.

Hoog

Momenteel zijn er nog geen concrete
afspraken hoe er omgegaan moet
worden met privacygevoelige gegevens.

Het opstellen van een protocol, hoe
er omgegaan dient te worden met
privacygevoelige gegevens.
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Werkstress &
personeelsbeleid
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1. Verplichting Arbowet
Dit onderdeel behandelt het beleid dat er gevoerd wordt binnen de school. Voor de meeste vragen binnen dit
onderdeel is gebruik gemaakt van de kennis van de directie. De vragen binnen dit onderdeel zijn opgesplitst in twee
delen, namelijk het algemene deel en buitenschoolse activiteiten. Voor de vragen over buitenschoolse activiteiten is
gebruik gemaakt van de kennis van een docent maatschappijleer. De leerlingen gaan immers binnen dat vak op stage
en de vragen hebben vooral betrekking op de stageperiode. De vragen waarbij knelpunten zijn opgemerkt zullen nu
achtereenvolgens worden verklaard. Vervolgens zullen hier maatregelen aan worden verbonden.
1.1

Algemeen
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
6/14 (42,9%)

6/6 (100%)

6/6 (100%)

Geëvalueerd

6/6 (100%)

Aangepakt

6/6 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

1.1.1 Werkgever voert geen arbobeleid dat is gebaseerd op de stand van de techniek en de
professionele dienstverlening.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er is nog geen arbobeleid schriftelijk vastgelegd. Dit staat wel op de planning. De Willibrordstichting
(overkoepelende organisatie, die meerdere scholen in het VO onder zijn hoede heeft), is er mee bezig en
wilt dit begin 2017 af hebben.
Wel is de school in het bezit van diverse onderdelen van het arbobeleid. Hierbij moet gedacht worden aan:
gedragscodes, werkplekonderzoeken en verzuimbeleid.
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Toelichting
De werkgever moet een arbobeleid voeren dat is gebaseerd op de stand van de techniek en de
professionele dienstverlening. Het Arbobeleid is schriftelijk vastgelegd in verband met aantoonbaarheid.
Bij dat arbobeleid moet o.a. worden gestreefd naar:
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● Het zoveel mogelijk aanpakken van de problemen aan de bron;
● het zoveel mogelijk aanpassen van de werkplekken en de arbeidsinhoud aan de persoonlijke
eigenschappen van de werknemers;
● het zoveel mogelijk voorkomen van monotone arbeid;
● doeltreffende maatregelen nemen in het kader van de bedrijfshulpverlening en
● voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting.
Ook moeten arbeidsplaatsen worden aangepast aan werknemers met structurele functionele
beperkingen als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Maatregel
Arbobeleid schriftelijk vastleggen op Stichtingsniveau. Daarna het beleid naar schoolniveau schrijven en
implementeren.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Startdatum Streefdatum Einddatum Status
Rector

01-12-2016 01-02-2018

1.1.2

De risico's voor de werknemers bij de arbeid zijn niet schriftelijk vastgesteld of niet
getoetst.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er is geen RI&E aanwezig. De school heeft eerder een RI&E uit laten voeren, maar deze dateert uit het jaar
2003. Deze is dan ook niet actueel meer te noemen.
Toelichting
Schriftelijk vaststellen van de risico's van de arbeid voor de werknemers. Inclusief een beschrijving van de
gevaren, risico beperkende maatregelen en risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. De RI&E
moet ook aandacht schenken aan de vraag hoe werknemers toegang hebben tot interne en/of externe
Arbodeskundigen. De RI&E moet door een gecertificeerde Arbodeskundige of door een arbodienst zijn
getoetst. De RI&E bevat een plan van aanpak. De RI&E wordt herhaald en/of geactualiseerd als daartoe
aanleiding is.
Maatregel
RI&E laten uitvoeren en deze laten toetsen door een extern bedrijf.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Teamleider Bedrijfsvoering

15-11-2016 5-4-2017

Status
In uitvoering

Toelichting bij antwoord
De RI&E wordt op dit moment uitgevoerd en zal worden getoetst door een gecertificeerd bedrijf.
Het plan van aanpak is of onvolledig, niet concreet of niet actueel.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er is geen plan van aanpak, omdat er ook geen RI&E aanwezig is. Het plan van aanpak is immers een
onderdeel van het RI&E. Op dit moment is de school bezig met het laten uitvoeren van een RI&E. Ook is
er al een afspraak gemaakt om deze te laten toetsen. Tevens is de school bezig met het opstellen van een
plan van aanpak.
Toelichting
In het plan van aanpak is opgenomen welke concrete maatregelen door wie en op welke termijn getroffen
zullen worden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het plan van aanpak is een onderdeel van de
RI&E. Ook het plan van aanpak moet zijn getoetst. De uitvoering van het plan van aanpak moet worden
periodiek bewaakt, geëvalueerd en geactualiseerd worden (minimaal 1x per jaar).
Maatregel
Plan van aanpak schrijven en laten toetsen door een extern bedrijf.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

1-3-2017

28-3-2017

Einddatum

Status
In uitvoering
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1.1.3
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1.1.4

De werkgever relevante Arbotaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet
vastgelegd of niet eenduidig toegewezen of houdt geen toezicht op de uitvoering daarvan.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Een onderdeel van de Arbotaken is het beheren en de uitvoering van een RI&E. Er is geen RI&E aanwezig
en dus kan deze ook nog niet worden uitgevoerd of worden beheerd.
Toelichting
Relevante Arbotaken kunnen zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Beheren Arbo-documenten en registraties;
beheer en uitvoering RI&E;
bewaking en actualisering plan van aanpak;
BHV;
keuring arbeidsmiddelen;
geven van Arbo instructies;
houden van toezicht op naleving Arbo-afspraken;
melden en afhandelen van incidenten en onveilige situaties;
ongevalsonderzoek;
managementrapportage;
Abo-verantwoorde inkoop;
interne en externe communicatie op Arbo-gebied.
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Deze taken kunnen opgedragen worden aan een Arbocoördinator, preventiemedewerker, contactpersoon
sociale veiligheid, vertrouwenspersoon, klachtencommissie etc. Voor een effectieve uitvoering van de
Arbo-taken binnen de instellingen zijn de onderstaande randvoorwaarden ingevuld:
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● De aangewezen personen dienen voldoende kennis en ervaring te hebben of te krijgen (door scholing).
Tevens dienen ze voldoende tijd beschikbaar te krijgen voor het uitvoeren van hun taken.
● De aangewezen personen dienen bekend gemaakt te worden binnen de instelling.
● De uitvoering van de toegewezen Arbotaken dienen periodiek geëvalueerd te worden
(functioneringsgesprek).
● Periodiek een controle en/of audit uitvoeren t.a.v. de beschreven Arbotaken om vast te stellen of de
taken in voldoende mate uitgevoerd worden en effectief zijn.
Maatregel
Het maken van een arbobeleidsplan. Hierin worden deze onderdelen ook meegenomen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Rector

01-12-2016 01-02-2018

-

Streefdatum Einddatum

Status

1.1.5

De werkgever laat zich niet bijstaan door één of meerdere deskundige werknemers met
preventietaken.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Op dit moment wordt dit nog niet gedaan. Er zijn wel concrete plannen om in de toekomst te gaan
werken met een preventiemedewerker.
Toelichting
De werkgever laat zich bijstaan door één of meerdere deskundige werknemers met preventietaken.
Deze medewerker(s) heeft (hebben) de volgende (wettelijke) taken:
● meewerken aan het verrichten en opstellen van een RI&E;
● uitvoeren van Arbo-maatregelen en
● adviseren aan en samenwerken met de (G)MR.
De preventiemedewerker(s) moet voldoende ervaring, scholing en tijd hebben. De medewerkers aan wie
preventieve taken zijn opgedragen hebben voldoende kennis van de belangrijkste risico's voor veiligheid en
gezondheid in het onderwijs en specifiek van de risico's die gelden in de eigen instelling.
Maatregel
Het benoemen van een preventiemedewerker. Deze zou dan de preventietaken op zich kunnen nemen.
Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

01-04-2017 01-06-2017

Status
Onbepaald

Buitenschoolse activiteiten
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
1/4 (25%)

1.2.1

Streefdatum Einddatum

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Geëvalueerd

1/1 (100%)

Aangepakt

1/1 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Er wordt niet toegezien op naleving van gemaakte Arbo-afspraken met stage bedrijven
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er wordt vanuit de school met de stagebegeleider gesproken over de stageperiode, maar dan niet specifiek
over de Arbo-afspraken. Het is dan meer hoe het gaat op de stage en waar de leerling bijvoorbeeld tegen
aan loopt.
Toelichting
Op gemaakte Arbo-afspraken moet toe gezien worden dat deze nageleefd worden. Een mogelijkheid om
hier invulling aan te geven is om dit door de stagebegeleider in overleg met de stagiaire te bespreken
tijdens de stagebegeleiding. Voorkeur om de bevindingen en/of opmerkingen vast te leggen en met het

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

1.2

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
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stagebedrijf te bespreken.
Maatregel
Een protocol opstellen die een stagebegeleider moet doorlopen met een stageorganisatie. Hierin moeten
de Arbo-afspraken worden meegenomen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Teamleider Bedrijfsvoering

01-04-2017 01-08-2017

Status
Onbepaald

2. Bedrijfshulpverlening
Dit onderdeel behandelt de bedrijfshulpverlening van de school en heeft zowel betrekking op het beleid als hoe in de
praktijk bedrijfshulpverlening georganiseerd is. Er is hierbij gekeken naar de cijfers omtrent bedrijfshulpverlening en
tevens is er gebruikt gemaakt van een enquête die onder de medewerkers is afgenomen. Daarbij is gekeken of de
medewerkers wisten wat ze moeten doen in het geval van een noodsituatie. Nu zullen achtereenvolgens de
knelpunten worden besproken en daarbij de voorgestelde maatregelen.

Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
5/9 (55,6%)

2.1
Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

5/5 (100%)

Aangepakt

5/5 (100%)

5/5 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

De school beschikt niet over een actueel schoolnoodplan.
Risico:

13

5/5 (100%)

Geëvalueerd

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er is geen actueel noodplan aanwezig. Er is wel een schoolveiligheidsplan, maar deze is van het jaar 20112012 en kan dus ook niet actueel genoemd worden. Er is wel een ontruimingsplan, maar deze moet nog
geactualiseerd worden.

Toelichting
De school dient te beschikken over een schoolnoodplan (ook wel aangeduid als calamiteitenplan) voor
iedere locatie. Het plan is gebaseerd op de risico’s. Het schoolnoodplan is gericht op een planmatige
inzet van BHV'ers tijdens noodsituaties. Het bevat tenminste de volgende onderdelen:
● Ontruimingsplan
● Plattegronden
● Taakomschrijvingen van de BHV 'ers
● Procedures
● Namenlijsten en telefoonlijsten
● Afspraken met o.a. brandweer, GG en GD en politie
● Preventieve maatregelen
● Technische voorzieningen
● Nazorg
Het schoolnoodplan voldoet aan de eisen uit de Gebruiksvergunning van de Brandweer.
Maatregel
Opstellen van een schoolnoodplan & het actualiseren van het ontruimingsplan en schoolveiligheidsplan.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

Status

31-12-2017

Onbepaald

Het noodplan mist buitenschoolse activiteiten en open dagen.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er is geen noodplan aanwezig in de school en dus zijn de buitenschoolse activiteiten en open dagen ook
niet meegenomen. Er is wel een buitenschoolprotocol en dus kan deze zo worden overgenomen en
worden bijgevoegd in het schoolnoodplan.
Toelichting
Het noodplan dient ook te voorzien in te voorziene afwijkende situaties, zoals bij opendagen of
voorstellingen. Ook voor schoolreizen, uitstapjes en buitenschoolse (praktijk) lessen dient
bedrijfshulpverlening adequaat geregeld en/of afgestemd te zijn.
Maatregel
Opstellen van een schoolnoodplan en de buitenschoolse activiteiten en open dagen daarin meenemen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

31-12-2017

Onbepaald

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

2.2

Streefdatum Einddatum
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2.3

De school beschikt over voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners, maar het is niet
duidelijk hoeveel er dagelijks aanwezig zijn op beide locaties.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Uit de gegevens blijkt dat 12 medewerkers zowel de E-learning, als de praktijkdag hebben volbracht. In
totaal zijn er 20 BHV'ers. Dit is voldoende voor de grootte van de school. Het is echter zo dat niet
duidelijk is welke medewerker aanwezig is op welk van de twee locaties. Ook moet er meer duidelijkheid
komen over de structuur van de BHV’ers.
Toelichting
De school moet zélf vaststellen hoeveel BHV'ers er moeten zijn. Belangrijk voor de BHV is de zorg op
maat. De school moet adequaat kunnen reageren bij een noodsituatie. Het aantal (aanwezige) BHV'ers
dient zodanig te zijn dat de vervulling en de continuïteit van de BHV-taken gewaarborgd is. Tevens dient
bij de medewerkers op school bekend te zijn wie BHV’ers zijn.
Maatregel
Het inzichtelijk maken van het aantal BHV’ers op elke locatie. Ook BHV’ers koppelen aan grote
activiteiten binnen de school.

2.4

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

01-04-2017 01-08-2017

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

Status
Onbepaald

Risicovolle ruimtes en risicogroepen zijn niet in kaart gebracht en er is geen speciale
aandacht aan besteed binnen de BHV-organisatie.
Risico:
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Streefdatum Einddatum

Hoog*

Prioriteit:

Hoog

*Afwijking van standaardrisico
Standaard risico: gemiddeld.
Motivatie afwijking: Het is heel belangrijk dat er een schoolnoodplan aanwezig is voor beide locaties. Dit
maakt het voor de hulpdiensten makkelijker om het werk te doen. Wanneer de risicovolle ruimtes in kaart
zijn gebracht weet de brandweer bijvoorbeeld, waar ze wel en niet naar binnen moeten gaan. Vandaar ook
dat dit veranderd is in een hoog risico.
Toelichting bij antwoord
Een onderdeel hiervan is een schoolnoodplan. Deze is nog niet aanwezig op de school.
Maatregel
Opstellen van een schoolnoodplan en hierin de risicovolle ruimtes en risicogroepen meenemen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

31-12-2017

Onbepaald

2.5

De effectiviteit van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en het schoolnoodplan wordt
onvoldoende geoefend of geëvalueerd.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er wordt elk jaar minimaal één ontruimingsoefening gedaan. Dit jaar was dat op 15 september. Alleen er is
geen schoolnoodplan aanwezig en dus kan deze ook niet geëvalueerd worden op effectiviteit. In Februari is
er wel een ontruiming geweest, omdat er echt ontruimt moest worden. Deze ontruiming is goed
verlopen. Er is al een instructie van een ontruiming. Deze kan dan ook direct geplaatst worden in het
schoolnoodplan.
Toelichting
Vuistregel: één ontruimingsoefening per jaar, het liefst aan het begin van ieder schooljaar.
Combineer, indien mogelijk, de evaluatie van de BHV-organisatie met de jaarlijkse ontruimingsoefening.
De effectiviteit van de BHV-organisatie en het schoolnoodplan wordt regelmatig geëvalueerd.
Maatregel
Het opstellen van een schoolnoodplan en het hierin verwerken van de instructie van een ontruiming.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

3

Streefdatum Einddatum

Status

31-12-2017

Onbepaald

Schoolgebouw

Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met
(sub)modules alle
alle knelpunten
inventarisatievragen geëvalueerd
beantwoord
12
3.1

12/12 (100%)

Gebruiksvergunning
Geen knelpunten gevonden

6/12 (50%)

(Sub)modules met
maatregelen voor
alle knelpunten
6/12 (50%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0
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Dit onderdeel betreft het schoolgebouw aan de Nobeldwarsstraat. Hierbij is een rondgang gemaakt door de
school. Dit is meerdere malen gedaan, zowel wanneer de school open was, als wanneer hij gesloten was.
Om sommige vragen te beantwoorden was de hulp van de conciërge nodig. Hierbij moet gedacht worden
aan het laten zien waar de hoofdschakelaar zit. Nu zullen achtereenvolgens de knelpunten per sub modulen
worden behandeld. Om sommige knelpunten te verduidelijken zijn er afbeeldingen bijgevoegd.
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3.2

Toegang/schoolplein
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
1/4 (25%)

3.2.1

1/1 (100%)

Geëvalueerd

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

1/1 (100%)

0

De verkeerssituatie rondom het schoolgebouw is niet veilig.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Er zouden meer aanduidingen geplaatst moeten worden bij de naastgelegen weg, om voor bestuurders
inzichtelijk te maken dat er een school gelegen is.
Toelichting
Er zijn, zo nodig in overleg met de gemeente, afdoende maatregelen getroffen voor een veilige
verkeerssituatie rond het gebouw. Hierdoor zijn de verkeersregels op het schoolterrein tenminste gelijk
aan de regels op de openbare weg.
Maatregel
Gemeente informeren over de onveilige situatie en samen overleggen hoe er een veiliger situatie gecreëerd
kan worden.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

3.3

Gangen en trappen
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

2/14 (14,3%)
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3.3.1

2/2 (100%)

Streefdatum Einddatum

Status

01-08-2017

Onbepaald

Geëvalueerd

2/2 (100%)

2/2 (100%)

Aangepakt

2/2 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

De gangen en trappen zijn onvoldoende verlicht.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
De gangen en trappen zijn redelijk goed verlicht, alleen doen enkele lampen boven de trappen het niet,
zoals te zien valt op de afbeeldingen. Ook zijn er een aantal lampen, waar de lichtkappen vanaf zijn. Bij de
werkplek in de kelder en gang personeelskamer is tevens geen noodverlichting aanwezig. Ook is het daar
erg donker.

Toelichting
Ten minste 10 lux op 1 meter boven de vloer.

Maatregel
Repareren van kapotte lampen en het plaatsen van lichtkappen op de lampen waar dit ontbreekt. Ook
moet er noodverlichting bij de kelder en gang personeelskamer worden geplaatst.
Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

3.3.2

Streefdatum Einddatum

Status

01-10-2017

Gangen, trappen, wanden, leuningen en uitgangen zijn niet vrij van uitstekende, puntige
of scherpe delen.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Op de begane grond steekt bij de leuning een schroef uit de muur (zie afbeelding). Leerlingen komen hier
in principe niet, omdat het een trap naar de opslag is, maar ook voor medewerkers moet dit vrij zijn van
uitstekende of puntige delen.
Ook op de tweede etage mist er een tegel. Leerlingen/ medewerkers kunnen zich hier bezeren.
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18

Maatregel
Het wegwerken van het puntige uitsteeksel, zoals op de eerste afbeelding te zien is. Ook een tegeltje op de
wand plaatsen.

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

3.3.3
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Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Teamleider Bedrijfsvoering

08-03-2017 01-04-2017

Status
In
behandeling

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

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Aan de rechterzijde van het gebouw zijn geen trapleuningen bevestigd. Het betreft de trap om naar lokaal
272 of 274 te gaan.
Toelichting
De trappen zijn van leuningen voorzien. Bij trappen:
- breder dan 1.20m: leuning aan beide zijden;
- smaller dan 1.20m: leuning aan één zijde;
- breder dan 2.20m: tevens een tussen leuning.

Maatregel
Leuning plaatsen bij de trap waar dit nog ontbreekt.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
3.3.4

Streefdatum Einddatum

Status

01-09-2017

Blokkeren/niet voldoende zichtbaar van de nooduitgangen
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
In de lokalen 272 en 274 zitten gordijnen voor de deuren. Hierdoor zijn de nooduitgangen niet meer vrij
en voldoende zichtbaar. Ook bij de nooduitgang naast de personeelskantine staan een aantal spullen voor
de deur, waaronder een bakfiets.
Op de gangen zijn tevens stoeltjes aan de muur bevestigd. Deze blokkeren enigszins de gangen.
Maatregel
Gordijnen die voor de deuren hangen in lokaal 272 en 274 niet meer dichtdoen, of anders verwijderen. De
nooduitgang naast de personeelskamer vrij maken van obstakels.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

3.3.5

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

Glazen of transparante deuren of vlakken zijn niet voorzien van een markering op
ooghoogte.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Maatregel
Markeren van de glazendeuren in het opvanglokaal.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering
3.4

Liften
Geen knelpunten gevonden

3.5

Sanitaire voorzieningen
Geen knelpunten gevonden

3.6

Lunch- en andere voorzieningen
Geen knelpunten gevonden

Startdatum

Streefdatum Einddatum
01-06-2017

Status

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

Toelichting bij antwoord
De deuren in het opvanglokaal zijn niet gemarkeerd.
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3.7

Onderhoud, orde en netheid
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
3/12 (25%)

3.7.1

3/3 (100%)

3/3 (100%)

Geëvalueerd

3/3 (100%)

Aangepakt

3/3 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

De afsluitbare voorzieningen om onderhouds- en schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen,
gereedschappen e.d. op te bergen worden niet goed gebruikt.
Risico:

Laag

Prioriteit:

Laag

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

Toelichting bij antwoord
Het ziet er niet geordend uit. Het schoonmaakhok op de begane grond tegenover lokaal 0.44 ziet er vies
uit en is niet opgeruimd.
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Toelichting
Schoonmaakmiddelen die gevaarlijk zijn bij consumptie worden achter slot en grendel bewaard.
Corrosieve stoffen, zoals sterke zuren (ontkalker), worden goed gescheiden van andere middelen
opgeslagen ter voorkoming van vermenging waarbij gevaarlijke gassen gevormd worden.

Maatregel
Opruimen en ordenen van de bergingen voor onderhouds- en schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen en
gereedschappen.

3.7.2

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Teamleider Bedrijfsvoering

08-03-2017 01-05-2017

Status
In
behandeling

De afvalbakken in de lokalen worden niet dagelijks geleegd.
Risico:

Laag

Prioriteit:

Laag

Toelichting bij antwoord
Ik heb gesproken met de conciërge en deze gaf aan dat het bedrijf dat daar nu voor moet zorgen aan het
eind van het jaar hiermee stopt. Hierdoor komt het legen van de afvalbakken dan ook op een lager pitje te
staan. Deze afvalbakken worden dan ook niet elke dag meer geleegd.
Toelichting
Het brandgevaar van oud/los papier (zoals bij kopieermachines) en emballage is voldoende ingeperkt. Het
afval wordt opgeslagen in goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. Asbakken worden
dagelijks geleegd in afsluitbare as-verzamelaars van onbrandbaar materiaal.
Maatregel
Zorgen dat het schoonmaakbedrijf de afvalbakken in de lokalen dagelijks gaat legen.
Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

Teamleider Bedrijfsvoering

01-01-2017 09-01-2017 09-01-2017 Voldaan

Er is geen onderhoudsschema voor de mechanische ventilatiesystemen.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Er is geen onderhoudsschema, maar de mechanische ventilatiesystemen worden wel gecontroleerd.
Toelichting
Behalve de roosters en de installatie zelf, moeten ook de luchtkanalen periodiek geïnspecteerd en gereinigd
worden.
Maatregel
Maken van een onderhoudsschema voor de mechanische ventilatiesystemen. Dit in overleg met het bedrijf
dat het onderhoud uitvoert.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

Onbepaald

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

3.7.3

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
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3.8

Hulpverleningsmiddelen
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
1/6 (16,7%)

3.8.1

1/1 (100%)

Geëvalueerd

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Aangepakt

1/1 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Nooduitgangen zijn niet aangeduid met pictogrammen.
Risico:

Laag

Prioriteit:

Gemiddeld

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

Toelichting bij antwoord
Ja, deze zijn met pictogrammen aangegeven, alleen bij enkele pictogrammen functioneert de verlichting
niet.
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Toelichting
In ruimten voor méér dan 50 personen moet boven de deuren een pictogram (= beeld van vluchtend
figuurtje) zijn aangebracht.
Boven elke gelegenheid tot ontvluchting moeten pictogrammen zijn aangebracht. Bij wijziging van de
vluchtrichting moet deze zijn aangegeven met een pijl.
De pictogrammen dienen hoogstens 50 cm boven de deur te zijn aangebracht, op zodanige wijze dat ze
zichtbaar zijn in de vluchtrichting.
De pictogrammen en richtingspijlen moeten door de noodverlichting voldoende helder en gelijkmatig zijn
verlicht.
In ruimten waar onvoldoende daglicht kan toetreden, verdient het aanbeveling om permanente verlichting
achter de bordjes te plaatsen.

Maatregel
Repareren van de kapotte pictogrammen, zoals op de afbeelding is aangegeven.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
3.8.2

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

Onbepaald

De inhoud van de verbandtrommels wordt niet op de juiste manier gecontroleerd.
Risico:

Laag

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
De verbandtrommels worden regelmatig gecontroleerd, maar er zit geen verzegelsticker op. Dit maakt het
een stuk eenvoudiger om alles te controleren. Zo kan er ook geen fout gemaakt worden, want als de
sticker erop zit, dan zitten alle spullen nog in de trommel.
Maatregel
Plaatsen van verzegelstickers op alle verbandtrommels
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
3.8.3

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

De blusmiddelen zijn niet of niet allemaal goed gecontroleerd.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
De blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd. De eerstvolgende keer stond gepland in februari 2017.
Echter zijn of niet alle blusmiddelen gecontroleerd, of is het bedrijf vergeten een sticker te plaatsen. Er
waren een aantal blusmiddelen, waar geen nieuwe sticker op zat en een aantal, waar dit wel het geval was.

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

3.8.4

Streefdatum Einddatum

Status

12-04-2017

Geen noodverlichting aanwezig in lokaal 272-274
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
I.v.m. de mogelijkheid van 50 leerlingen of meer zal er noodverlichting aanwezig moeten zijn.
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Maatregel
Navraag doen bij de deskundige die de blusmiddelen heeft gecontroleerd. Zijn ze vergeten dit te
vermelden op de blusmiddelen, of moeten er nog een paar gecontroleerd worden?
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Maatregel
Noodverlichting plaatsen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

3.8.5

Streefdatum Einddatum

Status

01-10-2017

Nooduitgang personeelskamer niet voorzien van een draaiknop.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Er is geen draaiknop geplaatst bij de nooduitgang.
Maatregel
Nooddeur voorzien van een draaiknop
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
3.9

3.9.1

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

Geëvalueerd

3/3 (100%)

3/3 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

3/3 (100%)

0

Er liggen losse snoeren op de grond.
Risico:

25

3/3 (100%)

Status

01-10-2017

Kantoor- en werkruimtes algemeen
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
3/20 (15%)

Streefdatum Einddatum

Laag

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Er liggen losse snoeren op de grond. Het is wel zo dat deze onder de tafel liggen, maar alsnog zijn ze niet
goed vastgeplakt of verwerkt om struikelen of vallen te voorkomen.
Toelichting
Kabels en snoeren zijn, in geval zij over de vloer lopen, goed vastgeplakt of verwerkt in een goot om
struikelen of vallen te voorkomen.
Maatregel
Wegwerken van losse snoeren, die op de grond liggen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

01-04-2017

Onbepaald

De baliewerkplek of receptiewerkplek voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in de
toelichting.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Er is geen alarmeringsmogelijkheid aangebracht onder handbereik. Voor de rest voldoet de
receptiewerkplek wel aan de eisen. Er is tevens altijd een tweede medewerker aanwezig in de ruimte naast
de receptie. Verder hebben de conciërges allemaal een portofoon bij zich, waarmee zij snel kan schakelen.
Toelichting
● Balie- en receptiewerkplekken waar werknemers enkele uren per dag werken voldoen aan de volgende
ergonomische eisen: De balie of receptie is voorzien van een ergonomisch goede kantoorstoel, met
verschillende verstelmogelijkheden.
● De balie of receptie is zo uitgevoerd dat de ooghoogte van de werknemer op ongeveer gelijke hoogte
uitkomt met de ooghoogte van de bezoekers. Gelijke ooghoogte kan op drie manieren gerealiseerd
worden:
● Sta-sta: de bezoeker/klant en de werknemer staan beiden. De werknemer kan staan of van een hoge
stoel gebruik maken (voorkomt langdurig staan).
● Zit-zit: de werknemer én de bezoeker zitten beide aan de balie op een hoogte van omstreeks 75 cm.
● Zit-sta: de bezoeker staat en de werknemer zit op een gewone kantoorstoel. Achter de balie of receptie
is een vlonder van ten minste 20 cm hoog aangebracht. De voorzijde van het balie- of receptiemeubel is
omstreeks 100 cm hoog.
● Als er gekozen is voor een gecombineerde zit-sta-balie, dan heeft de stoel een hoog instelbereik. Bij
een balie van 100 cm hoog en een werkblad aan de binnenzijde van 90 cm hoog boven de vloer,
bedraagt het versteltraject van de stoel 58 tot 70 cm. De noodzakelijke voetensteun is verstelbaar tot
tenminste 28 cm hoog.
● Recht voor de werknemer is er bij zittend werk beenruimte van tenminste 60 cm diep en 60 cm breed.
Indien mogelijk liefst een diepte van 70 cm. Bij staand werk is er direct boven de vloer een diepte van
15 cm vrij voor de voeten van de werknemer.
● Onderdelen waar vaak naar gereikt wordt, zoals een planningsboek, agenda's, printer, toetsenbord etc.
zijn (horizontaal) binnen de 30 cm (bij zeer veel reiken) of 45 cm (bij veel reiken) bereikbaar
(gerekend vanaf de voorzijde van het werkblad). De verticale reikafstand naar deze onderdelen is niet
meer dan 10 cm hoger of lager dan de hoogte van het werkblad. Een beeldscherm op de balie- of
receptiewerkplek staat zodanig dat de werknemer recht op het beeldscherm kan kijken.
● De bovenrand van het beeldscherm staat op of iets onder ooghoogte.
● De kijkafstand op het beeldscherm is niet kleiner dan 50 cm.
● Onder handbereik is in de balie een alarmeringsmogelijkheid aangebracht.
● De stoel is voorzien van wielen of glijders.
● Als baliewerk in combinatie met beeldschermwerk wordt uitgevoerd, dan is de stoel voorzien van
verstelbare armsteunen.
● De werknemer heeft de beschikking over een voetensteun indien dat voor het bereiken van een goede
lichaamshouding nodig is. Deze is minimaal 45 cm breed en 35 cm diep en is eenvoudig in hoogte
instelbaar in minimaal 3 standen met onderling gelijke afstand. Het totale instelbereik van de
voetensteun omvat in ieder geval het verticale traject tussen 35 en 47 centimeter onder de bovenzijde
van de zitting. Een stang of balk als voetensteun is onvoldoende.
Er is voldoende opbergruimte achter de balie. Het verlichtingsniveau op het bureau is 200 - 800 lux. Let
op dat de verlichting zodanig is dat baliemedewerkers die naar de bezoekers aan de balie kijken niet
worden verblind door scherpe verlichting of buitenlicht in het gezichtsveld.
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3.9.2
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Maatregel
Het aanbrengen van een alarmeringsknop. Deze moet dan ook nog onder handbereik zijn.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
3.9.3

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

Onbepaald

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

Laag

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
In de werkruimte in de kelder is het vrij warm.
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.
Maatregel
Zorgen voor meer ventilatie in de kelder, door de ramen en roosters open te zetten.

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
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Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

3.10

3.10.1

4/4 (100%)

Status

01-04-2017

Leslokalen (zie bijlage lokalencheck)
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
4/17 (23,5%)

Streefdatum Einddatum

4/4 (100%)

Geëvalueerd

4/4 (100%)

Aangepakt

4/4 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

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

Gemiddeld

Prioriteit:

Toelichting bij antwoord

Hoog

Bij enkele lokalen is de afstand tussen de rijen niet groot genoeg. In bepaalde lokalen is er in het gangpad
een kleine ophoging, zoals op de afbeelding is te zien. Dit brengt valgevaar met zich mee.

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.

Maatregel
De luiken die niet opvallen een duidelijke markering geven. De lokalen waar de breedte niet goed is, de
opstelling aanpassen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

3.10.2

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

Onbepaald

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
In lokaal 095 was dit het geval. Daar hangen planken aan de muur met daarop instrumenten. Deze
instrumenten hebben snoeren die over de planken heen hangen. Dit is te zien op de afbeelding. Deze
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Voor theorielokalen zijn de looppaden minstens 60 cm breed en De vrije strook tussen de bordwand en de
voorste tafelrij bedraagt minstens twee meter
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snoeren kunnen gevaarlijk zijn. Als een leerling eraan trekt valt het hele instrument naar beneden en
mogelijk op het hoofd van de leerling.
In lokaal 122 zijn bij veel practica tafels de veiligheidskleppen van de stopcontacten af. Terwijl er aan de
bovenkant een kraan is bevestigd.

Maatregel
Snoeren vastmaken, of in ieder geval niet over de plank laten hangen. Verder kapotte stopcontacten
vervangen en waar nodig spatwaterkleppen plaatsen. In de bijlage valt te lezen in welke lokalen wat gedaan
moet worden.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum
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Teamleider Bedrijfsvoering
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3.10.3

Streefdatum Einddatum

Status

01-08-2017

Onbepaald

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

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Ongeveer 1/4 van de stoelen en tafels zijn niet stabiel.
Toelichting
De tafels, krukken en stoelen zijn:
● Stabiel
● Verkeren in goede staat van onderhoud
● Zijn vrij van splinters en andere beschadigingen
Krukken hebben ten minste 4 poten en bij voorkeur 5 poten.

Maatregel
Indien mogelijk repareren/afstellen van tafels en stoelen. Wanneer dit niet mogelijk is vervangen.

3.10.4

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Teamleider Bedrijfsvoering

01-03-2017 01-08-2017

Status
In
behandeling

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

Gemiddeld

Prioriteit:

Hoog

Maatregel
De kast zoals op de afbeelding, wat ontlasten. Alle stellingen voldoende stevig/vastzetten.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering
3.11

Praktijkpleinen
Geen knelpunten gevonden

3.12

Elektriciteit en gas
Geen knelpunten gevonden

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

01-10-2017

Onbepaald
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Toelichting bij antwoord
In lokaal 146 zit de kast erg vol (zie afbeelding). Het is goed mogelijk dat de kast op gegeven moment het
gewicht niet meer aankan en de spullen bij het openen van de kast, op de persoon terecht komen.
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4

Gymnastieklokaal en sportlocaties (zie bijlage opmerkingen gymzalen)
In dit onderdeel zullen de gymnastieklokalen worden beschouwd. Hierbij gaat het over de gymzalen aan de
Van Asch van Wijckskade. Deze gymzaal is toch meegenomen in deze RI&E, omdat de leerlingen van deze
locatie ook gebruik maken van deze zalen. Nu zullen achtereenvolgens de knelpunten worden verklaard en
de daarbij voorgestelde maatregelen.
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
2/10 (20%)

4.1

2/2 (100%)

Geëvalueerd

2/2 (100%)

2/2 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

2/2 (100%)

0

Het gymlokaal is onveilig qua inrichting en afwerking.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
De vloer is heel glad en dus gevaarlijk voor de leerlingen. Deze moet dan ook een keer goed gedweild
worden. Alle overige punten die ook aangepakt moeten worden en onder de inrichting en afwerking vallen
zijn te zien in de bijlage.
Toelichting
Het gebruik van het gymnastieklokaal door leerlingen en leraren mag nooit leiden tot verwondingen
doordat mensen tegen scherpe randen vallen, zich snijden aan glas van ruiten of lampen, etc. Denk bij de
inrichting aan de volgende vereisten:
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Geen uitstekende voorwerpen zoals deurklinken et cetera.
Het onderste deel van de wanden is glad afgewerkt.
De beglazing is van veiligheidsglas (ook in deuren, eventuele kasten etc.).
Verlichtingsarmaturen en klokken etc. zijn afgeschermd.
De vloer is veerkrachtig, stroef en niet beschadigd (geen oneffenheden/splinters).
Hoeken en stijlen zijn tot 2 meter boven de vloer afgerond of afgeschuimd.
Er is geen hinderlijke lichtinval.

Maatregel
Alle punten zoals in de bijlage staan aanpakken en repareren.

4.2

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

Teamleider Bedrijfsvoering

15-12-2016 01-01-2017 01-01-2017 Voldaan

Gymnastiektoestellen en – hulpmiddelen zijn van ondeugdelijk materiaal of op onjuiste
wijze bevestigd of worden op onjuiste wijze toegepast of verkeren in slechte staat.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er worden keuringen gedaan door een extern bedrijf. De keuringsrapporten worden niet overhandigd aan
de medewerkers LO. Ook zijn er een aantal onderdelen toe aan vervanging (vervoersmiddel dikke
matten).
Toelichting
Laat de keuringen jaarlijks uitvoeren door bij voorbeeld de vaste leverancier van de toestellen of een
onafhankelijke keuringsinstelling. De tijdens de keuring gemaakte opmerkingen moeten opgevolgd
worden. Er mag niet gewerkt worden met afgekeurde materialen. Archiveer de keuringsverslagen.
Keuringen gelden ook voor o.a. klimwanden en toebehoren. Bij aanschaf dienen de toestellen voorzien te
zijn van de CE-markering, fabrikantenverklaring en Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Kopie van het
keuringsrapport dient beschikbaar te zijn voor de gebruiker (docent). Deze jaarlijkse inspectie laat onverlet
de controle - voorafgaand aan het gebruik van de toestellen - op de belangrijkste controlepunten door de
docent LO.
Maatregel
Medewerkers een kopie geven van de controle die is uitgevoerd. Ondeugdelijke materialen die uit de
controle naar voren kwamen vervangen of niet meer gebruiken.
Maatregelverantwoordelijke(n)

Budget

Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

15-12-2016 01-01-2017 08-01-2017 Voldaan

5
BINAS-practicumlokalen en kabinetten
Om de vragen over de BINAS-practicumlokalen goed te kunnen beantwoorden, zijn deze doorlopen met
de TOA op deze locatie. Samen met haar zijn de lokalen langsgelopen en is er gekeken naar onveilige
situaties. Op basis daarvan zijn de volgende knelpunten aan het licht gekomen. Deze zullen nu
achtereenvolgens worden verklaard met mogelijke maatregelen eraan toegevoegd.

6
5.1

6/6 (100%)

2/6 (33,3%)

2/6 (33,3%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Aanvullende eisen aan lokalen en kabinetten

Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
3/8 (37,5%)

5.1.1

(Sub)modules met
maatregelen voor
alle knelpunten

3/3 (100%)

Geëvalueerd

3/3 (100%)

3/3 (100%)

Aangepakt

3/3 (100%)

Van gasaansluitingen is niet bekend of ze veilig zijn of onveilig zijn.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0
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Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met
(sub)modules alle
alle knelpunten
inventarisatievragen geëvalueerd
beantwoord
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Toelichting bij antwoord
Enkele gaskranen zijn onveilig. Er dient een beschermkast op de sokkels geplaatst te worden.
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
Plaatsen van beschermkasten om de sokkels. Repareren van kapotte stopcontacten en gaskranen die door
de leerlingen worden gesloopt.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

5.1.2

Streefdatum Einddatum

Status

01-08-2017

Onbepaald

Elektra-aansluitingen zijn niet veilig.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld
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Toelichting bij antwoord
Stopcontacten worden gesloopt. En de laagstroom wordt eraf gesloopt.
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Toelichting
● De aansluitingen in het lokaal, ook op de leerlingentafels zijn voorzien van een aardlekschakelaar. Deze
wordt jaarlijks gecontroleerd.
● De leerlingentafels zijn afzonderlijk (als groep) af te sluiten.
● Er dient een centrale afsluiting aanwezig te zijn voor alle tafels.
● Elektra dient afgesloten te zijn als de voorzieningen niet worden gebruikt.
● De contactdozen zijn voorzien van randaarde.
● Contactdozen op de leerlingentafels kunnen i.v.m. gevaar van kortsluiting worden afgesloten met een
spatdeksel.
● Er mogen geen losse verlengsnoeren worden gebruikt voor permanent gebruik (onder meer i.v.m.
gevoeligheid voor beschadiging).
Maatregel
Plaatsen van beschermkasten om de sokkels.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider Bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

01-08-2017

Onbepaald

5.1.3

De kabinetten zijn niet veilig ingericht.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Het kabinet is niet geordend en zeer rommelig
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.

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering
5.2

Instructie en toezicht op veilig werken
Geen knelpunten gevonden

5.3

Persoonlijke Beschermingsmiddelen en hygiëne
Geen knelpunten gevonden

5.4

Apparatuur en practicummaterialen
Geen knelpunten gevonden

5.5

Status

01-06-2017

Onbepaald

Hanteren en gebruik van gevaarlijke stoffen
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten Geëvalueerd
vragen
1/11 (9,1%)

5.5.1

Streefdatum Einddatum

1/1 (100%)

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Aangepakt

1/1 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

Er wordt onveilig gewerkt met kleurstoffen en enzymen.
Risico:

Laag

Prioriteit:

Laag

Toelichting bij antwoord
Er wordt met kleurstoffen gewerkt die niet heel schadelijk zijn. Uit het gesprek met de docent biologie
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Maatregel
Opruimen van de kabinetten. Deze zijn overladen met spullen. Alles wat overbodig is weggooien.
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blijkt dat handschoenen daarbij niet verplicht gedragen worden
Toelichting
● Voor het werken met kleurstoffen gelden in principe dezelfde regels als voor het omgaan met
chemicaliën/gevaarlijke stoffen.
● Bij het werken met kleurstoffen en enzymen worden handschoenen verstrekt die verplicht gedragen
worden.
Maatregel
Docenten aanspreken over het feit dat er handschoenen gedragen moeten worden bij het werken met
kleurstoffen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

5.6

Streefdatum Einddatum

Status

01-05-2017

In
behandeling

Opslag van gevaarlijke stoffen
Geen knelpunten gevonden

6

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

(Sub)modules met
maatregelen voor
alle knelpunten

0/2

6.1

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

6.2

Transportmiddelen
Geen knelpunten gevonden

0/2

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

7

Schadelijk geluid
Schadelijk geluid is vooral het geval bij locaties waar ze ook werken met machines. Dat is op deze locatie
niet het geval. Tevens hebben ze geen last van schadelijk geluid uit de omgeving van de school. Hier zijn
dan ook geen knelpunten gevonden.

8

Straling
Op deze locatie wordt niet gewerkt met straling. Er zijn dan ook geen knelpunten te vinden.

2

2/2 (100%)

0/2

(Sub)modules met
maatregelen voor
alle knelpunten
0/2

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0

8.1

Niet-ioniserende straling
Geen knelpunten gevonden

8.2

Ioniserende straling
Geen knelpunten gevonden

9

Fysieke belasting
Er wordt op deze locatie niet gewerkt met zware materialen die getild moeten worden. Wel is het zo dat
er post vervoerd dient te worden van de ene naar de andere locatie, maar hier hebben ze een bakfiets voor
aangeschaft.

10

Beeldschermwerk
Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van een medewerker die hier beeldschermwerk levert. Samen met
hem zijn de vragen doorlopen.
Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met
(sub)modules alle
alle knelpunten
inventarisatievragen geëvalueerd
beantwoord
2

10.1

2/2 (100%)

1/2 (50%)

Inrichting beeldschermwerkplekken
Geen knelpunten gevonden

(Sub)modules met
maatregelen voor
alle knelpunten
1/2 (50%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond
0
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Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met
(sub)modules alle
alle knelpunten
inventarisatievragen geëvalueerd
beantwoord
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10.2

Organisatie
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
1/3 (33,3%)

10.2.1

1/1 (100%)

Geëvalueerd

1/1 (100%)

1/1 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

1/1 (100%)

0

Beeldschermwerkers zijn niet of niet aantoonbaar geïnstrueerd/getraind in de juiste
inrichting van de beeldschermwerkplek en de juiste werkhouding.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Beeldschermmedewerkers hebben geen cursus/training gehad, over hoe zij het best hun
beeldschermwerkplek zouden kunnen inrichten.
Toelichting
Beeldschermwerkers dienen geïnstrueerd te zijn over de risico's die beeldschermwerk met zich
meebrengt. De instructie wordt zo nodig herhaald.
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Maatregel
Het leveren van instructieblad over hoe de werkplek ingericht moet worden.
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Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Teamleider Bedrijfsvoering

08-03-2017 01-06-2017

Status
In
behandeling

Sociale veiligheid
Om deze vragen goed te beantwoorden is het belangrijk dat er met de medewerkers wordt gesproken. Zij
zijn immers de medewerkers die veel van hun tijd doorbrengen op de school. Ook waren er vragen
omtrent protocollen ed. Voor die vragen heb ik contact op genomen met de overkoepelende organisatie
van de school. Om te kijken of deze protocollen aanwezig waren.
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
Geëvalueerd
Aangepakt
Knelpunt
vragen
en met
maatregel
en alle
afgerond
10/16 (62,5%)

11.1

10/10 (100%)

10/10 (100%)

10/10 (100%)

10/10 (100%)

0

De school heeft geen of onvolledig schoolveiligheidsbeleid.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er is geen schoolveiligheidsplan aanwezig en dus is het schoolveiligheidsbeleid onvolledig. Wel wordt er
actief aan gewerkt in vorm van het noteren van de incidenten, maar een actueel schoolveiligheidsplan is
toch echt wel belangrijk om deze vraag naar een `Ja` te krijgen.
Toelichting
De werkgever voert beleid op het voorkomen en beheersen van grensoverschrijdend gedrag (agressie,
geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie). Hetzij als onderdeel van het arbobeleid, hetzij als
onderdeel van het schoolveiligheidsplan.
Zo is duidelijk welk gedrag t.a.v. vernieling, ontvreemding, agressie en geweld, seksuele intimidatie,
homo-intimidatie pesterijen, spijbelen en het bezit, verhandelen en gebruiken van verboden middelen
binnen de school, op het schoolterrein en in de directe omgeving daarvan wel en niet getolereerd wordt en
hoe dit gesanctioneerd wordt.
Het schoolveiligheidsbeleid omvat minimaal de volgende onderdelen:
● Visie op de aanpak van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en homointimidatie.
● Concrete doelstellingen van het beleid met streefwaarden. Bijvoorbeeld: “We streven ernaar om aan
het einde van het schooljaar het aantal incidenten t.o.v. van het vorige schooljaar met 10% te
verminderen.
● Gedragsregels (huisregels/schoolnorm voor acceptabel gedrag) die op de school gelden voor
werknemers, leerlingen, ouders en derden.
● Handhavings-, sanctie- en aangiftebeleid.
● Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in geval van een incident (denk hierbij
ook aan samenwerking met externe keten- en convenantpartners als politie, jeugdzorg,
maatschappelijk werk al dan niet in ZAT-verband).
● De preventieve maatregelen die de school neemt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en
schoolveiligheid te bevorderen (beschrijf ook hier wie welke taken, verantwoordelijkheden en
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●
●
●
●
●
●

bevoegdheden in dezen heeft).
Registratie van incidenten.
Wijze waarop en waar klachten ingediend kunnen worden.
Voorlichting, instructies en/of trainingen.
Opvang en nazorg bij een incident.
Informatievoorziening na een incident schoolintern en extern.
Het verhalen van schade op de dader.

De werkgever stelt in overleg en met instemming van de MR het beleid vast dat gericht is op het
voorkomen van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en homo-intimidatie binnen
de instelling, bedoeld voor alle leden van de schoolgemeenschap. De werkgever ziet toe op en evalueert
jaarlijks met de MR de uitvoering van het beleid.
Er is voldoende toezicht binnen de school, op het schoolterrein en in de directe omgeving daarvan, zodat
ongewenst gedrag voldoende wordt tegengegaan.
Maatregel
Het actualiseren van het schoolveiligheidsplan 2011-2012.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

11.2

Streefdatum Einddatum

Status

31-08-2017

Onbepaald

De school heeft geen handelingsprotocollen voor het omgaan met grensoverschrijdend
gedrag (vastgesteld).
Risico:

Gemiddeld*

Prioriteit:

Gemiddeld
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*Afwijking van standaardrisico
Standaard risico: hoog.
Motivatie afwijking: De risicoklasse van deze vraag is naar beneden bijgesteld, namelijk naar gemiddeld,
omdat er wel handelingsprotocollen zijn, maar deze nog moeten worden aangepast.
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Toelichting bij antwoord
Er zijn wel handelingsprotocollen, maar deze moeten nog worden aangepast.
Toelichting
Voor de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn handelingsprotocollen vastgesteld die
beschrijven hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Het gaat minimaal om wie welke rol heeft en
welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden daaraan gekoppeld zijnde taken die behoren bij een
juiste behandeling van het gedrag van zowel de school als de externe betrokken partijen.
Handelingsprotocollen maken vaak deel uit van het convenant Veilige school.
De school heeft tevens vastgelegd wie de procedure of regeling beheert en zorgt voor evaluatie en
actualisering van de regeling.
Leerlingen of ouders die ongewenst gedrag vertonen worden consequent bestraft. Hierover zijn
afspraken/huisregels gemaakt en aan alle deelnemers en medewerkers bekend gemaakt. Onderdeel
hiervan is dat ouders/verzorgers tijdig betrokken worden als er incidenten met ongewenst gedrag

voorkomen.
Maatregel
Het verder uitwerken en concretiseren van de handelingsprotocollen voor het omgaan met
grensoverschrijdend gedrag.

11.3

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Teamleider Bedrijfsvoering

01-05-2017 01-08-2017

Status
Onbepaald

Medewerkers (en leerlingen) kunnen grensoverschrijdend gedrag niet in vertrouwen
melden of de drempel is te hoog.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
57% van de ondervraagden heeft hierop ja geantwoord. Dit antwoord viel mij enigszins tegen. De
medewerkers vinden het dus toch lastig om de klachten te melden. Deze vraag is dan ook met een nee
beantwoord.
Maatregel
Het aanstellen van een medewerker bij wie dit in vertrouwen gemeld kan worden. Tevens is het belangrijk
om de andere medewerkers duidelijk te maken bij wie dit gemeld kan worden. Ook is het belangrijk dat
zij het gevoel krijgen dat dit in vertrouwen gedaan kan worden.
Startdatum

Rector

01-08-2017

Streefdatum Einddatum

Status
Onbepaald

Klachten en voorvallen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag worden niet
geregistreerd.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Hier kan nog veel progressie op geboekt worden. De school is hier dan ook intensief mee bezig. Er is wel
een incidentenregistratie en deze loopt via magister. Alleen worden niet alle incidenten geregistreerd. De
school is er mee bezig om het zo te organiseren dat iedereen in het programma kan en dat iedereen ook
weet wat hij/zij als incident kan invoeren.
Toelichting
Grensoverschrijdend gedrag en ongevallen (> 3 dagen verzuim) die in de school of de omgeving van de
school gebeuren, zullen altijd geregistreerd moeten worden. Een registratiesysteem moet aan de volgende
eisen voldoen:
● Aard van het incident (fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft; fysiek geweld waarbij wapens zijn
gebruikt; wapenbezit; seksueel misbruik en seksuele intimidatie; grove pesterijen; discriminatie;
bedreigingen; vernieling of diefstal van goederen; bezit van, handel in of gebruik van drugs);
● Betrokkenen bij het incident (slachtoffer en eventuele dader);
● De plek waar het incident heeft plaatsgevonden;
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● Datum en tijdstip van het incident.
Analyseer regelmatig de gegevens en rapporteer daarover aan de directie van de school (monitoring).
De school dat werknemers elk voorval van agressie en geweld melden en dat werknemers aangifte
doen en/of strafbare feiten (zoals fysiek geweld en bedreiging) worden door het bevoegd gezag bij de
politie aangegeven.
Maatregel
Verder uitwerken van de incidentenregistratie. Medewerkers uitleggen wat wel en niet gemeld moet
worden. Medewerkers uitleggen hoe grensoverschrijdend gedrag gemeld kan worden. Het programma
toegankelijk maken voor alle medewerkers.

11.5

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Rector

01-08-2017 31-12-2017

Status
Onbepaald

De school besteedt in het plan van aanpak geen aandacht aan preventie en bestrijding van
grensoverschrijdend gedrag.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Nee, want er is geen plan van aanpak. De school is momenteel bezig met het plan van aanpak.

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

Maatregel
Uitvoeren van een RI&E en het maken van een plan van aanpak.
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11.6

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

Teamleider Bedrijfsvoering

15-11-2017 22-03-2017 22-03-2017 In
behandeling

Ouders, leerlingen en personeel zijn door de school niet geïnformeerd over
grensoverschrijdend gedrag en/of de maatregelen die de school daartegen onderneemt.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
50% van de ondervraagden medewerkers geeft aan dat dit het geval is. Bij deze vraag zijn de ouders en
leerlingen niet meegenomen, maar het kan nooit kwaad om hen er ook nog extra op te attenderen.
Toelichting
Alle ouders en leerlingen zijn geïnformeerd over het schoolveiligheidsbeleid betreffende
grensoverschrijdend gedrag.
De gedragsregels worden actief uitgedragen/duidelijke voorlichtingscampagne voor de doelgroepen over
de genomen maatregelen en het gevoerde beleid.
Mogelijkheden hiervoor zijn:

● Informatie via het personeelsblad/schoolkrant/mededelingenblad aan de ouders.
● Voorlichtingsbijeenkomsten voor personeel en ouders/leerlingen.
● Folders/brochures verspreiden onder personeel en ouders/leerlingen.
Maatregel
Het handelingsprotocol dat online staat dient naar alle medewerkers te worden verzonden. In de
schoolgids moet de plaats waar deze te vinden is, worden aangepast. Het is onmogelijk om het protocol te
vinden, want hij staat niet waar hij volgens de schoolgids zou moeten staan.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Rector

11.7

Streefdatum Einddatum

Status

01-10-2017

Onbepaald

Er is geen functionaris benoemd die het beleid gericht op preventie en bestrijding van
grensoverschrijdend gedrag coördineert.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Het beleid gericht op preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag ligt bij de directie. Het is
niet zo dat er één persoon aangewezen is, die als functionaris is benoemd en dit onder zijn hoede heeft.
Toelichting
In het kader van de Wet sociale veiligheid en convenanten 'veilige school’ dient een coördinator benoemd
te zijn die het beleid coördineert ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag en pesten in het bijzonder en
fungeren als aanspreekpunt in dit kader.
Maatregel
Het benoemen van een functionaris die alles regelt wat te maken heeft met preventie en bestrijding van
grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens zal hij/zij het beleid dat er nu gevoerd wordt, gericht op
preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag verder uitwerken en concretiseren.
Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

01-05-2017

Streefdatum Einddatum

Status
Onbepaald

Werknemers zijn onvoldoende getraind in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
De helft van de ondervraagden geeft aan dat zij niet periodiek worden getraind en/of geïnstrueerd. Ik
weet dat er onlangs wel een cursus is gegeven over dit onderwerp en hoe daar mee omgegaan dient te
worden. Ondanks dit geeft de helft aan dat er niet periodiek wordt getraind.
Toelichting
Medewerkers weten hoe in te grijpen bij incidenten met ongewenst gedrag en doen dat ook.
● Alle werknemers zijn geïnformeerd over schoolveiligheidsbeleid inzake agressie, geweld, pesten,
discriminatie, seksuele intimidatie en homo-intimidatie.
● Alle werknemers zijn geïnstrueerd over taken en verantwoordelijkheden die zij op grond van het
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schoolveiligheidsbeleid hebben en over hetgeen van hen wordt verwacht bij incidenten.
● Werknemers met een bijzondere taak in geval van een incident, bijvoorbeeld ontruimen, zijn zodanig
getraind dat zij de opgedragen taak kunnen uitvoeren (zie ook de norm Bedrijfshulpverlening en
schoolnoodplan).
● Werknemers die contact hebben met leerlingen, ouders/verzorgers zijn in ieder geval getraind in het
hanteren van agressie en het inzetten van de-escalatietechnieken.

●
●
●
●
●

Licht werknemers periodiek voor over:
De gevolgen die incidenten van agressie, geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie voor
werknemers kunnen hebben.
De maatregelen die de school getroffen heeft in de strijd tegen agressie, geweld, pesten, discriminatie
en seksuele intimidatie.
Wie verantwoordelijk is/zijn voor melding van incidenten, nemen van maatregelen.
Wie de vertrouwenspersoon (voor werknemers) is.
Het schoolbeleid ten aanzien van aangifte of melding doen.
Hoe schade te verhalen.
Welke nazorgmogelijkheden er zijn binnen en buiten school.

●
●
●
●
●
●
●
●

Instrueer werknemers periodiek over:
Correcte bejegening van leerlingen en ouders.
Het voeren van een slecht nieuws gesprek met ouders en leerlingen.
Hoe de medewerker moet omgaan met een geval van grensoverschrijdend gedrag.
Hoe te handelen bij en na een incident.
Bij wie incidenten gemeld moeten worden.
Wat te doen als agressie of geweld niet meer te beheersen is.
Hoe voorzorgsmaatregelen in te zetten.
Hoe bij te dragen aan veiligheid in de gang, de kantine/aula, op het schoolplein.

●
●
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De instructie en training moeten periodiek herhaald worden. Er is geen verplichte vorm of
herhalingsfrequentie, maar is afhankelijk van de noodzaak en behoefte.
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Maatregel
Tijdens de cursus van PBS komt dit nog aanbod. De maatregel is dan ook om eerst de cursus PBS in zijn
geheel af te ronden. Mocht na deze cursus toch het grootste gedeelte van de medewerkers nog steeds het
gevoel hebben dat zij niet voldoende getraind zijn, dan kan er een andere cursus worden aangeboden.

11.9

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Rector

01-09-2015 01-09-2019

Status
Onbepaald

Werknemers trekken onvoldoende één lijn met betrekking tot het naleven van de
gedragsregels (schoolnorm van acceptabel gedrag).
Risico:

Laag

Prioriteit:

Laag

Toelichting bij antwoord
86% van de ondervraagden geeft aan dat dit niet gebeurd, of heeft het gevoel dat dit niet gebeurd. Dit is
zeer verontrustend, want als school moet je duidelijk maken wat wel en niet is toegestaan. In principe
gelden de regels voor iedereen en dus kunnen deze regels ook door iedereen op dezelfde manier worden

nageleefd.
Maatregel
De gedragsregels van de school zijn te vinden op de schoolsite eenieder zou hiervan op de hoogte moeten
zijn. Ondanks dat worden de regels niet nageleefd. Dit moet dan ook op de agenda gezet worden in de
teamvergadering.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider Bedrijfsvoering

Status

01-05-2017

Onbepaald

Er zijn geen (duidelijke) afspraken over de directe opvang en nazorg van slachtoffers na
incidenten.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
78% van de ondervraagden geeft aan dat er geen duidelijke afspraken over de directe opvang en nazorg van
slachtoffers is na incidenten. Voor medewerkers is het heel belangrijk dat wel duidelijk is wat er moet
gebeuren na een incident.
Toelichting
Een incident kan op korte of lange termijn leiden tot lichamelijke en psychische schade bij het slachtoffer.
Daarom is adequate opvang en nazorg in bepaalde gevallen nodig.
De werkgever regelt nazorg voor slachtoffer, omstanders en eventuele overige betrokkenen, als er binnen
de school toch iets gebeurt. De minimumeisen voor opvang en nazorg zijn:
● De werkgever is verplicht nazorg aan te bieden.
● De werkgever zorgt voor de mogelijkheid tot doorverwijzing naar geprofessionaliseerde
traumaopvang.
● De werkgever heeft beschreven hoe het contact tussen slachtoffer en dader hersteld of hervat kan
worden en wie (mentor, zorgcoördinator, afdelingsleider etc.) daarin een rol en verantwoordelijkheid
hebben.
● De werkgever legt schriftelijk vast hoe de eerste opvang na een incident geregeld is. Daarin is in ieder
geval vastgelegd wat direct leidinggevende en/of preventiemedewerker biedt aan slachtoffer(s),
omstander(s) en andere betrokkenen.
● De vaardigheden waarover deze medewerkers minimaal moeten beschikken, de wijze waarop deze
vaardigheden onderhouden/ getraind worden en wie en hoe nazorg aanbiedt ligt schriftelijk vast. Deze
regeling is ter advisering voorgelegd aan een op het gebied van opvang en nazorg gekwalificeerde
deskundige.
● Na een incident wordt de opvang en nazorg zodanig geëvalueerd dat eventueel geleerde lessen
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de opvang en nazorg.
Maatregel
Maken van een handelingsprotocol over de directe opvang en nazorg van slachtoffers na incidenten. Zo
weten alle medewerkers wat zij moeten doen wanneer er een incident heeft plaatsgevonden. Dit
protocol moet vervolgens voor alle medewerkers duidelijk en toegankelijk zijn.
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Maatregelverantwoordelijke(n) Budget Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

Teamleider Bedrijfsvoering

01-08-2017

Onbepaald

01-04-2017

Werkstress en personeelsbeleid
Om deze vragen juist te beantwoorden zijn enquêtes afgenomen onder de medewerkers. Daarin zijn
vragen geformuleerd die betrekking hebben op de werkstress. De enquête is achterin te vinden als bijlage.
Overige vragen over het personeelsbeleid zijn doorgelopen met de rector (Nynke Gerritsma). Zij weet
immers het best wat voor beleid er gevoerd wordt binnen de school.
Geselecteerde (Sub)modules met (Sub)modules met
(sub)modules alle
alle knelpunten
inventarisatievragen geëvalueerd
beantwoord
3

12.1

3/3 (100%)

12.1.1

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

3/3 (100%)

3/3 (100%)

Geëvalueerd

3/3 (100%)

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

3/3 (100%)

Aangepakt

0

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

3/3 (100%)

0

Het takenpakket van de school als geheel is niet goed afgestemd op de beschikbare
formatie (te veel taken).
Risico:

45

3/3 (100%)

Werkstress
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
3/10 (30%)

(Sub)modules met
maatregelen voor
alle knelpunten

Hoog

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
58% van de medewerkers is van mening dat het takenpakket niet goed is afgestemd op de beschikbare
formatie. Er zullen altijd medewerkers zijn die vinden dat ze te veel werk verrichten. Toch is het van
belang om ook met deze mensen in contact te komen. Wanneer zij hier lang mee blijven lopen bestaat de
kans dat zij overspannen raken en dus ziek worden. Dit dient ten alle tijden voorkomen te worden.
Maatregel
Werken aan de roostering, om sommige medewerkers iets te ontzien. Werken aan nieuw taakbeleid voor
het OP.

12.1.2

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Rector

01-05-2017 01-08-2017

Het takenpakket is onevenwichtig over medewerkers verdeeld.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Status
Onbepaald

Toelichting bij antwoord
71% van de ondervraagden is van mening dat dit de taken niet evenwichtig verdeeld zijn. Dit aantal is vrij
hoog. Bij deze vraag is het van belang dat de werkgever in contact komt met de medewerkers. Alleen door
goede communicatie kunnen dit soort problemen opgelost worden. Wanneer iemand van mening is dat
hij/zij teveel moet doen in vergelijking met andere medewerkers, dan moet dit aangegeven kunnen
worden tijdens een gesprek.
Toelichting
De taaklast is evenwichtig verdeeld over alle medewerkers.
Medewerkers weten vooraf wat hun taken zijn.
Het takenpakket van de school als geheel is afgestemd op de beschikbare formatie.
Bij de verdeling van het werk wordt, voor zo ver mogelijk, rekening gehouden met de persoonlijke
eigenschappen van de medewerker.
Alle functies in school bevatten afwisselende en niet tempo-gebonden taken.
De arbeidsinhoud wordt zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen
van werknemers aangepast.
Maatregel
Voor dit knelpunten gelden dezelfde maatregelen als bij de vorige vraag. Er moet meer ingezet worden op
de roostering. Uit de gesprekken met de medewerkers blijkt dit namelijk een irritatiepunt te zijn. Ook
dient er een nieuw taakbeleid worden opgesteld voor het OP.
Startdatum

Streefdatum Einddatum

Rector

01-05-2017 01-08-2017

Status
Onbepaald

De werkbelasting overschrijdt de aanvaardbare grenzen.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
71% van de medewerkers is van mening dat de werkbelasting niet binnen aanvaardbare grenzen blijft. Dit
duidt erop dat de medewerkers vinden dat zij te veel werk moeten verrichten binnen de tijd die daarvoor
staat. Wanneer medewerkers dit ervaren kunnen ze overwerkt raken en dus ziek worden.
Toelichting
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. Er is voldoende pauze en voldoende tijd voor de lunch.
Maatregel
Als leidinggevende goed kijken wat er speelt. De gesprekcyclus goed inzetten (is beschreven), maar ook
nog daadwerkelijk uitvoeren.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Rector

01-06-2017 01-08-2017

Status
Onbepaald
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12.1.3

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
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12.2

Personeelsbeleid
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
3/8 (37,5%)

12.2.1

3/3 (100%)

3/3 (100%)

Geëvalueerd

3/3 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

3/3 (100%)

0

Er worden geen of geen goede functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
78% van de ondervraagden gaf aan dat dit niet gebeurd! Binnen de school zijn er verschillende
afdelingshoofden en dus kan dit sterk verschillen. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn wel heel
belangrijk om in contact te komen met de medewerkers. Zij kunnen dan vertellen hoe het gaat, maar ook
kan de werkgever aangeven wat er beter moet. Dit vind ik dan ook een heel belangrijk punt en is daarom
met een nee beantwoord.
Toelichting
Het gaat hier in essentie om het bespreken/beoordelen van de kwaliteit van het werk van de werknemer.
Aspecten die in deze gesprekken aan de orde kunnen komen zijn:

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

● Wordt er expliciet gevraagd naar ervaringen met grensoverschrijdend gedrag van
leerlingen/ouders/collega's?
● Hoe wordt daarop gereageerd?
● Voelt de medewerker zich veilig in de school(cultuur)?
● Worden knelpunten besproken die te maken hebben met leeftijd of andere kenmerken?
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●
●
●
●
●
●

Randvoorwaarden voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn o.a.:
Openheid;
Wederkerigheid;
Effectief gebruik van informatie;
Effectieve feedback;
Goede gesprekstechniek en
Zorgvuldigheid (privacy en beroepsmogelijkheid).

Maatregel
De leidinggevende moeten de gesprekcyclus goed uitvoeren, conform beleid.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Rector

01-04-2017 01-08-2017

Status
Onbepaald

12.2.2

Er zijn geen duidelijke taak- en functiebeschrijvingen.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
65% van de ondervraagden gaf aan dat dit niet het geval is. Het is voor de medewerkers heel belangrijk dat
zij weten wat er van hen verwacht wordt. Wat de taken zijn en hoe de functies moeten worden ingevuld.
OOP is de school mee bezig.
Toelichting
Taak en functieomschrijvingen zijn op maat, naar wens, houden rekening met eventuele
doorgroeimogelijkheden.
Maatregel
Een document opstellen waardoor het voor alle OOP-medewerkers duidelijk wordt wat er van hen
verwacht wordt, wat de taken en bevoegdheden zijn en hoe deze taken uitgevoerd dienen te worden.
Startdatum

Rector

01-08-2017

Streefdatum Einddatum

Status
Onbepaald

De school heeft geen scholingsbeleid en/of geen persoonlijk ontwikkelingsbeleid en/of
geen mobiliteitsbeleid.
Risico:

Gemiddeld

Prioriteit:

Gemiddeld

Toelichting bij antwoord
Uit de gesprekken met de medewerkers blijkt dat zij niet op de hoogte zijn van het feit dat dit aanwezig is.
Het kan er wel zijn, maar als niemand ervan af weet, dan heeft het nog geen nut. Tevens dient er nog een
scholingsplan gemaakt te worden.
Toelichting
Veel docenten werken hun hele werkzame leven op één school of zelfs in één gebouw. Dat kan tot sleur en
afstomping leiden. Scholing, overeenkomstig de wensen, van de docent (en binnen de mogelijkheden van
de school) kan dit tegengaan.
Een andere mogelijkheid om sleur en afstomping tegen te gaan is het werken met een persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP). In het POP kunnen de leidinggevende en de docent gezamenlijk afspraken
maken over de gewenste ontwikkeling van de docent in de naaste toekomst.
Tot slot kan het voor de docent verstandig zijn om de carrière een heel andere wending te geven:
Bijvoorbeeld: een andere school of een hele andere functie kan energie en inspiratie bieden.
Het tijdig aanbieden van variatie voorkomt het 'vastroesten' van docenten. Een goede doorstroming van
docenten biedt kansen voor jonge en oude talenten.
Maatregel
Er dient een scholingsplan gemaakt te worden. Ook moeten de medewerkers op de hoogte gesteld worden
van het feit dat dit soort beleidsdocumenten aanwezig zijn. Dit kan gedaan worden door in het bulletin een
stukje hierover te schrijven.
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12.2.3

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
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12.3

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Rector

31-12-2017

(Ziekte)verzuim
Geselecteerde Geïnventariseerd Knelpunten
vragen
2/10 (20%)

12.3.1

2/2 (100%)

2/2 (100%)

Streefdatum Einddatum

Status
Onbepaald

Geëvalueerd

2/2 (100%)

Aangepakt

Knelpunten met
maatregelen alle
afgerond

2/2 (100%)

0

De school heeft niet vastgesteld op grond van welke criteria of wanneer de dienstverlening
van de arbodienst of Arbodeskundige geëvalueerd wordt.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan het arbobeleid. Deze criteria zullen daarin worden verwerkt.
Maatregel
Het opstellen van een arbobeleidsplan en daarin de criteria verwerken wanneer de dienstverlening van de
arbodienst geëvalueerd wordt.
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12.3.2
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Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

Rector

01-12-2016 01-03-2017 14-03-2017 Voldaan,
maar moet
nog met MR
worden
besproken

Binnen de school bestaan geen afspraken over hoe wordt omgegaan met privacygevoelige
gegevens.
Risico:

Hoog

Prioriteit:

Hoog

Toelichting bij antwoord
De regels omtrent omgaan met privacygevoelige gegevens zijn nog niet heel scherp. Dit gaat dan zowel
rondom leerlingen als personeel.
Maatregel
Protocol opstellen hoe er omgegaan dient te worden met privacygevoelige gegevens.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Rector

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status
Onbepaald

13. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Voorafgaand aan deze RI&E heeft de school een MTO uitlaten voeren. De school wil inzicht in de tevredenheid, de
betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers van de school. Dit onderzoek is in oktober/november 2016
uitgevoerd. In totaal hebben 71 medewerkers, van de 113 die een uitnodiging hadden ontvangen, ook daadwerkelijk
meegewerkt aan het MTO. Dat zorgde voor een respons van 63%. De belangrijkste resultaten uit het MTO zullen
ook in de RI&E worden meegenomen.
In het MTO zijn de volgende hoofdaspecten ondervraagd: algemene tevredenheid, rector, teamleider, inhoud van het
werk, sfeer, onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, MR, samenwerking, werkomstandigheden, identiteit,
communicatie en werkdruk. Bij al deze aspecten is gekeken naar het gemiddelde en het benchmark van het VO.
Hieruit bleek dat de deelaspecten: rector, teamleider en inhoud van het werk goed hebben gescoord ten opzichte van
het benchmark.
De slechts scorende deelaspecten zijn:
- Werkdruk
- Werkomstandigheden
13.1 Werkdruk
Werkdruk kwam ook al uit de RI&E naar voren als een onderwerp waar veel aandacht naar uit moet gaan. Ook uit
het MTO blijkt dit. Het St. Gregorius College scoort op werkdruk sterk lager dan het benchmark en uit de
prioriteitenmatrix komt eveneens naar voren dat dit een verbeterpunt is met een hoge prioriteit.

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

31-12-2017

Onbepaald

13.2 Werk mentaal erg inspannend
De medewerkers geven aan dat hun werk mentaal/geestelijk erg inspannend is. Het krijgt een 3.3 van de
medewerkers. In totaal is 75% van de medewerkers negatief over dit onderwerp. Het is dan ook een belangrijk punt
dat terugkomt uit het MTO. Wanneer medewerkers het te inspannend vinden, kan het leiden tot verzuim. Dit dient
voorkomen te worden. Het betreft hier voornamelijk het OP.
13.2.1 Maatregel
In teams overleggen voeren, over de werkdruk, en hierbij de mentale en de geestelijke inspanning meenemen. En
gezamenlijk tot oplossingen komen. Het is persoonsgebonden.
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13.1.1 Maatregel
De school moet sterk inzetten op de roostering. Uit de gesprekken met de medewerkers en uit het MTO blijkt dat
dit een sterk irritatiepunt is onder de medewerkers. Veel vergaderingen zijn niet voor alle medewerkers interessant.
Het mogelijk maken dat vergaderingen facultatief bijgewoond kunnen worden kan ook een uitkomst bieden
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Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider bedrijfsvoering

Streefdatum Einddatum

Status

01-08-2017

Onbepaald

13.2 Werkomstandigheden
Het derde deelaspect waar de medewerkers negatief over waren in het MTO zijn de werkomstandigheden. De
medewerkers gaven aan dat ze geen goede huisvesting hebben (54% van de medewerkers was negatief). Een
belangrijk onderdeel hiervan zijn de ICT-middelen. Ze geven aan dat hier niet over te spreken zijn. Een ander
onderdeel wat hieronder valt en dat slecht heeft gescoord is de werkplek buiten de klas. Er is volgens de
medewerkers geen gezellige plek naast de klas waar ze op terug kunnen vallen. Er zijn wel kantines voor de
medewerkers (op beide locaties), maar deze voldoen dus niet aan de wensen van de medewerkers.
13.2.1 Maatregel
Het is belangrijk dat in kaart wordt gebracht wat de wensen zijn van de medewerkers. Een manier om erachter te
komen wat ze graag willen zien in de school, is door in gesprek te gaan. Medewerkers kunnen dan zelf aangeven wat
ze graag zouden willen hebben, waardoor hun werk nog leuker wordt. Hetzelfde geldt voor de ICT-middelen. Je
komt er pas achter wat er ontbreekt als het gevraagd wordt aan de medewerkers.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider bedrijfsvoering

Streefdatum Einddatum

Status

31-12-2017

Onbepaald

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

14. Psychosociale arbeidsbelasting
Om de RI&E zo volledig mogelijk te maken is er gebruik gemaakt van een enquête over de psychosociale
arbeidsbelasting. Deze enquête is achterin als bijlage terug te vinden. Enkele bijzondere uitkomsten zullen in dit
hoofdstuk aan bod komen. Wanneer meer dan de helft van de ondervraagden antwoord geeft in het nadeel van de
school, dan wordt dit als risico ingeschat. Wanneer dit niet het geval is wordt dit als aanvaardbaar gerekend.
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Vraag 4: Ik voel mij belast door leerlingen die zich voortdurend misdragen.
Op deze vraag antwoorde 6 van de 17 ondervraagden enigszins en nog eens 3 antwoorde sterk. Er mag dan ook
geconcludeerd worden dat meer dan de helft van de ondervraagden hier last van ondervindt.
Maatregel vraag 4:
Extra onder de aandacht brengen van dit onderwerp, tijdens de PBS-trainingen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

01-10-2017

Onbepaald

Vraag 8: Ik ben door de organisatie geïnformeerd over hoe er wordt omgegaan met agressie, geweld, pesten en
seksuele intimidatie.
Op deze vraag antwoorde 9 van de 17 ondervraagden dat ze dit niet wisten. Drie medewerkers antwoorde hierop
met een nee. Dit bleek ook uit de eerste enquête die is afgenomen onder de medewerkers.

Maatregel vraag 8:
De maatregel is dan ook hetzelfde als bij de vraag in paragraaf 11.6. Er moet een protocol worden opgesteld over
grensoverschrijdend gedrag en hoe wordt omgegaan met agressie, geweld, pesten en seksuele intimidatie. Deze dient
tevens verstuurd te worden naar alle medewerkers. Ook dient het protocol online gezet te worden, in de schoolgids,
zodat ouders en leerlingen daarbij kunnen.
Maatregelverantwoordelijke(n) Budget

Startdatum

Teamleider bedrijfsvoering

Streefdatum Einddatum

Status

01-10-2017

Onbepaald

Vraag 11: Er is een commissie ingesteld, die klachten over ongewenst gedrag behandelt.
Op deze vraag antwoorde 14 van de 17 ondervraagden dat ze dit niet wisten. De reden hiervan is, dat er geen
commissie is ingesteld door de school en dat de medewerkers dit ook niet konden weten.

Maatregelverantwoordelijke(n) Budget
Teamleider bedrijfsvoering

Startdatum

Streefdatum Einddatum

Status

31-12-2017

Onbepaald
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Maatregel vraag 11:
Het instellen van een commissie, die klachten over ongewenst gedrag behandelt. Tevens de medewerkers op de
hoogte stellen, van het feit dat deze commissie is ingesteld.
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Plan van aanpak
In dit plan van aanpak zijn alle bevindingen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie verwerkt.
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 verplichting Arbowet
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Onderwerp &
paragraaf

PR. Actie

Verantwoordelijke Uitvoerder
Geplande Datum
afgerond
datum
actie

Arbobeleid 1.1.1

1

01-122016

01-022018

Rector

Titia Faber

Risico-inventarisatie
& -evaluatie 1.1.2

1

Arbobeleidsplan
schriftelijk
vastleggen en
implementeren
- Criteria wanneer
de dienstverlening
van de arbodienst
geëvalueerd wordt.
- RI&E/plan van
aanpak uitvoeren
- RI&E/Plan van
aanpak toetsen

15-112016

22-032017

Teamleider
Bedrijfsvoering

Rick
Weldam

Preventiemedewerker
aanstellen

01-042017

Preventiemedewerker 2
1.1.5

Rector

1

Arbo-afspraken
stageorganisaties
1.2.1

Protocol opstellen

01-042017

Teamleider
bedrijfsvoering

Aandachtspunten bedrijfshulpverlening
Onderwerp &
paragraaf

PR. Actie

Schoolnoodplan 1
2.1

BHV 2.3

Geplande
datum actie

Datum
afgerond

31-12-2017
- opstellen
schoolnoodplan met
daarin de
buitenschoolse
activiteiten
- actualiseren
ontruimingsprotocol
- actualiseren
schoolveiligheidsplan
- inzichtelijk maken 01-04-2017
aantallen per locatie
- BHV’ers koppelen
aan grote activiteiten

1

Verantwoordelijke Uitvoerder
Teamleider
bedrijfsvoering

Teamleider
bedrijfsvoering

Leo Tonus

Aandachtspunten schoolgebouw
PR. Actie

Geplande
datum actie

Verkeerssituatie
3.2.1

2

Met de gemeente
overleggen

01-08-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Verlichting gangen
& trappen 3.3.1

2

-Verlichting
repareren
- lichtkappen
plaatsen
- noodverlichting
plaatsen werkplek

01-10-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Leo Tonus

Gangen en trappen
(uitsteekende,
puntige of scherpe
delen) 3.3.2

2

- Wegwerken
uitsteeksel
- Tegel op de wand
plaatsen

08-03-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Leo Tonus

Trapleuningen
3.3.3

2

Plaatsen van een
leuning

01-09-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder
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Onderwerp &
paragraaf
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Nooduitgangen
3.3.4

2

Glazen deuren
3.3.5

2
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3
Berging
schoonmaakhokken
3.7.1

55

- Open laten van
gordijnen of
verwijderen.
- Vrij van obstakels
maken.
Markeren van
glazen deuren

01-05-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

01-06-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Opruimen &
ordenen van
bergingen

01-05-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Leo Tonus

01-01-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Schoonmaakbedrijf

Bedrijf dat
het
onderhoud
aan de
systemen
uitvoert.

Legen afvalbakken
3.7.2

3

Zorgen dat alle
afvalbakken
dagelijks geleegd
worden

09-01-2017

Mechanische
ventilatiesystemen
3.7.3

2

Onderhoudsschema 01-05-2017
maken

Teamleider
bedrijfsvoering

Noodverlichting
3.8.1

2

Repareren kapotte
pictogrammen

01-05-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Verzegelen
verbandtrommel
3.8.2

2

Plaatsen
verzegelstickers op
verbandtrommels

01-05-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

1
Controle
blusmiddelen 3.8.3

Navraag doen bij
deskundige

12-04-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Controle
noodverlichting
3.8.4

1

Noodverlichting
plaatsen 272/274

1-10-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Draaiknop
nooduitgang

1

Draaiknop plaatsen
nooduitgang

1-10-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Snoeren/kabels
3.9.1

2

Wegwerken losse
snoeren die op de
grond liggen

01-04-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Baliewerkplek
3.9.2

2

Aanbrengen
alarmeringsknop

01-05-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Temperatuur
werkplek 3.9.3

2

Ramen en roosters
opendoen.

01-04-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Doorgangen &
looppaden
3.10.1

1

- Markeren van de
luiken
- Breedte aanpassen
aan juiste

01-05-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

Leo Tonus

Leo Tonus

afmetingen

1
Snoeren,
stopcontacten &
stekkerdozen
3.10.2

Tafels, krukken &
stoelen
3.10.3

2

Kasten
3.10.4

1

Trap Muntstraat

2

Leo Tonus
- Snoeren
vastmaken
- kapotte
stopcontacten
vervangen
- spatwaterkleppen
plaatsen
Tafels en stoelen
die niet meer in
goede staat zijn,
vervangen.
Kast ontlasten en
stellingen
vastzetten
Markering
aanbrengen

01-08-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

01-08-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

01-10-2017

Teamleider
bedrijfsvoering

01-05-2016

Teamleider
bedrijfsvoering

Leo Tonus

Onderwerp
& paragraaf

PR. Actie

Geplande
datum actie

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder

Vloer 4.1

2

Dweilen van de
gymzaalvloeren

15-122016

01-012017

Teamleider
bedrijfsvoering

Schoonmaakbedrijf

Toestellen
4.2

1

- Medewerkers
kopie geven van
de controle.
- Ondeugdelijke
materialen uit de
controle
verwijderen.

15-122016

01-012017

Teamleider
bedrijfsvoering

Leo Tonus/
docenten gym.

Aandachtspunten BINAS-practicumlokalen en kabinetten
Onderwerp &
paragraaf

PR.

Gasaansluitingen 2

Actie

Geplande
datum actie

- Plaatsen
beschermkasten

01-08-

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder
Teamleider
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Aandachtspunten gymnastieklokalen

56

5.1.1

Kabinetten
5.1.3

2

Kleurstoffen &
enzymen 5.5.1

3

2017
om de sokkels.
- Repareren
kapotte
stopcontacten &
gasaansluitingen
Opruimen/legen 01-062017
van de
kabinetten

bedrijfsvoering

Docenten
aanspreken

Teamleider
bedrijfsvoering

Teamleider
bedrijfsvoering

01-052017

Ceet

Aandachtspunten beeldschermwerk
Onderwerp & paragraaf

PR.

2
Training
beeldschermmedewerkers
10.2.1

Actie

Geplande
datum
actie

Instructieblad 08-03aanleveren.
2017

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder

01-062017

Teamleider
bedrijfsvoering

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder

Aandachtspunten sociale veiligheid
Onderwerp &
paragraaf

PR. Actie

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

Grensoverschrijdend 2
gedrag 11.2.
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Protocollen verder
uitwerken &
concretiseren

Geplande
datum
actie
01-052017

Teamleider
bedrijfsvoering

Melden
grensoverschrijdend
gedrag 11.3

1

Aanstellen
01-08vertrouwenspersoon 2017

Rector

Registreren
grensoverschrijdend
gedrag 11.4

1

- Verder uitwerken
incidentenregistratie

Rector

Informeren
grensoverschrijdend
gedrag 11.6

2

01-082017

- uitleg geven waar
alles ingevoerd dient
te worden
-Protocol, zoals hij
01-052017
online staat mailen
naar alle
medewerkers.
-Schoolgids

Rector

aanpassen
Functionaris
grensoverschrijdend
gedrag 11.7

2

Training
grensoverschrijdend
gedrag 11.8

2

Gedragsregels 11.9
Nazorg incidenten
11.10

- Aanstellen van een
functionaris.
- Opleiden tot
functionaris
PBS-cursus
afgronden

01-052017

3

Agenderen
teamvergadering

01-052017

Teamleider
Bedrijfsvoering

2

Handelingsprotocol
opstellen omtrent
nazorg bij
incidenten

01-042017

Rector

01-092015

Teamleider
Bedrijfsvoering
01-092019

Rector

Aandachtspunten werkstress en personeelsbeleid
PR. Actie

Geplande
datum actie

Te veel taken 12.1.1

2

01-052017

Rector

Takenpakket
onevenwichtig verdeeld
12.1.2

2

01-052017

Rector

Werkbelasting 12.1.3

2

01-062017

Rector

01-042017

Rector

01-082017

Rector

1
Functionerings- en
beoordelingsgesprekken
12.2.1
Taak- en
functiebeschrijvingen
12.2.2

2

- Werken aan
roostering
- Nieuw taakbeleid
OP
- Werken aan
roostering
- Nieuw taakbeleid
OP
- gesprekscyclus
goed inzetten &
uitvoeren
- Leidinggevende
moeten goed kijken
wat er speelt.
Leidinggevenden
moeten de
gesprekscyclus
goed inzetten
conform beleid.
Document
opstellen,
waardoor het voor
de medewerkers
duidelijk wordt wat
er van hen
verwacht wordt.

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder
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Onderwerp & paragraaf
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2
Scholingsbeleid,
mobiliteitsbeleid &
ontwikkelingsbeleid
12.2.3

Privacygevoelige
gegevens 12.3.2

1

Rector
- Scholingsplan
dient opgesteld te
worden
- Stukje schrijven
over het beleid in
het bulletin, die
wekelijks uitkomt.
Protocol opstellen
hoe hier mee
omgegaan moet
worden.

31-122017

Rector

01-082017
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Aandachtspunten MTO

59

Onderwerp & paragraaf

PR. Actie

Geplande
datum actie

Werkdruk 13.1

2

01-102017

Rector

Mentaal te inspannend
13.2

2

01-102017

Rector

Werkomstandigheden
13.3

2

01-102017

Rector

- Vergaderingen
facultatief maken
- roostering
aanpakken
In teams bespreken
en samen naar
oplossingen zoeken
In overleg met
medewerkers over
de middelen en de
wensen.

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder

Aandachtspunten enquête psychosociale arbeidsverdeling

Onderwerp & paragraaf

PR. Actie

Geplande
datum actie

Misdragen leerlingen

2

01-102017

Rector

Commissie

2

31-122017

Rector

- Aanstellen van
een commissie
- Medewerkers op

Datum
afgerond

Verantwoordelijke Uitvoerder

de hoogte stellen
via een mail

Bijlage 1: Klaslokalen check

Er is een verstelbare stoel voor de medewerkers.
Lokaal 044
Afstand met de voorste rij = 1.70 moet 2m zijn!
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Lokaal 140
Voldoende groot, 55 vierkante meter. Hoogte is in orde.
Afstand met voorste rij = 1.70 moet 2m zijn!
Stekkers en snoeren zijn goed weggewerkt. Liggen nergens over de vloer en niet bereikbaar voor leerlingen.
Vloerafwerking voldoet aan de eisen.
De akoestiek is prima.
Voldoende daglicht, want er zijn 9 ramen + kunstlicht.
Temperatuur is in orde. Deze kan warmer gemaakt worden door de kachel aan te zetten of het kan kouder gemaakt
worden door de ramen op te zetten. Er is geen airco aanwezig.
Ventilatie is in orde, want de ramen kunnen open.
Geen hinderlijke tocht in het lokaal.
Zonwering in orde en is gevestigd aan de buitenkant.
Twee tafels en stoelen wiebelen.
Verder zien de tafels en stoelen er goed uit. Kleine beschadigingen aan de randen, maar niet noemenswaardig. Ook
zitten er krassen op, maar dit levert verder geen gevaar op.
Planken overbelast in de kast. Waren nog wel in goede staat, maar erg veel papier op de planken.

60

18 Ramen zitten er in het lokaal. Zorgt voor voldoende ventilatie, en er komt voldoende daglicht en kunstlicht
binnen.
Zonwering is goed. De zonwering is gevestigd aan de buitenkant en werkt.
Looppaden hebben de juiste afmeting, want deze zijn groter dan 60 cm.
Wandcontactdozen zien er goed uit. Geen beschadigingen aanwezig en tevens liggen er geen snoeren op de grond en
kunnen leerlingen niet aan de draden zitten.
Enkele stoelen wiebelen, ook voor de tafels geldt dit.
Verder zijn ze in goede staat. Weinig beschadigingen.
Ophoging bij de voordeur.
Dit lokaal heeft geen kast/rekken. Deze zijn in de gang gevestigd en zijn niet overbelast.
Vloerafwerking kan beter. Hiermee doel ik op het feit dat de schoolborden zijn veranderd. De plek waar voorheen
het bord stond, daar is de vloer niet hetzelfde als bij de rest van het lokaal.
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De stoel van de medewerker is ergonomisch. Hij kan namelijk versteld worden.
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Lokaal 095
Afstand tussen de voorste rij en het bord is groot genoeg, want deze is namelijk 4 meter.
Er is te weinig afstand tussen de verschillende rijen. Dit is namelijk 40cm op sommige plekken.
Hoogte van het lokaal is prima.
Er liggen snoeren op de vloer, want deze staan in contact met de microfoons. Het betreft namelijk een muzieklokaal.
Er kan wel iets gedaan worden aan de snoeren op de plankjes. Deze hangen erover heen en dan echt boven de
hoofden van de leerlingen.

Lokaal 173
De afstand met het bord is groot genoeg, namelijk 2.10.
Er zijn acht ramen aanwezig in het lokaal, waarvan er vier open kunnen.
De oppervlakte is goed, namelijk 9,5 bij 9m.
De doorgangen en looppaden zijn prima, namelijk 1.10.
Wandcontactdozen zijn in prima staat. Deze zijn niet beschadigd en ver verwijderd van de leerlingen.
Vloerafwerking is goed en er zijn geen obstakels.
Akoestiek is prima.
Temperatuur is goed.
Zonwering aanwezig en deze is gevestigd aan de buitenkant.
Er is geen hinderlijke tocht in het lokaal.
Enkele stoelen en tafels wiebelen. Dit is vervelend voor de leerlingen.
Er zijn geen kasten of rekken in dit lokaal. Hier hoeft dan ook niet naar gekeken te worden.
De stoel van de docent is ergonomisch.
De ventilatie is goed.
Er is alleen wel veel rommel aanwezig, voornamelijk bij de prullenbak.
Lokaal 172
De oppervlakte is groot genoeg, namelijk ongeveer 81 vierkante meter.
Er is genoeg ruimte tussen de verschillende rijen, namelijk 140cm.
Wand- en contactdozen zijn vrij van beschadigingen en stekkers/snoeren zijn goed afgewerkt.
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Vloerafwerking is goed.
Akoestiek is prima.
Er is weinig daglicht in het lokaal. Er is wel veel kunstlicht. Dat heft elkaar dan weer op. Er is verwarming aanwezig
en de ramen kunnen open.
Er is geen zonnescherm, maar wel rolgordijnen. Het lokaal is niet gelegen aan de zonkant en dus is dit niet zo’n
probleem.
Het ruikt er wel vreemd, waardoor ik denk dat de ventilatie niet helemaal goed werkt.
Er is geen hinderlijke tocht en de kasten zijn deugdelijk.
De stoel van de docent is ergonomisch.
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Akoestiek is goed.
Voldoende daglicht, tevens is er voldoende kunstlicht in het lokaal.
De temperatuur en de vochtigheidsgraad is goed in het lokaal. Het is er niet te warm/ te koud. Ook kan dit
veranderd worden door of de ramen open te zetten, of door de kachel warmer te zetten.
Er is geen hinderlijke tocht in het lokaal.
Ventilatie is prima, want de ramen kunnen open.
Zonwering is in orde en is buiten bevestigd.
Veel stoelen en tafels wiebelen.
Er zijn geen kasten of rekken in het lokaal aanwezig. Hier kan dan ook niet naar gekeken worden.
De stoel van de medewerker is ergonomisch.
Wel is het raam van de deur eruit. Deze is al dichtgemaakt, maar er moet natuurlijk wel een nieuw raam inkomen!
Ook op de gang is een stoeltje gevestigd dat vast zit aan de muur, maar deze is erg ingezakt.
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Lokaal 166
Oppervlakte is prima, want hij is namelijk 7,5 bij 11m.
Het lokaal is hoog genoeg.
De doorgangspaden zijn ook van prima afmeting, namelijk ongeveer 70cm.
De wanddozen zien er goed uit, geen beschadigingen. Ook zijn de stekkers en snoeren zoveel mogelijk weggewerkt.
Vloerafwerking is goed, alleen op de plek waar het oude bord stond, steken er nog onderdelen uit (Zie afbeelding).

Lokaal 144
De afstand vanaf de voorste rij tot aan het bord is te kort. Deze is namelijk 1.70 terwijl deze 2m moet zijn.
De totale oppervlakte is 7.5 bij 8.5 en dus is de oppervlakte goed. Deze dient namelijk 60 vierkante meter te zijn.
De doorgangen zijn 70cm.
Er zijn geen beschadigde wandcontactdozen of stekkers die niet goed zijn weggewerkt.
De vloerafwerking is goed, zelfs waar het oude bord heeft gestaan!
Akoestiek is prima in dit lokaal.
Er is voldoende daglicht en kunstlicht aanwezig in het lokaal. Het lokaal heeft 18 ramen waarvan er acht open
kunnen.
Er is tevens een zonnescherm aanwezig. Deze is aan de buitenkant bevestigd.
De temperatuur en de vochtigheidsgraad zijn goed in dit lokaal.
De ventilatie in dit theorielokaal is goed.
Er is geen hinderlijke tocht.
Er is 1 tafel dat een beetje wiebelt verder is het meubilair in orde. Ik merk op dat de tafels in dit lokaal nieuwer zijn
dan de tafels in andere lokalen.
De kasten zien er goed uit en zijn niet overvol.
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De akoestiek is prima.
Er is voldoende daglicht aanwezig in het lokaal. Ook is er voldoende kunstlicht.
De temperatuur is prima in het lokaal.
Er is een goed werkende kachel aanwezig en tevens kunnen de ramen open.
Vochtigheidsgraad en de ventilatie is ook goed.
Er is geen toch aanwezig in het lokaal.
Zonwering is aanwezig en is gevestigd aan de buitenkant.
Enkele tafels en stoelen wiebelen.
De kast in het lokaal is behoorlijk vol, maar de planken kunnen dit wel aan.
De medewerkersstoel is ergonomisch.
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Lokaal 142
De afstand vanaf de voorste rij tot aan het bord is te kort. Deze is namelijk 1.80 terwijl deze 2m moet zijn.
De totale oppervlakte is 7.5 bij 9 en dus is de oppervlakte goed.
De doorgangen zijn 70cm.
Er zijn geen beschadigde wandcontactdozen of stekkers die niet goed zijn weggewerkt.
De vloerafwerking is goed, zelfs waar het oude bord heeft gestaan!
Akoestiek is prima in dit lokaal.
Er is voldoende daglicht en kunstlicht aanwezig in het lokaal. Het lokaal heeft 12 ramen waarvan er negen open
kunnen.
Er is tevens een zonnescherm aanwezig. Deze is aan de buitenkant gevestigd.
De temperatuur en de vochtigheidsgraad zijn goed in dit lokaal.
De ventilatie in dit theorielokaal is goed.
Er is geen hinderlijke tocht.
Enkele stoelen en tafels wiebelen hinderlijk.
De kasten zien er goed uit en zijn niet overvol.
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Lokaal 0.72
De totale oppervlakte van het lokaal is ongeveer 85 m2
De afstand van de voorste rij tot aan het bord is 2.10 en dus is deze op goede afstand.
De doorgangen tussen de gangpaden zijn 1.40 en dus ruim de 70cm die dit moet zijn.
Geen beschadigde wanddozen/stekkerdozen
De vloerafwerking is goed.
De akoestiek in dit lokaal is goed.
In totaal heeft dit lokaal 12 ramen, waarvan er 4 open kunnen. Er is dan ook voldoende daglicht en kunstlicht in het
lokaal.
Er zijn geen zonneschermen aanwezig in dit lokaal. Wel kunnen de gordijnen helemaal dicht en dan komt er nog licht
vanuit de binnenplaats. Dit kan opgevangen worden met het kunstlicht dat in orde is in dit lokaal.
De temperatuur en de vochtigheidsgraad is goed in dit lokaal.
De ventilatie in dit theorielokaal is goed.
Geen hinderlijke tocht.
Tafels en stoelen zijn in orde in dit lokaal.
De kasten in de muur zien er goed uit. Deze zijn niet overvol!
Lokaal 0.62
De totale oppervlakte (zonder de computers) is 7.5 bij 9. Dat is groot genoeg.
De afstand met de voorste rij is net 1.90. Hierdoor is deze afstand net niet groot genoeg.
De afstanden tussen de gangpaden zijn 1.10 en dus groot genoeg.
Geen beschadigde wand- of stekkerdozen.
De vloerafwerking is goed.
De akoestiek is goed.
Dit lokaal heeft in totaal 12 ramen, waarvan er 4 open kunnen.

Er komt voldoende licht naar binnen vanuit de ramen. Wel is het zo dat het computergedeelte wat minder goed
verlicht is. Het kunstlicht compenseert dat weer. Overall mag geconcludeerd worden dat er voldoende licht aanwezig
is in het lokaal.
Er is geen zonnescherm aanwezig in dit lokaal.
De temperatuur en de vochtigheidsgraad in dit lokaal is goed.
De ventilatie in dit theorielokaal is goed.
Geen hinderlijke tocht.
Enkele tafels en stoelen wiebelen. Ook de stoelen bij de computers wiebelen.
Op één van de deuren zit geen deurknop. Verder zien de kasten er goed uit en zijn ze niet overvol.
De stoel van de medewerker is ergonomisch.
Bij de afvalbak lag een schepje. Deze kan voor gevaarlijke situaties zorgen als iemand eroverheen valt.

Lokaal AK 2e verdieping
De afstand tot aan het bord is goed, want deze is 2.10
De totale oppervlakte is 88 m2 en dat is een prima afmeting.
De afstand tussen de rijen is 0.70cm. En dat is precies de afstand zoals deze moet zijn.
Dit lokaal heeft 5 ramen en een schuin dak.
Er komt voldoende licht naar binnen en er is geen zonwering aanwezig. Wel zijn er rolgordijnen aanwezig zodat het
licht tegen gegaan kan worden.
Ik merk wel dat het vrij warm is in dit lokaal. Ramen kunnen wel open gezet worden en dus kan de temperatuur op
peil gehouden worden.
De luchtvochtigheid in dit lokaal is goed.
Er is geen hinderlijke toch aanwezig
Enkele tafels en stoelen wiebelen.
De kasten zaten niet overvol.
De stoel van de medewerker is ergonomisch.
De akoestiek is goed in dit lokaal.
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Lokaal 272
Dit lokaal heeft een oppervlakte van ongeveer 80 m2. Daarmee is dit lokaal groot genoeg.
De afstand tot het bord is 2.00 meter en daarmee precies groot genoeg.
De afstanden tussen de rijen is groot genoeg, want deze zijn 1.40m
Geen beschadigingen aan de wand- en stekkerdozen.
De vloerafwerking is goed.
De akoestiek is prima.
Dit lokaal heeft in totaal acht ramen. Hiervan kunnen er vier open.
Er komt voldoende licht naar binnen, maar er hangen ook lampen. Voldoende kunstlicht is er dus ook.
Er is een zonwering aanwezig en deze is aan de buitenkant gevestigd.
De temperatuur in het lokaal is goed.
Ook is de luchtvochtigheid in dit lokaal goed.
Er is geen hinderlijke tocht aanwezig.
Enkele tafels en stoelen wiebelen.
Ik kon de kast niet open maken, maar de kast zelf zag er goed uit.
De stoel van de medewerker is uiteraard ergonomisch.
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Lokaal 146
De afstand tot aan het bord is ongeveer 1.50 en dus niet de 2m die het moet zijn.
De totale oppervlakte van dit lokaal is 72m2
De gangpaden (doorgangen) zijn breed genoeg. Deze zijn gemiddeld 80cm breed, terwijl deze 70cm mogen zijn.
Dit lokaal heeft 18 ramen waarvan er 8 open kunnen. Deze ramen kunnen allemaal naar binnen open.
Dit lokaal heeft zonwering en deze is bevestigd aan de buitenkant. Er komt voldoende licht naar binnen. Ook kan er
gebruik gemaakt worden van kunstlicht. In dit lokaal werkt het kunstlicht naar behoren
De temperatuur is prima in dit lokaal. Het is er behaaglijk en mocht het te warm zijn kunnen de ramen open gezet
worden.
De luchtvochtigheid in dit lokaal is goed.
Er is geen hinderlijke toch aanwezig.
Dit lokaal heeft geen wiebelende tafels en stoelen. Ook zien te tafels er goed uit. Er zitten geen scherpe randen op.
De kasten zijn behoorlijk vol!
De stoel van de medewerker is ergonomisch (net als in alle lokalen het geval is).
De akoestiek in dit lokaal is goed.
Geen beschadigde wand/stekkerdozen. Ook hangen de draden niet over de vloer heen, maar achter de docent. De
leerlingen kunnen hier dan ook haast niet bijkomen.
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Lokaal 136
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Dit is een vrij groot lokaal en tevens een practicumlokaal. Hierbij is de afstand tot aan het bord dan ook groot genoeg.
De totale afstand is 2.50
De totale opp. Van het lokaal is 156m2
Het is heel koud in dit lokaal. De kachels kunnen wel aan, maar vergeleken met de andere lokalen is dit lokaal vrij
koud.
Enkele tafels en stoelen wiebelen.
Het is vrij hol in dit lokaal, geluid weerkaatst goed door de grote ruimte. De akoestiek had dan ook beter gekund.
De zonwering zit aan de binnenkant. Deze had beter aan de buitenkant kunnen zitten.
Ook viel me op dat de kachels beschadigd waren.

Lokaal 122
Enkele stoelen en tafels wiebelen.
Wat mij direct opviel is dat dit lokaal, maar aan één zijde een gangpad heeft. De opstelling van de tafels is dan ook
niet veilig te noemen.
De afstand tot aan het bord is 2.10 en dus is die afstand is goed.
Er is zonwering aanwezig in dit lokaal en deze is aan de buitenkant bevestigd.
Dit lokaal heeft in totaal 24 ramen. Deze ramen kunnen allemaal opengezet worden.
Dit lokaal heeft geen kasten en dus konden deze ook niet gecontroleerd worden.
De totale afstand van dit lokaal is 105m2
De akoestiek in dit lokaal is prima.
De luchtvochtigheid in dit lokaal is ook goed.
Er is voldoende kunstlicht aanwezig in dit lokaal. Door de vele ramen komt natuurlijk ook voldoende daglicht binnen.
Ik zie dat bij veel practica tafels de veiligheidskleppen van de stopcontacten eraf zijn. Dit terwijl er aan de bovenkant
een kraan gevestigd is.
De stoel van de medewerker is ergonomisch en dus verstelbaar.
Er is geen hinderlijke tocht aanwezig in dit lokaal.
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Er waren geen kapotte of beschadigde stekker/wanddozen.
Er komt voldoende licht naar binnen. Ook het kunstlicht werkt naar behoren.
De stoel van de medewerker is ergonomisch.
Ik kon helaas niet in de kast kijken.
Er is geen hinderlijke toch aanwezig in dit lokaal.
Dit lokaal heeft 20 ramen, waarvan er 16 open kunnen. Ik zag ook dat de kozijnen aan het rotten waren aan de kant
van de binnenplaats.
De luchtvochtigheid in dit lokaal is goed.
De afstand tussen de paden is ruim genoeg. Ik zag wel dat het gangpad in het midden niet vrij was van obstakels. Er
zijn twee luiken gevestigd die iets boven de grond uitkomen. Dit brengt valgevaar met zich mee.
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Lokaal 125
Enkele tafels en stoelen wiebelen.
Bij de ingang is een klein ophoging, waar mensen over kunnen struikelen.
De afstand tot aan het bord is 2.5m en dus groot genoeg.
De totale opp. Van dit lokaal is ongeveer 100m2
De doorgangen tussen de tafels zijn 1.50m.
Wat mij opviel was dat de gootsteen niet gebruikt mocht worden, waarschijnlijk omdat deze kapot is. Ik heb van een
medewerker gehoord dat wanneer de gootsteen toch gebruikt wordt het water in een ander lokaal uitkomt en ook in
contact komt met stekkerdozen in het plafond. Dit is natuurlijk heel gevaarlijk!
Dit lokaal heeft 40 kleine ramen. Ik kon niet zien hoeveel ramen er open konden. Er kunnen wel ramen open dat is
zeker.
Het is vrij hol in het lokaal. De akoestiek is daarom ook minder dan bij de andere lokalen.
De luchtvochtigheid in dit lokaal is goed. Het is wel vrij koud in dit lokaal. Er zijn wel kachels die de temperatuur wat
omhoog kunnen krijgen.
De stoel van de medewerker is ergonomisch.
Er komt voldoende licht naar binnen door de ramen. Ook is er voldoende kunstlicht aanwezig in het lokaal.
Er zijn geen kapotte stekker/ wanddozen aanwezig in dit lokaal.
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Lokaal 226
Wat mij opviel, was dat er geen klep op het stopcontact zat, ondanks dat er een kraan onder zit. Een spatwaterklep
had hier wel op zijn plaats geweest.
De afstand tot aan het bord is goed. Het betreft een tekenlokaal en dus is het bord niet zo vaak nodig, maar toch is de
afstand prima.
Ook zat er een deel van de plint los. Dit kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen.
De stoel van de medewerker is ergonomisch.
Het is koud in dit lokaal. Wel kunnen er kachels aan.
Dit lokaal heeft allemaal kleine raampjes. Waarvan de onderste 7 openkunnen. Voor de veiligheid zit er iets voor de
ramen, zodat de leerlingen er niet uit kunnen vallen.
De akoestiek in dit lokaal is prima.
De luchtvochtigheid in dit lokaal is goed.
Er is voldoende afstand tussen de verschillende gangpaden.
De vloer is gelijkvloers en helemaal zonder oneffenheden.
Er komt redelijk wat licht naar binnen door de ramen. Om voor wat extra licht te zorgen is er kunstlicht aanwezig in
het lokaal. Dit alles zorgt dat het lokaal goed verlicht kan worden.
De totale oppervlakte van dit lokaal is ongeveer 90m2.
Lokaal 0.46
De afstand vanaf het bord tot aan de voorste rij is 1.30 en dus niet de juiste afstand. Bij de andere lokalen was deze
afstand over het algemeen groter.
De afstand tussen de rijen bedraagt wel 70cm en dus is die voldoende.
Er komt voldoende licht naar binnen. Dit wordt gedaan door de 18 ramen van het lokaal. Tevens is er kunstlicht
aanwezig in het lokaal. Samen zorgen ze voor voldoende licht.
In totaal kunnen er 8 ramen open.

Bijlage 2: Gymzaalopmerkingen
Slechte schoonmaak: CSU heeft inventarisatie gedaan. Ook voor de gymzalen.
- Sanitaire voorzieningen worden niet schoongemaakt.
- Prullenbakken worden niet geleegd.
- Muren moeten schoongemaakt worden.
- De vloer moet een keer goed gedweild worden (eigenlijk met een dweilmachine)
- Er ligt overal heel veel stof.
Ramen kunnen niet open van de eerste zaal.
Raam is kapot.
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De luchtvochtigheid in dit lokaal is goed.
De temperatuur is ook goed, lekker warm in dit lokaal.
Bij de ingang is ook een ophoging neergelegd. Ik denk dat dit is gedaan voor een matje in het lokaal (om je schoenen
af te vegen), maar weet dit niet zeker. Leerlingen kunnen hierover struikelen.
Er is een zonwering aanwezig en deze is aan de buitenkant bevestigd.
Er zijn geen kapotte wand/ stekkerdozen te zien in het lokaal.
De akoestiek in dit lokaal is goed.
Er zijn geen oneffenheden in de vloer te zien, op de ingang na.
De stoel van de medewerker is ergonomisch.
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Lamp aan het plafond van de zaal zit los.
Een plank bovenop de andere plank. Dit i.v.m. de banken die tegen de wanden aankomen.
Geluidswand maken (kunnen vingers van kinderen tussen komen). Deze zijn nu dicht getapet.
Ventilatie in kleedruimtes niet goed.
Trap aangeven pas op hoofd stoten.
Camera’s plaatsen i.v.m. het slopen (prullenbakken worden van de muren gesloopt, deuren worden kapot gemaakt).
Twee sloten moeten vervangen worden, want deze draaien door. 802 + personeelskamertje
Deur benedenzaal valt niet meer in het slot (moet gedaan worden i.v.m. brandveiligheid).
Graag ondoorzichtige ramen bij dameskleedkamer. Vanuit de Asch van Wijckskade is er een mogelijkheid om bij de
dameskleedkamer naar binnen te kijken.
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Bijlage 3: 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

Risico-inventarisatie & -evaluatie | 3/22/2017

6. Ik word door de school geïnformeerd over grensoverschrijdend gedrag en de maatregelen die de school daartegen
onderneemt.
Ja/ Nee
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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

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 4: enquête Psychosociale arbeidsbelasting
In welke mate bent u het eens met de volgende
stellingen?
1.

Leidinggevenden houden voldoende toezicht op veilig
werken

2.

Leidinggevenden spreken medewerkers aan op onveilig
gedrag

3.

5.
6.

oneens

niet of n.v.t.

nauwelijks
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eens

zeer mee eens

enigszins

sterk

zeer sterk

leerlingen die zich voortdurend misdragen
Intimiderend (agressief) gedrag van leerlingen
Intimiderend (agressief) gedrag van collega’s

Kloppen de volgende stellingen?
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neutraal

Medewerkers spreken elkaar aan op onveilig gedrag

In welke mate voelt u zich bij de uitoefening
van uw werk belast door de volgende factoren?
4.

zeer mee oneens

7.

Er is gericht aandacht voor preventie en bestrijding van ongewenst gedrag
(oa. agressie, geweld, pesten en seksuele intimidatie).

8.

Ik ben door de organisatie geïnformeerd over hoe er wordt omgegaan met
agressie, geweld, pesten en seksuele intimidatie

9.

Ik weet welke klachten/situaties op het gebied van ongewenst gedrag
gemeld dienen te worden en bij wie ik dat kan doen

10.

Er is minimaal één vertrouwenspersoon benoemd, waar voorvallen van
ongewenst gedrag in vertrouwen kunnen worden gemeld.

11.

Er is een commissie ingesteld, die klachten over ongewenst gedrag
behandelt

ja

nee

weet ik niet

12.

Zou u, als u dat nodig vindt, naar de vertrouwenspersoon toe gaan? 0 ja

0 nee

0 twijfel

13.

Komt op uw bedrijf wel eens, in uw ogen, ongewenst gedrag voor? 0 vaak

0 soms

0 nooit

14.

Heeft u wel eens te maken gehad met ongewenst gedrag?

0 vaak

0 soms

0 nooit

16.

17.

Zo ja, wat is de aard van dit ongewenste gedrag? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
0
niet van toepassing
0
grapjes
0
opmerkingen
0
(cyber)pesterijen
0
agressie en geweld
0
seksuele intimidatie
0
discriminatie
0
anders, namelijk…………
Als u te maken heeft met ongewenst gedrag, wie is dan degene die dit ongewenst gedrag vertoont (meerdere
antwoorden mogelijk)
0
niet van toepassing
0
leidinggevende(n)
0
collega(s)
0
externen
0
anders, namelijk………….
Voelt u zich veilig op uw werk?
0 ja
0 nee
0 twijfel
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15.
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