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Inleiding 
 
MOVARE dient continu zorg te dragen voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van haar 

werknemers, scholieren en bezoekers die zich in en om alle MOVARE-locaties bevinden. Naast het 
verschaffen van optimale arbeidsomstandigheden dient MOVARE middels deskundige werknemers op 

het gebied van preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening (BHV) voorbereid te zijn op 
incidenten en calamiteiten. 

CURA Advies & Training BV heeft als vooraanstaand adviseur en opleider op het gebied van 
bedrijfsveiligheid een uitgesproken visie op het veiligheidsbeleid binnen organisaties. De ervaring leert 

dat bij het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) meer komt kijken dan enkel het 

invullen van een standaard vragenlijst. Daarom heeft MOVARE ervoor gekozen om de RI&E voor haar 
organisatie uit te laten voeren door CURA Advies & Training BV. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
Arbomeester. Een RI&E-tool die gericht is op het primaire onderwijs.  

In het thans voorliggende plan zijn de onderwerpen die als rode raad tijdens de locatiebezoeken zijn 

gesignaleerd opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in enerzijds de gebouwgebonden 
risico’s en anderzijds de organisatorische/arbeid gerelateerde risico’s. Deze zijn weer verder 

onderverdeeld in de categorieën zoals deze uit de Arbomeester voortkomen. Wanneer in de RI&E op 
schoolniveau wordt gekeken naar het betreffende risico, wordt zichtbaar of dit risico op de 

betreffende school van toepassing is. Niet alle in dit plan beschreven risico’s komen voor op iedere 
school, maar wel in de ruime meerderheid van alle scholen.  

Aan het eind van de RI&E zit een Plan van Aanpak (PvA) waarin maatregelen zijn geformuleerd die 
MOVARE dient te treffen om de risico’s te verkleinen dan wel weg te nemen.  

De risico’s zoals deze in het thans voorliggende plan worden benoemd, komen voort uit de 
Arbomeester. Daarbij heeft Arbomeester aan elke risico een risicoklasse toegekend. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in de klassen 1, 2 en 3. Hierbij is bij klasse 1 sprake van een ernstig risico dat 
snel moet worden opgepakt en bij risicoklasse 3 sprake van een risico dat op termijn kan worden 
aangepakt. In het voorliggend plan worden deze risicoklassen gebruikt in combinatie met een kleur.  

Risicoklasse 1:  

Risicoklasse 2:  

Risicoklasse 3:   

 

In het PvA worden eerst de rode (risicoklasse 1) risico’s behandeld en als laatste de gele (risico klasse 
3) risico’s. Op deze manier is voor MOVARE de urgentie duidelijk en kan bij het nemen van de 

maatregelen makkelijker worden beoordeeld welke risico’s er als eerste opgepakt dienen te worden. 
Voor risicoklasse 1 geldt tevens dat de impact bij een mogelijk incident als gevolg van het risico, het 
grootste is.  
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1 Gebouwgebonden Risico’s 
 

1.1 Veiligheid en gezondheid schoolgebouw 
In deze paragraaf worden de risico’s behandeld die gerelateerd worden aan de veiligheid en 

gezondheid van het schoolgebouw. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de 

gereedschappen en middelen én wordt dieper in gegaan op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 

in het schoolgebouw. Samenhangend met dit laatste wordt ook gekeken naar de beschikbare 

middelen die hulp kunnen bieden wanneer een persoon op een ongewenste manier met een 

gevaarlijke stof in aanraking komt (denk aan huid- of oogcontact).  

1.1.1 Gereedschappen en middelen 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.12.7.1 
Bij elektrisch handgereedschap (waaronder ook de verlengsnoeren) wordt 
de keuring zo vaak uitgevoerd als het keuringsrapport voorschrijft. 

2 

 

Tijdens de audit zijn op diverse scholen elektrische arbeidsmiddelen aangetroffen die niet zijn 

aangeboden voor de verplichte jaarlijkse keuring. Om ongelukken te voorkomen dient (elektrisch) 

gereedschap veilig te zijn en periodiek gekeurd te worden. Dit is van belang voor scholen en vloeit 

voort uit de Arbowetgeving. Daarbij dient de keuring uitgevoerd te worden conform NEN3140. Let 

hierbij op dat tot deze middelen ook elektrische apparaten horen die door medewerkers van thuis 

worden meegenomen. Denk aan koffiezetapparaten of waterkokers, maar ook aan de aquaria die op 

meerdere locaties zijn aangetroffen.  

 

  

  
 

  



 
 

 
 

 

 
 

5 

 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.12.8.0 
Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn in goede staat en worden 
goed onderhouden 

1 

6.12.9.1 Ladders, trappen en ander klimmateriaal worden jaarlijks gekeurd.  2 

6.12.10.0 
Werknemers zijn voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen 

en ander klimmateriaal. 
3 

 

Tijdens de audit zijn op diverse scholen ladders en trappen aangetroffen die: 

 

• Beschadigd óf zichtbaar verouderd zijn; 

• Tijdens de keuring niet zijn aangeboden (er is geen keuringssticker op de ladder/trap 

aangetroffen); 

• Tijdens de keuring zijn aangeboden, zijn afgekeurd maar wel nog worden gebruikt (dan wel 

aanwezig zijn waardoor ze gebruikt zouden kunnen worden). 

 

Indien een ladder is afgekeurd of niet is aangeboden voor de keuring, kan niet worden gegarandeerd 

dat de ladder/trap veilig is en gebruikt mag worden. Indien een ladder is afgekeurd of niet is 

gekeurd, kan dit bij (verkeerd) gebruik leiden tot (ernstig) letsel. Een scheve trap die niet stabiel op 

het vloeroppervlak staat of een trap waarvan een trede los zit zorgt voor valgevaar, waarbij er 

verschillende verwondingen of letsels kunnen optreden. 

Daarnaast dient erop toegezien te worden dat ook het gebruik van een ladder op veilige wijze 

gebeurt. Dat de gebruiker de ladder/trap op een vaste en rechte ondervloer zet en de ladder/trap 

goed uitklapt dan wel uitschuift en borgt. Draag er zorg voor dat alle ladders/trappen worden 

meegenomen in de jaarlijkse keuring conform NEN 2484. 

 

  

  



 
 

 
 

 

 
 

6 

 

1.1.2 Gevaarlijke stoffen 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.13.1.0 
Er is een overzicht aanwezig van gevaarlijke stoffen (denk ook aan 

schoonmaakmiddelen) die op school worden gebruikt.  
2 

 

Basisscholen moeten beschikken over een actueel overzicht van de producten met gevaarlijke stoffen 

die in de school aanwezig zijn. Tijdens de audit is geconstateerd dat op bijna geen enkele school een 

overzicht kan worden getoond waarop de aanwezige gevaarlijke stoffen worden benoemd. Op diverse 

scholen is een uiteenlopend assortiment aan gevaarlijke stoffen aangetroffen in uiteenlopende 

hoeveelheden. Daarnaast worden de gevaarlijke stoffen op diverse plekken in de school bewaard en 

opgeslagen. Er is geen centrale plek aangewezen waar de gevaarlijke stoffen opgeslagen worden. 

Tevens worden in diverse lokalen en ruimtes kleinere werkvoorraden bewaard. Ook van deze kleine 

hoeveelheden is geen overzicht aanwezig.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.13.2.0 
De gevaarlijke stoffen worden veilig opgeslagen, buiten het bereik van 
kinderen en in de originele verpakking. 

1 

 

Tijdens de audit is geconstateerd dat op diverse locaties gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die: 

 

• Niet achter een vergrendelde deur zijn opgeslagen; 

• Niet buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen; 

• Niet in de originele verpakking worden opgeslagen. 

 

Op sommige schoollocaties zijn stoffen aangetroffen die in een keukenkastje of op een plank in het 

lokaal worden bewaard. Dat betekent dat deze voor leerlingen binnen handbereik zijn met alle 

mogelijke gevolgen van dien.  

 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.13.4.0 
Er is actuele informatie aanwezig over wat te doen bij oogcontact, 

huidcontact of het inslikken van gevaarlijke stoffen. 
1 

 

Tijdens de audit kon geen actuele informatie worden aangetoond over ‘hoe te handelen bij’ 

oogcontact, huidcontact of het inslikken van gevaarlijke stoffen. Wanneer medewerkers of kinderen 

ongewenst met een gevaarlijke stof in aanraking komen, kan per stof de behandeling c.q. eerste hulp 

afwijken. Bij sommige stoffen kun je bijvoorbeeld niet zomaar spoelen, omdat het stromende water 

ervoor kan zorgen dat de stof zich over het huidoppervlak verspreid, waardoor de situatie alleen maar 

verslechterd. 

  



 
 

 
 

 

 
 

8 

 

1.1.3  Klimaat en temperatuur in les- en werkruimtes 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.10.1.0 
De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als behaaglijk 

ervaren. 
1 

 
Tijdens de audit zijn op diverse scholen opmerkingen gemaakt over onbehaaglijke ruimte temperaturen 

in klaslokalen en andere verblijfruimten in schoolgebouwen. Dit doet zich met name voor in de 
zomermaanden en speelt zowel in nieuwe- als oudere gebouwen.  
 

Wat zegt de wet? 
In Nederland geldt dat elk gebouw moet voldoen aan de minimum eisen van het Bouwbesluit. Het 

Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland 
minimaal moeten voldoen. De voorschriften hebben betrekking op de aspecten veiligheid, gezondheid, 

bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. In 2012 zijn eisen ten aanzien van schoolgebouwen 

aangescherpt. Deze richten zich met name op ruimteventilatie en energiezuinigheid en gelden voor 
nieuwbouw scholen. De aanpassingen in het Bouwbesluit hebben er niet toe geleid dat er een wettelijke 

maximaal toelaatbare ruimtetemperatuur is opgenomen voor nieuw te realiseren en  bestaande 
schoolgebouwen of andere bouwwerken zoals kantoorgebouwen of woningen. 

 

In de Arbowet zijn geen normen opgenomen over maximale ruimtetemperaturen in schoolgebouwen. 
Dit geldt ook voor de Arbocatalogus PO waarin de voorschriften zoals die in de Arbowet zijn opgenomen 

specifiek toespitst op het primair onderwijs. In het Arbobesluit is opgenomen dat de temperatuur op 
de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de medewerker.  

 

Wat is gezond en behaaglijk? 
De ervaring van temperatuur is zeer persoonsgebonden. Een aangename temperatuur in scholen ligt 

tussen 18 en 22°C. Vanaf 25°C neemt de behaaglijkheid af en wordt het prestatievermogen minder.  
Vanwege het ontbreken van normen is het belangrijk, dat het bevoegd gezag vooraf met de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad concrete afspraken maakt over de te nemen 
maatregelen, wanneer de temperatuur in de leslokalen boven 25oC komt.  
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1.2 Brandpreventie en bedrijfshulpverlening 
In deze paragraaf worden de risico’s behandeld gerelateerd aan de brandpreventie van het 

schoolgebouw en de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Hierbij wordt aandacht besteed aan de 

aanwezigheid van blusmiddelen en wordt gekeken of de betreffende blusmiddelen tijdig worden 

onderhouden. Ook wordt de controle van de noodverlichtingen besproken en wordt de overstap 

gemaakt naar de inrichting van het ontruimingsplan en de aanwezigheid van verbandmaterialen en  

-middelen.  

1.2.1 Brandpreventie 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.1.7.0 De brandblusmiddelen zijn direct bereikbaar. 2 

 

Tijdens de audit zijn diverse blusmiddelen aangetroffen die niet of moeilijk bereikbaar zijn. Tijdens 

een calamiteit (lees: een beginnende brand) waarbij een bedrijfshulpverlener een bluspoging wenst 

uit te voeren, dient een blusmiddel snel beschikbaar te zijn. Op diverse locaties hebben we 

blusmiddelen aangetroffen die worden geblokkeerd door speelgoed of andere voorwerpen. Hierbij 

dient ook rond de feestdagen gelet te worden op de brandveiligheid en bereikbaarheid van 

blusmiddelen. Tijdens de audit zijn er situaties aangetroffen waarbij de bereikbaarheid van 

blusmiddelen aanzienlijk belemmerd. Daarnaast is op een aantal locaties geconstateerd dat de 

plaatsing van de middelen niet voldoet aan de projecteringsnorm NEN4001.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.1.9.0 
Tenminste éénmaal per twee jaar worden door een deskundige, meestal de 
leverancier, de (hand)blusmiddelen onderhouden en gecontroleerd op hun 

werking. 

1 

7.1.9.4 Jaarlijks worden de brandslanghaspels onderhouden en gecontroleerd.  1 

 

Tijdens de audit is geconstateerd dat op diverse locaties blusmiddelen aanwezig zijn die: 

 

• Niet of niet tijdig zijn onderhouden; 

• Wel zijn onderhouden maar zijn afgekeurd;  

• Blusmiddelen vervangen hadden moeten worden, maar niet zijn vervangen.  

 

Brandslanghaspels dienen jaarlijks gekeurd te worden conform de NEN-EN 671-3 en draagbare 

blusmiddelen dienen éénmaal per twee jaar onderhouden te worden. Dit laatste wordt vaak ter 

discussie gesteld, omdat het onderhoud conform NEN2559 dient te geschieden. Als we deze norm 

handhaven dienen ook draagbare blusmiddelen jaarlijks gekeurd te worden. Een REOB gecertificeerd 

onderhoudsbedrijf zal daarom de keuring jaarlijks moeten uitvoeren. Let wel, de keuring van 

blusmiddelen is een moment opname. Wanneer blusmiddelen zijn gebruikt of de borgpen is 

verwijderd waardoor de verzegeling is verbroken, dienen deze vervangen of onderhouden te worden. 

Ook blusmiddelen die door de onderhoudsdeskundige als ‘Niet gebruiksklaar’ en dus afgekeurd 

worden achtergelaten, dienen zo spoedig mogelijk gerepareerd dan wel vervangen te worden.   
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.1.9.7 In de school zijn geen CO2 (koolzuur) blussers aanwezig. 2 

 

Tijdens de audit is op bijna alle scholen een CO2 blusser aangetroffen. In de praktijk worden steeds 

minder CO2 blusmiddelen gebruikt. Er zijn meerdere redenen die eraan bijdrage dat het gebruik van 

CO2 blusmiddelen steeds minder worden toegepast: 

• CO2 is niet geschikt voor alle brandklassen; 

• Een CO2 blusser is geen primair blusmiddel. Alleen brandslanghaspels, poederblussers en 

sproeischuimblussers mogen als primair blusmiddel worden beschouwd. Een CO2 blusser 

is een secundair blusmiddel dat in sommige gevallen als aanvullend blusmiddel wordt 

geplaatst. 

• Verkeerd gebruik van een CO2 blusser kan leiden tot onveilige situaties.  

Wanneer een CO2 blusser in een te kleine ruimte wordt gebruikt zal het zuurstofniveau teruglopen 

waardoor de bedrijfshulpverlener kan stikken. Per kilo CO2 dient er 12,5m3 beschikbaar te zijn, wat in 

de praktijk niet overal het geval is. Als laatste wordt een CO2 blusser niet meer gezien als primair 

blusmiddel. Wel mag deze als aanvullend blusmiddel worden geplaatst indien er een risico in de buurt 

is. Denk bijvoorbeeld aan een serverruimte waar in de praktijk wel nog vaak een CO2 blusser wordt 

bijgeplaatst. 
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.1.10.0 Noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd. 1 

 

Tijdens de audit is op diverse plekken noodverlichting aangetroffen die: 

• Onderhoud nodig hadden; 

• Middels een indicator die brandt aangeven dat er een defect is opgetreden; 

• Niet branden, terwijl deze wettelijk gezien moeten branden.  

Noodverlichting binnen een organisatie is verplicht en wordt onder andere aangestuurd door Arbowet 

en Bouwbesluit. Daarnaast zijn er nog een aantal normen die hierop aansluiten, waarin ook wordt 

gesproken over het onderhoud en de controle van noodverlichtingen. Conform wet- en regelgeving is 

het verplicht om noodverlichting jaarlijks te onderhouden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

vluchtwegverlichting en vluchtwegaanduiding.  

Vluchtwegverlichting 

Vluchtwegverlichting dient jaarlijks onderhouden te worden. Bij sommige (vooral oudere armaturen) 

dient jaarlijks de lamp te worden vervangen en dient om de 4 jaar een accu te worden vervangen. Bij 

de nieuwere armaturen is de oude lamp vervangen door LED, maar blijft het vervangen van de accu 

van kracht. Het onderhoud is een moment opname wat niet betekend dat de lamp de rest van het 

jaar niet kapot kan gaan. Tijdens de audit zijn er diverse armaturen aangetroffen die een storing 

melden uiteenlopend van defect armatuur tot accu’s die vervangen moeten worden.  
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Vluchtwegaanduiding 

Net als voor vluchtwegverlichting dient ook de vluchtwegaanduiding jaarlijks onderhouden te worden. 

Enige verschil tussen beide armaturen is dat de vluchtwegaanduiding te allen tijde dient te branden 

wanneer er zich personen binnen het gebouw bevinden. Tijdens de rondgangen op locatie zijn er 

diverse vluchtwegaanduidingen aangetroffen die niet continu branden of waar net als bij de 

vluchtwegverlichting een indicator brandt/knippert die aangeeft dat onderhoud noodzakelijk is.    
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1.2.2 Bedrijfshulpverlening 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.2.1.0 De school beschikt over een calamiteitenplan 1 

 

Tijdens de audit is geconstateerd dat niet iedere school beschikt over een calamiteitenplan c.q. 

ontruimingsplan. Daarbij zijn tijdens de audit diverse situaties aangetroffen: 

• Een enkele school beschikt over een ontruimingsplan, die niet voldoet aan de thans 

geldende NEN8112 en/of waarvan de inhoud zich niet conformeert aan de actuele 

situatie; 

• In sommige gevallen moeten enkele losse blaadjes een ontruimingsplan voorstellen; 

• In sommige gevallen was helemaal niets aanwezig of kon er niets worden 

overhandigd/aangetoond.   

Als laatste dient te worden opgemerkt dat in een school waar meerdere instellingen of organisaties 

zitten gehuisvest, sprake is van een bedrijfsverzamelgebouw. In dergelijke situatie is men verplicht 

om samen te werken in geval van een calamiteit én dient deze samenwerking formeel te worden 

vastgesteld in het ontruimingsplan. Dat betekend dat men gezamenlijk de zorg draagt voor het 

organiseren van een ontruimingsoefening waarbij de BHV-organisaties samen werkt en er 

gezamenlijk wordt geëvalueerd.  

Daarnaast blijft MOVARE in gebreke als we kijken naar de nota van toelichting van Artikel 6.23, lid 6 

Bouwbesluit 2012. Hierin lezen we dat wanneer een gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie, 

ook een ontruimingsplan aanwezig moet zijn, wat zoals omschreven niet overal het geval is.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.2.3.0 

De volgende verbandtrommels zijn aanwezig: 

• Tenminste één goedgevulde verbandtrommel op een voor iedereen 

bekende en goed bereikbare plaats (voorzien van een groen/wit 
pictogram); 

• Verbandtrommel met eenvoudige inhoud in of nabij de 

praktijklokalen; 

2 

 

Tijdens de audit is in de meerderheid van de gevallen wel een koffer aangetroffen, maar is de inhoud 

hiervan niet compleet en in veel gevallen erg summier. Daarnaast is een groot deel van de 

aangetroffen koffers gevuld met verbandmiddelen welke de expiratiedatum ruimschoots hebben 

overschreden. Voor nadere toelichting zie vraag 7.2.4.0.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.2.4.0 
De inhoud van de verbandtrommels wordt jaarlijks gecontroleerd 
(bijvoorbeeld door de BHV-er). 

2 

Op de meeste scholen wordt aangegeven dat het onderhoud aan koffers (jaarlijks) wordt uitgevoerd, 

meestal door de conciërge of de BHV. Echter blijkt dat dit in de praktijk niet gebeurd. Tijdens de audit 

is geconstateerd dat op alle scholen verbandkoffers en overige middelen aanwezig zijn. Echter is de 

inhoud in de meerderheid van de gevallen sterk verouderd en is de expiratiedatum al geruime tijd 

overschreden. Betadine heeft een houdbaarheid van ongeveer 18 maanden. Daarna zal de werking 

aanzienlijk afnemen. Steriele gaasjes die de expiratiedatum hebben overschreden zijn niet meer 

steriel wat de kans op infecties weer vergroot. 
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2 Organisatorische en arbeid risico’s 
 

2.1 Personeel en gezondheid 
In deze paragraaf worden de risico’s behandeld die gerelateerd worden aan personeel en gezondheid. 

Denk aan de fysieke belasting als gevolg van een (verkeerde) werkhouding of tiltechniek. Veel 

medewerkers binnen de organisatie zijn bekend met de mogelijke gevolgen van een verkeerde 

werkhouding of verkeerd tillen. Echter is de werkgever verplicht om met enige regelmaat zijn 

werknemers te informeren over de juiste werkhouding en/of tiltechnieken.  

2.1.1 Fysieke belasting 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

4.4.5.0 
Medewerkers ontvangen met enige regelmaat voorlichting over de juiste 

werkhoudingen, of tiltechnieken. 
1 

 

Een goede werkhouding vermindert de kans op gezondheidsklachten. Gezondheidsklachten bij zittend 

en staand werk (bijvoorbeeld spataderen en nekklachten) ontstaan mede door langdurig in eenzelfde 

houding te werken. Belangrijk is dan ook om als leerkracht/medewerker voldoende afwisseling in 

werkhouding te realiseren en specifieke belastende houdingen in het onderwijs, zoals 

voorovergebogen staan, te verminderen.  

Tijdens de audit is geconstateerd dat directies momenteel weinig aandacht besteden aan het 

voorlichten van medewerkers ten aanzien van de juiste werkhouding of tiltechnieken. Met name in de 

lagere klassen staan medewerkers voorovergebogen bij leerlingen aan de tafel. Op de langere termijn 

dit voor gezondheidsklachten zorgen. De gevolgen van een onjuiste werkhouding worden vaak 

onderschat omdat deze niet direct voor een probleem zorgen. Vaak zijn de klachten van een 

verkeerde werkhouding of tiltechniek pas op latere leeftijd een probleem.  
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2.2 Agressie en geweld 
Naast personeel en gezondheid is ook agressie en geweld een risico dat wordt gerelateerd aan 

organisatorisch/arbeid gerelateerde risico’s. In deze paragraaf wordt dieper in gegaan op 

maatregelen die door de werkgever worden getroffen om agressie en geweld te leren signaleren en 

er zorg voor te dragen dat medewerkers weten hoe ze met vormen van agressie en geweld om 

dienen te gaan.  

2.2.1 Maatregelen 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

5.2.3.1 

De medewerkers zijn voldoende getraind in het signaleren en bespreekbaar 

maken van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie 
jegens medewerkers. 

2 

5.2.4.0 
De medewerkers zijn voldoende getraind in het omgaan met seksuele 
intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie jegens medewerkers. 

2 

 

Tijdens de audit is geconstateerd dat niet op alle scholen aandacht is voor het signaleren en omgaan 

met seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Wel wordt opgemerkt dat 

medewerkers in toenemende mate worden geconfronteerd met agressie en geweld. Dit wordt niet 

alleen door directies opgemerkt, maar komt tevens naar voren uit het medewerkers 

tevredenheidsonderzoek.  

Tegelijkertijd wordt ook opgemerkt dat ouders onderling steeds vaker de confrontatie met elkaar 

aangaan. Wanneer dit in of nabij de school plaatsvindt krijgen leerlingen dit ook mee. Hoewel dit niet 

binnen de scope van de RI&E valt, dient hier wel aandacht aan worden besteed. Met name de nazorg 

voor leerlingen is hier van belang. Wanneer hier niets aan wordt gedaan zullen zij dit steeds normaler 

vinden (zeker wanneer het steeds regelmatiger voorkomt) waarmee het probleem zich ook onder 

leerlingen zal gaan voordoen, waar ook medewerkers weer zwaarder mee worden belast.   
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3 Plan van Aanpak 
 

3.1 Risicoklasse 1  
In deze paragraaf worden de maatregelen behandeld die getroffen dienen te worden om de in 

Arbomeester met risicoklasse 1 gecategoriseerde risico’s, de rode risico’s, te verkleinen dan wel weg 

te nemen. Deze maatregelen dienen als eerste te worden getroffen, daar de kans op een ongeval en 

de impact van dit ongeval als gevolg van het risico het grootste is. 

 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

4.4.5.0 
Medewerkers ontvangen met enige regelmaat voorlichting over de juiste 
werkhoudingen, of tiltechnieken. 

1 

Wie is 
verantwoordelijk? 

Schooldirectie 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Afdeling POK en 
Preventiemedewerker 

Wanneer af? Periodiek Hoe evalueren? 1 maal per half jaar 

 

Geadviseerd wordt om meer voorlichting te verzorgen ten aanzien van de juiste werkhouding en 

tiltechnieken. Veel medewerkers zullen weten hoe het moet, maar zullen dit in de praktijk niet vaak 

toepassen. Mede omdat het gevolg op korte termijn niet zozeer te merken is, maar vooral op de 

langere termijn bij verkeerde werkhoudingen, zullen de gevolgen merkbaar worden. Zorg dus met 

enige regelmaat voor voorlichting. Dit kan eenvoudig door hier in de nieuwsbrief aandacht aan te 

besteden. Laat regelmatig een stukje opnemen over ‘ergonomisch werken’ waarin elke keer wat 

anders wordt behandeld. Hiervoor kan de tilwijzer als vertrekpunt worden genomen, maar dient wel 

naar de risico’s te worden gekeken die op scholen van toepassing zijn. De tilwijzer kan worden 

geraadpleegd via de www.arbocataloguspo.nl.   

Op diverse scholen zijn in een aantal lokalen krukjes aanwezig waar de docent op kan zitten om op 

hetzelfde niveau als leerlingen te zitten. Dit voorkomt het voorover buigen dat we meerdere malen 

hebben gezien. Stuur medewerkers aan op het gebruik van dit krukje en is het krukje er nu nog niet, 

draag er dan zorg voor dat dit krukje er wel komt. 

In de onderbouw wordt op een aantal plaatsten gebruik gemaakt van zadelkrukjes die ook als prettig 

door de leerkrachten ervaren worden. Indien op jouw school nog geen maatregelen zijn getroffen, 

overleg dan of er behoefte is voor zadelkrukjes. Deze kunnen via de afdeling Facility Management 

worden besteld.  

Naast de voorlichting ten aanzien van de werkhoudingen dient ook voorlichting en onderricht over de 

risico’s van het werk te worden verzorgd en dienen er maatregelen te worden geformuleerd die 

daartegen genomen kunnen worden.  

De Preventiemedewerker is ervoor verantwoordelijk dat dit onderwerp op de agenda wordt gezet bij 

een werkoverleg. Laat dit minimaal 2 maal per jaar op de agenda komen en informeer daarbij 

medewerkers over de gevolgen op de lange termijn en over de maatregelen die getroffen dienen te 

worden om die gevolgen te voorkomen.  

  

http://www.arbocataloguspo.nl/
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.10.1.0 
De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als behaaglijk 
ervaren. 

1 

Wie is 
verantwoordelijk? 

Schooldirectie 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Preventiemedewerker 

Wanneer af? Periodiek Hoe evalueren? 
Jaarlijkse evaluatie PvA 

met schooldirectie 

 

Bij de ruimtetemperatuur boven de 25°C kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:  

 

• In het algemeen kan door goed te ventileren de binnentemperatuur omlaag worden 
gebracht. Dit is vooral effectief wanneer de buitentemperatuur laag is, bijvoorbeeld tijdens de 

wintermaanden of ‘s nachts. Hoewel in de zomer de buitentemperatuur hoger is dan in de 
winter, kan ventilatie ook in de zomer ervoor zorgen dat de temperatuur niet te veel; 

• Schakel de verlichting binnen klaslokalen uit indien er voldoende daglicht aanwezig is; 

• Schakel niet in gebruik zijnde computer, monitoren, digiborden en andere warmtebronnen 

uit. In combinatie met het uitschakelen van verlichting kan dit een warmtereductie van 6% 

opleveren; 

• Voorzie alle daglichtopeningen van zonbelaste gevels aan de buitenzijde van zonwering. De 
voorkeur gaat uit naar het gebruik van screens uitgevoerd in lichtgekleurd materiaal met een 

hoge reductiefactor van binnentredende energie. Laat de zonneschermen zakken voordat de 
zon op de ramen schijnt. Tijdig gebruik van zonwering kan een warmtereductie van 20% 
opleveren. 

Warmteprotocol 

Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze minder goed kunnen aangeven hoe het met ze gaat. 
Jonge kinderen zijn niet in staat om zelf preventieve maatregelen te nemen zoals extra drinken, het 

aantrekken van luchtige kleding, rustige spelletjes doen of schaduw opzoeken. Daarom moet een 
basisschool een warmteprotocol opstellen. 

Zodra de ruimtetemperatuur boven 25o graden komt moeten er maatregelen getroffen worden. Per 
ruimte kan de temperatuur verschillen. Daarom is het verstandig om in elke ruimte een kwikvrije 
thermometer op te hangen.  

MOVARE heeft een warmteprotocol opgesteld en via intranet beschikbaar gesteld. 

Maatregelen bij extreme warmte op school 
Bij hoge temperaturen kan een school maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een tropenrooster instellen 

met kortere lesuren of lesdagen. De school moet de ouders informeren over een tropenrooster. 
Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan moet de school een alternatief programma 

(opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen. De scholen kunnen zelf besluiten tot 
het instellen van een tropenrooster, hierbij moet wel rekening gehouden worden met het behalen van 

de verplichte onderwijstijd.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.12.8.0 
Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn in goede staat en worden goed 
onderhouden 

1 

Wie is 
verantwoordelijk? 

Schooldirectie 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Preventiemedewerker 

Wanneer af? Periodiek Hoe evalueren? 
Jaarlijkse evaluatie PvA 

met schooldirectie 

 

De Preventiemedewerker dient maandelijks een controle uit te voeren ten aanzien van alle aanwezige 

ladders en trappen. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van de keuringslijst die ook door de 

onderhoudende instantie wordt gebruikt tijdens de jaarlijkse keuring. 

Wanneer de Preventiemedewerker gebreken of defecten constateert, dienen deze gerepareerd te 

worden. Indien dit niet zelf kan, zal de contractpartij gecontacteerd moeten worden om de ladder of 

trap te repareren, onderhouden en goed te keuren. Uiteraard dient hierbij wel overwogen te worden 

of het aanschaffen van een nieuwe ladder niet voordeliger is dan het laten uitvoeren van 

reparatie/onderhoud door contractpartij.  

De afdeling Facility Management heeft een keurende instantie gecontracteerd. Een incidentele 

keuring kan via het digitale meldingenportaal worden aangevraagd.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.13.2.0 
De gevaarlijke stoffen worden veilig opgeslagen, buiten het bereik van 
kinderen en in de originele verpakking. 

1 

Wie is 
verantwoordelijk? 

Directie 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Preventiemedewerker 

Wanneer af? 01-10-2019 Hoe evalueren? 
Jaarlijkse evaluatie PvA 

met schooldirectie 

 

Bewustwording 

In het primair onderwijs wordt niet of nauwelijks gewerkt met gevaarlijke stoffen. Wel regelmatig met 

producten die gevaarlijke stoffen bevatten. Denk aan lijm, verf, schoonmaakmiddelen etc. Bij 

verkeerd gebruik kunnen ook deze producten, zelfs in kleine hoeveelheden, schadelijk zijn voor de 

gezondheid van medewerkers en leerlingen. Bijvoorbeeld wanneer iemand gevaarlijke dampen 

inademt, een risicovolle stof inslikt of wanneer de huid direct met zo’n stof in aanraking komt. Het is 

belangrijk dat medewerkers zich daarvan bewust zijn. Op grond van de Arbowet moet dan ook 

voorlichting worden gegeven over onder andere welke producten met gevaarlijke stoffen op school 

aanwezig zijn en hoeveel, wat de gevaren van die producten zijn en wat medewerkers moeten doen 

in geval van een incident. Om het risico op ongelukken zo klein mogelijk te houden is het aan te 

bevelen zo min mogelijk producten met gevaarlijke stoffen in de school te hebben en ervoor te 

zorgen dat medewerkers en leerlingen er niet aan worden blootgesteld. 

Daarnaast dient te worden beoordeeld of het mogelijk is om producten die gevaarlijke stoffen 

bevatten in te ruilen voor andere middelen. Mocht dit niet kunnen, zorg dan dat de voorraad: 

• Tot een minimum beperkt blijft; 

• Zoveel mogelijk centraal wordt opgeslagen; 

• Achter een afsluitbare deur wordt opgeslagen. 

Als laatste dienen alle stoffen in de originele verpakking bewaard te blijven, zodat in geval van een 

calamiteit de verpakking geraadpleegd kan worden.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.13.4.0 
Er is actuele informatie aanwezig over wat te doen bij oogcontact, 
huidcontact of het inslikken van gevaarlijke stoffen. 

1 

Wie is 
verantwoordelijk? 

Directie 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Preventiemedewerker 

Wanneer af? 01-10-2019 Hoe evalueren? 
Jaarlijkse evaluatie PvA 

met schooldirectie 

 

Afdeling Facility Management heeft reeds de eerste maatregelen getroffen ten aanzien van de ‘wat te 

doen bij’ instructie. MOVARE heeft de schoonmaakbedrijven GOM en Balanz Facilitair gevraagd om op 

iedere school een overzicht te verstrekken voor de eerste hulpmaatregelen bij contact met de 

schoonmaakmiddelen die zij gebruiken. Dit overzicht moet actueel worden gehouden worden. Dit 

laatste moet periodiek door de Preventiemedewerker gecontroleerd worden. 

 

In aanvulling hierop zal Facility Management zorgen dat er een actuele ‘Gifwijzer’ wordt verstrekt aan 

alle scholen. Mocht zich een situatie voordoen waarbij iemand op een ongewenste manier in 

aanraking komt met een gevaarlijke stof (denk aan huidcontact, oogcontact of inslikken) kan de BHV-

organisatie gebruik maken van de ‘Gifwijzer’ om de juiste eerste hulp toe te passen. Het is namelijk 

zo dat niet iedere stof op dezelfde manier behandeld moet worden. Bij de ene gevaarlijke stof moet 

je bijvoorbeeld braken forceren, waar dat bij andere weer sterk wordt afgeraden.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.1.9.0 
Tenminste éénmaal per twee jaar worden door een deskundige, meestal de 
leverancier, de (hand)blusmiddelen onderhouden en gecontroleerd op hun 

werking. 

1 

7.1.9.4 Jaarlijks worden de brandslanghaspels onderhouden en gecontroleerd.  1 

Wie is 

verantwoordelijk? 
Schooldirectie 

Wie gaat het 

uitvoeren? 
Contractpartij MOVARE 

Wanneer af? Periodiek Hoe evalueren? 
Keuringsrapport van 

contractpartij 

 

MOVARE heeft de huidige leverancier opdracht gegeven om er zorg voor te dragen dat alle 

blusmiddelen op alle scholen in orde worden gemaakt. Dat betekent dat blusmiddelen die niet zijn 

onderhouden alsnog dienen te worden onderhouden en anderzijds dat blusmiddelen die zijn 

afgekeurd direct worden vervangen om te zorgen dat alle aanwezige middelen in orde zijn.  

Daarnaast zal met het aflopen van het contract eind van dit jaar, een nieuwe aanbestedingsronde 

worden uitgezet waarbij meerdere aanbieders een voorstel mogen doen. Binnen de scope van deze 

aanbesteding zal het niet enkel gaan over het leveren en onderhouden van blusmiddelen, maar zal 

tevens zorg worden gedragen voor het leveren en onderhouden van noodverlichting en 

verbandmaterialen en -middelen.  

Daarnaast zal in het nieuwe onderhoudscontract rekening worden gehouden met een 

onderhoudsmandaat waarmee ervoor wordt gezorgd dat afgekeurde middelen direct worden 

gerepareerd dan wel worden vervangen. Afgekeurde middelen zouden hiermee verleden tijd moeten 

zijn.   

Als laatste dient de Preventiemedewerker erop toe te zien dat alle middelen in de keuring worden 

meegenomen én dat alle middelen zijn voorzien van een pictogram. Indien de Preventiemedewerker 

constateert dat dit niet het geval is, zal de leverancier hierop moeten worden aangesproken en zal 

deze de betreffende middelen alsnog moeten onderhouden. Dit geldt ook voor afgekeurde 

blusmiddelen. Deze dienen ter plekke te worden gerepareerd dan wel te worden vervangen.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.1.10.0 Noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd. 1 

Wie is 

verantwoordelijk? 
Schooldirectie 

Wie gaat het 

uitvoeren? 
Contractpartij MOVARE 

Wanneer af? Periodiek Hoe evalueren? 
Keuringsrapport van 

contractpartij 

 

Voor het onderhoud aan de noodverlichting wordt dezelfde maatregelen getroffen als vermeld onder 

7.1.9.0. De huidige leverancier krijgt opdracht om alles nu in één keer in orde te maken.  

In sommige gevallen zal het armatuur moeten worden vervangen, waar bij andere mogelijk de accu 

of lamp al voldoende is. Omdat er diverse defecten armaturen zijn aangetroffen zal er een 

meerderheid moeten worden vervangen. Zie erop toe dat de armaturen die worden vervangen, 

worden vervangen door LED. Dit is, op de langere termijn, goedkoper omdat bij het jaarlijks 

onderhoud de lamp niet vervangen hoeft te worden én een LED-armatuur doorgaans minder stroom 

verbruikt.  

Daarnaast zullen de huidige pictogrammen worden vervangen door nieuwe pictogrammen conform 

ISO7010. Als er armaturen binnen een school worden vervangen, zorg dan dat alle pictogrammen 

worden vervangen om te voorkomen dat er 2 verschillende door elkaar worden gebruikt. Hieronder 

een afbeelding van de oude en nieuwe pictogrammen. 

Oude pictogram rechtdoor:   Nieuwe pictogram rechtdoor: 

  

 

MOVARE heeft inmiddels opdracht verstrekt aan de contractpartij van MOVARE voor het vervangen 

van de algehele noodverlichting op 8 schoollocaties. Hierbij zullen tevens de nieuwe pictogrammen 

worden gebruikt.  

Momenteel is er niemand die de defecten waarneemt dan wel iemand die de verantwoordelijkheid 

neemt om het defect te melden. Wanneer de Preventiemedewerkers op locatie zijn aangewezen, 

benoemd en een mogelijke cursus hebben gevolgd, zullen zij hier meer verantwoordelijkheid voor 

moeten dragen. De Preventiemedewerker dient de maandelijkse taak op zich nemen om te 

controleren of: 

• Alle transparante noodverlichtingen branden; 

• Geen defecte zichtbaar zijn middels een indicator; 

• De lamp werkt middels het indrukken van de testknop.  

In geval van een defect dient dit direct gemeld te worden via het digitale klachtenportaal.  

   

  



 
 

 
 

 

 
 

26 

 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.2.1.0 De school beschikt over een calamiteitenplan c.q. ontruimingsplan. 1 

Wie is 

verantwoordelijk? 
Schooldirectie 

Wie gaat het 

uitvoeren? 
Preventiemedewerker 

Wanneer af? 31-12-2019 Hoe evalueren? 
Tijdens 

ontruimingsoefening 

  

Geadviseerd wordt om de calamiteitenplannen c.q. ontruimingsplannen te conformeren aan de 
nieuwe NEN8112:2017 en in overeenstemming te brengen met de actuele situatie. CURA zal daarin 

samen met MOVARE beoordelen voor welke scholen het noodzakelijk is om de ontruimingsplannen en 
-plattegronden opnieuw op te stellen. 
  
Wanneer het voor de betreffende locatie noodzakelijk is zal er een nieuw ontruimingsplan (inclusief 
tekeningen) worden opgesteld conform NEN8112:2017 en NEN1414. Wanneer het ontruimingsplan 

(en ontruimingsplattegronden/veiligheidstekeningen) in orde zijn, zal de Preventiemedewerker 
verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de betreffende documenten. Dat betekend dat 

wanneer er bouwtechnische aanpassingen worden gedaan de tekeningen aangepast dienen te 
worden. Wanneer er organisatorisch iets wijzigt, zal beoordeeld moeten worden of deze wijzigingen 

ook in het ontruimingsplan moeten worden opgenomen. 
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3.2 Risicoklasse 2 
In deze paragraaf worden de maatregelen behandeld die getroffen dienen te worden om de in 

Arbomeester met risicoklasse 2 gecategoriseerde risico’s, de oranje risico’s, te verkleinen dan wel weg 

te nemen. Deze maatregelen dienen te worden getroffen zodra de maatregelen van de ‘rode’ risico’s 

zijn getroffen. Deze hebben immers de grootste impact.  

 

In sommige gevallen is het mogelijk om al acties uit te zetten en hoeft er niet te worden gewacht 

totdat alle met risicoklasse 1 gecertificeerde risico’s zijn verholpen. Daarbij kan het voorkomen, dat 

met het treffen van maatregelen op risico’s uit risicoklasse 1, ook onderstaande risico’s (deels) zijn 

verholpen.  

 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

5.2.3.1 

De medewerkers zijn voldoende getraind in het signaleren en bespreekbaar 

maken van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie 
jegens medewerkers. 

2 

5.2.4.0 

De medewerkers zijn voldoende getraind in het omgaan met seksuele 

intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie jegens 
medewerkers. 

2 

Wie is 
verantwoordelijk? 

Schooldirectie 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Preventiemedewerker 

Wanneer af? Periodiek Hoe evalueren? 
Tijdens evaluatie PvA met 

schooldirectie 

 

MOVARE biedt medewerkers de mogelijkheid om een training te volgen die hoofdzakelijk is gericht op 

het signaleren en omgaan met seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie 

tegen medewerkers.  

Geadviseerd wordt om in een nieuwsbrief regelmatig aandacht te besteden aan dit onderwerp. 

Enerzijds omdat niet bij alle directies kenbaar was dat deze trainingen worden gefaciliteerd en 

anderzijds omdat dit een onderwerp is wat vaak lastig te bespreken is, maar het wel een belangrijk 

onderwerp is. Laat de datums waarop een training staat gepland in de nieuwsbrief opnemen en biedt 

daarmee medewerkers de gelegenheid zich in te schrijven voor de cursus.   
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.12.7.1 
Bij elektrisch handgereedschap (waaronder ook de verlengsnoeren) wordt de 
keuring zo vaak uitgevoerd als het keuringsrapport voorschrijft. 

2 

Wie is 
verantwoordelijk? 

Schooldirectie 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Contractpartij MOVARE 

Wanneer af? 30-06-2020 Hoe evalueren? 
Keuringsrapport van 

contractpartij 

 

Geadviseerd wordt om de keuring van elektrische handgereedschappen beter voor te bereiden. Dat 

betekend dat het voorwerk belangrijk is om te zorgen dat alle middelen worden meegenomen. Zorg 

dat elke school een overzicht maakt met de middelen die aanwezig zijn: een materialen- en 

middelenlijst of activalijst. Hierin wordt opgenomen welke middelen er zijn en waar deze middelen 

zich bevinden. Laat in deze lijst ook de ladders en trappen opnemen zoals vermeld bij vraag 6.12.9.1. 

Op deze manier is er per schoollocatie een overzicht van de middelen die dienen te worden 

meegenomen bij de jaarlijkse keuring. Verstandig is om de middelen te markeren met een nummer 

zodat deze makkelijk in de lijst kan worden opgezocht. Er zullen namelijk meerdere verlengsnoeren 

en beeldschermen in een school aanwezig zijn.  

In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 heeft er een keuringsronde plaatsgevonden waarbij 

keuringsrapporten zijn opgesteld. Afdeling Facility Management zal ervoor zorgen dat iedere school 

deze keuringsrapporten ontvangt. Hiermee is er een overzicht van reeds aanwezige middelen. Van dit 

overzicht dient vervolgens een lijst te worden gemaakt waarin de middelen staan die aanwezig zijn. 

Vervolgens dient deze lijst te worden aangevuld met middelen die niet op de lijst staan, maar wel op 

locatie aanwezig zijn.  

Wat als laatste dient te worden geborgd is dat alle nieuwe middelen die binnenkomen worden 

toegevoegd aan de lijst. Dit kan door de persoon die ingekomen goederen controleert ‘eigenaar’ te 

maken van de lijst. Hij of zij is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de lijst. Daarbij 

aansluitend is het verstandig om die persoon voor de controle een ronde te laten lopen om alle 

middelen nogmaals na te gaan en daar waar nodig nog middelen toe te voegen.  

Wanneer deze lijst is opgesteld kan die bij de keuring door de externe partij worden gebruikt als 

looplijst. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat alle aanwezige elektrische handgereedschappen 

worden onderhouden.  

De jaarlijkse keuring wordt in de kalender van Facility Management, die deze jaarlijks organiseert, 

opgenomen. Het is aan de Preventiemedewerker om na de keuring te controleren of ook 

daadwerkelijk alle middelen zijn aangeboden en meegenomen bij de keuring. Dit kan middels een 

steekproef waarbij enkele middelen worden gecontroleerd.   
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.12.9.1 Ladders, trappen en ander klimmateriaal worden jaarlijks gekeurd.  2 

Wie is 

verantwoordelijk? 
Schooldirectie 

Wie gaat het 

uitvoeren? 
Contractpartij MOVARE 

Wanneer af? 31-09-2019 Hoe evalueren? 
Jaarlijks op basis van 

keuringsrapporten 

 

Geadviseerd wordt om de keuring van ladder en trappen beter voor te bereiden. Dat betekend dat 

het voorwerk belangrijk is om te zorgen dat alle middelen worden meegenomen. Zorg dat elke school 

een overzicht maakt met de middelen die aanwezig zijn: een materialen- en middelenlijst of 

activalijst. Hierin wordt opgenomen welke middelen er zijn en waar deze middelen zich bevinden. 

Laat in deze lijst ook de elektrische arbeidsmiddelen opnemen zoals vermeld bij vraag 6.12.7.1. Op 

deze manier is er per schoollocatie een overzicht van de middelen die dienen te worden meegenomen 

bij de jaarlijkse keuring. Verstandig is om de middelen te markeren met een nummer zodat deze 

makkelijk in de lijst kan worden opgezocht.  

In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 heeft er een keuringsronde plaatsgevonden waarbij 

keuringsrapporten zijn opgesteld. Afdeling Facility Management zal ervoor zorgen dat iedere school 

deze keuringsrapporten ontvangt. Hiermee is er een overzicht van reeds aanwezige ladders en 

trappen. Van dit overzicht dient vervolgens een lijst te worden gemaakt waarin de ladder en trappen 

staan die aanwezig zijn. Vervolgens dient deze lijst te worden aangevuld met ladders en trappen die 

niet op de lijst staan, maar wel op locatie aanwezig zijn.  

Wat als laatste dient te worden geborgd is dat alle nieuwe middelen die binnenkomen worden 

toegevoegd aan de lijst. Dit kan door de persoon die ingekomen goederen controleert ‘eigenaar’ te 

maken van de lijst. Hij of zij is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de lijst. Daarbij 

aansluitend is het verstandig om die persoon voor de controle een ronde te laten lopen om alle 

middelen nogmaals na te gaan en daar waar nodig nog middelen toe te voegen.  

Wanneer deze lijst is opgesteld kan die bij de keuring door de externe partij worden gebruikt als 

looplijst. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat alle aanwezige elektrische handgereedschappen 

worden onderhouden.  

Het is aan de Preventiemedewerker om na het uitgevoerd onderhoud te controleren of ook 

daadwerkelijk alle middelen zijn aangeboden en meegenomen bij de keuring. Dit kan middels een 

steekproef waarbij enkele middelen worden gecontroleerd.  

De afdeling Facility Management heeft deze keuring in de activiteiten kalender opgenomen en zal 

deze organiseren. Daarbij zullen met de contractpartij afspraken worden gemaakt met betrekking tot 

het repareren en afkeuren van ladders en trappen. Indien de trap ter plekke gerepareerd kan 

worden, mogen zij de reparatie uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is of de ladder wordt afgekeurd, zal 

deze direct worden afgevoerd en dient er een nieuwe ladder of trap aangeschaft te worden. 

Zie ook de maatregelen die worden omschreven onder 6.12.8.0.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.13.1.0 
Er is een overzicht aanwezig van gevaarlijke stoffen (denk ook aan 
schoonmaakmiddelen) die op school worden gebruikt.  

2 

Wie is verantwoordelijk? Schooldirecties 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Preventiemedewerker 

Wanneer af? 31-12-2019 Hoe evalueren? 
Tijdens evaluatie PvA met 

schooldirectie 

 

Geadviseerd wordt om alle producten die op school aanwezig zijn in kaart te brengen. Maak hierbij 

gebruik van bestaande hulpmiddelen. Op arbocataloguspo.nl is een register: ‘producten met 

gevaarlijke stoffen’. Hierin staan de meest voorkomende gevaarlijke stoffen op basisscholen. Dit 

register zal door de afdeling Facility Management worden aangeleverd bij de Preventiemedewerkers.  

Per school zal deze lijst door de Preventiemedewerker verder moeten worden aangevuld met 

gevaarlijke stoffen die op de school aanwezig zijn, maar niet in het register zijn opgenomen. 

De gevaren van het product met gevaarlijke stoffen, de veiligheidsmaatregelen die getroffen dienen 

te worden en wat men moet doen bij een incident staat vermeld op het etiket, de verpakking en of de 

bijsluiter van de betreffende producten. Bewaar ze daarom bij voorkeur in de originele verpakking, 

inclusief de meegeleverde veiligheidsinformatie. 
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.1.7.0 De brandblusmiddelen zijn direct bereikbaar. 2 

Wie is 

verantwoordelijk? 
Schooldirectie 

Wie gaat het 

uitvoeren? 
Preventiemedewerker 

Wanneer af? Dagelijks Hoe evalueren? 
Tijdens evaluatie PvA met 

schooldirectie 

 

Geadviseerd wordt om in de nabijheid van blusmiddelen geen andere middelen te plaatsen. Er dient 

een maatregel te worden getroffen die voorkomt dat dit in de toekomst gaat gebeuren. Geadviseerd 

wordt om op de vloer markeringen aan te brengen rondom de blusmiddelen. Daarmee wordt duidelijk 

visueel aangegeven dat er binnen een oppervlak rondom het blusmiddel niets mag worden geplaatst. 

Bij een calamiteit is het blusmiddel in ieder geval vrij toegankelijk en kan een bluspoging worden 

uitgevoerd. Ook hiervoor geldt dat de Preventiemedewerker erop dient toe te zien dat blusmiddelen 

niet worden verstopt of worden geblokkeerd. Let hier met name op rond en tijdens de feestdagen 

waarbij vaak versieringen worden aangebracht op willekeurige plekken.  

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de hoogte waarop de blusser aan de muur hangt. 

Conform NEN4001, projecteringsnorm voor de plaatsing van blusmiddelen, dient een draagbaar 

blusmiddel op een maximale hoogte van 1,5 meter te hangen gemeten vanaf de bovenzijde van de 

blusser. Blusmiddelen met een inhoud van meer dan 3, liter of 4 kg mogen niet hoger dan 1 meter 

hangen, wederom gemeten vanaf de bovenzijde van de blusser tot aan de grond. Blusmiddelen die 

hoger hangen dan bovengenoemd dienen lager te worden geplaatst. 

Het plaatsen van de blusmiddelen conform NEN4001 zal onderdeel zijn van de maatregel zoals 

geformuleerd bij 7.1.9.0. De Preventiemedewerker is er echter verantwoordelijk voor dat de ruimte 

om de blusmiddelen wordt vrijgemaakt, gemarkeerd én wordt vrijgehouden.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.1.9.7 In de school zijn geen CO2 (koolzuur) blussers aanwezig. 2 

Wie is 

verantwoordelijk? 
Schooldirectie 

Wie gaat het 

uitvoeren? 
Contractpartij MOVARE 

Wanneer af? 31-12-2019 Hoe evalueren? Tijdens audit 

 

MOVARE heeft aangegeven om de CO2 blussers te gaan vervangen door sproeischuimblussers om te 

voorkomen dat een CO2 blusmiddel wordt ingezet met alle mogelijke gevolgen van dien. Daarom 

worden CO2 blussers vervangen door sproeischuimblussers. Tegenwoordig kunnen namelijk ook 

sproeischuimblussers worden gebruikt op elektrische apparaten tot 1000 Volt.  

De opdracht voor het vervangen de CO2 blussers is reeds uitgezet bij de leverancier. Deze zal bij de 

eerstvolgende onderhoudsronde de blusmiddelen vervangen zodat overal een blusmiddel staat dat 

door de BHV veilig kan worden ingezet bij een beginnende brand. 

 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.2.3.0 

De volgende verbandtrommels zijn aanwezig: 

• Tenminste één goedgevulde verbandtrommel op een voor iedereen 
bekende en goed bereikbare plaats (voorzien van een groen/wit 

pictogram); 

• Verbandtrommel met eenvoudige inhoud in of nabij de 
praktijklokalen; 

2 

Wie is 
verantwoordelijk? 

Schooldirectie 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Preventiemedewerker 

Wanneer af? 30-06-2020 Hoe evalueren? 
Tijdens evaluatie PvA met 

schooldirectie 

 

De afdeling Facility Management zal er zorg voor dragen dat alle scholen minimaal 1 groot 

verbandkoffer ontvangen en aanvullend een pleisterautomaat. Een pleisterautomaat zal bij de 

meerderheid van de kleine ongevallen (bijvoorbeeld paper-cut) al toereikend zijn. Mocht er een groter 

ongeval zijn, dan kan het verbandkoffer worden gebruikt dat (bijvoorbeeld) bij directie op kantoor 

staat (hier dient BHV-organisatie dan wel te allen tijde bij te kunnen). 

Indien er praktijklokalen aanwezig zijn, dient op basis van de werkzaamheden die hier worden 

uitgevoerd, gecontroleerd te worden of er aanvullende verbandmaterialen en/of -middelen 

noodzakelijk zijn. In een keuken zal aandacht moeten zijn voor brand- en snijwonden, wanneer men 

het bos in gaat zal aanvullend moeten worden gekeken naar after-bite/tekenpincet etc.  

Nadat deze maatregelen door Facility Management is opgepakt en uitgevoerd, dient de 

Preventiemedewerker erop toe te zien dat deze middelen in orde blijven. Mocht het koffer een keer 

verdwijnen of defect zijn, zorg dan dat er zo spoedig mogelijk een nieuw koffer komt.  

Zie hiervoor ook maatregel onder 7.2.4.0.  
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Vraag Omschrijving Risicoklasse 

7.2.4.0 
De inhoud van de verbandtrommels wordt jaarlijks gecontroleerd 
(bijvoorbeeld door de BHV-er). 

2 

Wie is 

verantwoordelijk? 

Afdeling Facility 

Management 

Wie gaat het 

uitvoeren? 
Huisvesting 

Wanneer af? Periodiek Hoe evalueren? Interne audit 

 

MOVARE heeft de controle van verbandkoffers uitbesteed aan een derde partij die tevens onderhoud 

aan blusmiddelen én noodverlichting zal uitvoeren (zie maatregel onder 7.1.9.0 en 7.1.10.0).  

Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt over de inhoud van de middelen gericht op het 

risicoprofiel, de frequentie waarop het onderhoud plaatsvindt en de richtlijn waaraan de inhoud dient 

te voldoen. Daarbij wordt aangestuurd op de Oranje Kruis Richtlijn 2016 (OKRL16). De meest recente 

richtlijn welke is ontwikkeld door het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands 

Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) 

Wanneer het onderhoud wordt uitbesteedt: 

• Is intern niemand bezig met het controleren van alle middelen 

• Hoeven geen losse middelen te worden ingekocht 

• Worden de koffers met een vaste frequentie gecontroleerd dus verlopen verbandmiddelen 

zullen niet meer in het koffer worden aangetroffen 

• Zal de inhoud te allen tijde conform de nieuwste Oranje Kruis richtlijn worden gevuld.   
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3.3 Risicoklasse 3 
 

Tijdens de audit zijn geen bijzondere risico’s uit risicoklasse 3 als rode draad naar voren gekomen. Er 

zijn een aantal scholen waar maatregelen dienen te worden getroffen voor een aantal in Arbomeester 

met risicoklasse 3 gekwalificeerde risico’s te verkleinen dan wel weg te nemen. Het enige punt dat 

organisatiebreed is opgevallen, is dat er weinig tot geen aandacht is voor veilig gebruik van ladders 

en trappen.  

 

Vraag Omschrijving Risicoklasse 

6.12.10.0 
Werknemers zijn voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen 
en ander klimmateriaal. 

3 

Wie is 
verantwoordelijk? 

Schooldirectie 
Wie gaat het 
uitvoeren? 

Afdeling Facility 
Management 

Wanneer af? 31-09-2019 Hoe evalueren? 
Tijdens evaluatie PvA met 
schooldirectie 

 

Velen geven aan dat ten aanzien van het gebruik van ladders en trappen wordt uitgegaan van het 

gezonde verstand van medewerkers (dan wel vrijwilligers). Echter is het wettelijk bepaald dat een 

schooldirectie zijn medewerkers moet voorlichten over het veilig gebruik van ladders en trappen. 

Daarom is besloten om deze voorlichting op te nemen in een van de eerstvolgende nieuwsbrieven én 

zal er met enige regelmaat in een nieuwsbrief aandacht worden besteed aan het veilig en op correcte 

wijze gebruik maken van ladders, trappen of ander klimmateriaal.  

Op deze manier wordt voldaan en geldende wet- en regelgeving en is dit iets wat centraal kan 

worden opgepakt, zodat niet iedere schooldirectie hier individueel aandacht aan hoeft te besteden.  

Zie hiervoor ook de maatregelen onder 6.12.8.0 en 6.12.9.1.  
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4 Vervolg RI&E 
 

4.1 Hoe gaan we nu verder? 
 

Met de uitvoering van de RI&E is geconstateerd dat er risico's op scholen aanwezig zijn die centraal 

opgepakt moeten worden. Dit zijn risico’s die op meerdere locaties zijn aangetroffen of risico’s die 

vanwege de aard of de impact van het probleem centraal vanuit Facility Management of POK 

aangestuurd worden.  

 

Voor alle keuringen en facilitaire aandachtspunten zijn of worden centrale contracten gesloten met 

externe leveranciers. De contracten worden centraal gecoördineerd en aangestuurd zodat aan 

wettelijke periodieken wordt voldaan. De periode tussen de keuringsintervallen en het reguliere 

gebruik van het gebouw valt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirectie waarbij de 

Preventiemedewerker verantwoordelijk is voor het in orde houden van deze knelpunten.  

 

In het digitale meldingenportaal wordt een button toegevoegd ten behoeve van de RI&E. Mochten op 

schoolniveau knelpunten zijn die niet zelf kunnen worden verholpen of niet binnen een andere rubriek 

in het digitale meldingenportaal kunnen worden gemeld, dan kunnen deze gemeld worden onder de 

rubriek RI&E. De afdeling Facility Management of POK zal dan ondersteuning bieden. 

 

4.2 Implementatie RI&E op de schoollocatie 
 

Tijdens de implementatie van de RI&E worden alle scholen bezocht door de afdeling Facility 

Management en daar waar nodig schuift de afdeling POK mee aan. Het Plan van Aanpak wordt met 

de schooldirectie en Preventiemedewerker besproken en er worden afspraken gemaakt én vastgelegd 

over wie, wat en wanneer gaat doen. Wanneer de acties door MOVARE zijn uitgevoerd is de school 

zelf verder verantwoordelijk voor het inventariseren van de risico's en het treffen van juiste 

maatregelen. 

 

4.3 Nazorgfase  
 

Om te zorgen dat de RI&E en het PvA geen stille dood sterven, zal MOVARE zorgen voor de invulling 

van de nazorgfase. In de nazorgfase zullen middels een campagne de beleidsthema’s en 

onderwerpen uit de organisatiebrede RI&E en het PvA onder de aandacht worden gebracht. Deze 

campagne zal worden verstuurd aan alle medewerkers van MOVARE om meer bewustzijn te creëren. 

Tevens kan middels de campagne worden gecommuniceerd over uitgevoerd onderhoud of onderhoud 

dat eraan zit te komen. Denk bijvoorbeeld aan resultaten van een keuringsronde of de mededeling 

dat in de komende weken de blusmiddelen worden gecontroleerd.  

 

Daarnaast zal in de campagne aandacht zijn voor maatregelen die door MOVARE worden opgepakt. 

Er zijn in dit PvA acties uitgezet voor met name de afdeling Facility Management. Wanneer deze 

maatregelen zijn getroffen of vervolgacties zijn uitgezet, kan dit middels de campagne worden 

verstuurd.    
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4.4 Tot slot 
 

Middels de campagne kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving worden gecommuniceerd. In 

sommige gevallen betekenen deze wijzigingen dat er ook daadwerkelijk actie op ondernomen moet 

worden, in andere gevallen kan dit puur ter kennisgeving zijn om later alsnog actie op te 

ondernemen. 

 

Hoe deze campagne verder vorm zal krijgen is nog niet uitgewerkt. Na de oplevering van de RI&E op 

schoolniveau zal verder invulling worden gegeven aan de campagne. Scholen kunnen dan zelf al aan 

de slag en zullen regelmatig op de hoogte worden gebracht en gehouden. 

 

Het is aan de schooldirecties om te zorgen dat de RI&E en PvA op schoolniveau verder worden 

uitgewerkt en dat de Preventiemedewerkers uren beschikbaar krijgen waarin zij hun taken- en 

verantwoordelijkheden kunnen oppakken. Zorg daarbij dat er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt 

tussen Directie en Preventiemedewerker waarbij de reeds getroffen maatregelen worden behandeld 

én waarbij de planning voor het komend jaar wordt opgenomen.  


