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Organisatie van veiligheid en gezondheid in het onderwijs

Inleiding

Veiligheid en gezondheid
in het onderwijs moeten
worden georganiseerd.
Dit kan op verschillende
manieren worden
gedaan, maar in alle
modellen hiervoor zijn de
volgende basisstappen
opgenomen: 

■ plan de risicobeoordeling in overleg met het personeel;
■ inventariseer de gevaren;
■ bepaal wie schade kan oplopen, hoe en waar;
■ beoordeel de risicograad en stel maatregelen vast;
■ tref maatregelen ter uitbanning of vermindering van het risico;
■ houd toezicht op de getroffen maatregelen en evalueer ze.

Niet alleen het onderwijspersoneel zelf, maar ook leerlingen,
studenten en bezoekers lopen gezondheids-  en
veiligheidsrisico’s. Dit factsheet is bedoeld voor al diegenen
die betrokken zijn bij de organisatie van veiligheid en
gezondheid in deze sector, zoals hoofdonderwijzers,
onderwijs- en ander schoolpersoneel, preventiemedewerkers
en relevante externe preventiediensten. Het heeft betrekking
op onderwi js inste l l ingen, van kleuterscholen tot
universiteiten.

Wetgeving

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende
de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers op het werk wordt ook wel de „kaderrichtlijn”
genoemd. Deze in nationale wetgeving omgezette richtlijn
bevat een aantal vereisten (1).

■ Werkgevers zi jn verplicht al le vei l igheids- en de
gezondheidsrisico’s van hun werknemers te inventariseren. Al
naargelang de resultaten van deze beoordeling, moeten zij
alle noodzakelijke maatregelen treffen om arbeidsrisico’s te
voorkomen.

■ Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers inzake alle met het werk
verbonden aspecten.

■ Werknemers hebben het recht door hun werkgever te worden
geraadpleegd.

■ Werknemers hebben recht op adequate en deskundige
opleiding in verband met de gezondheids- en
veiligheidsrisico’s waaraan zij blootstaan.

■ Werknemers zijn zelf ook verantwoordelijk voor een actieve
bijdrage aan de preventieve maatregelen van werkgevers en
de naleving hiervan.

De verschillende etappes van risicobeheer

Stel een plan voor de risicobeoordeling op
Een grondige risicobeoordeling kost tijd en het is daarom
belangrijk dat u hiervoor een plan opstelt zodat alle op de

arbeidsplaats uitgevoerde werkzaamheden in de beoordeling
worden meegenomen (2).

Inventariseer de gevaren
Ga na welk werk wordt verricht en welke materialen, uitrusting
en chemicaliën daarbij worden gebruikt. Loop alle relevante
punten na.

Beoordeel de werkomstandigheden op alles wat schade zou
kunnen veroorzaken. Het is van belang dat zo veel mogelijk
aandachtspunten in het onderzoek worden meegenomen,
zodat geen enkel gevaar over het hoofd wordt gezien. Niet moet
worden vergeten dat leerlingen en bezoekers dezelfde gevaren
kunnen lopen als het personeel. Schade kan het gevolg zijn van:

■ agressie van leerlingen en hun ouders naar school- en
onderwijspersoneel;

■ slecht ontwerp van schoolmeubilair en -materieel zodat spier-
en skeletaandoeningen worden ontwikkeld;

■ hete oppervlakken in schoolkeukens;
■ biologische stoffen in universiteitslaboratoria;
■ gevaren die voortvloeien uit bouwwerkzaamheden.

De volgende aanpak kan hulp bieden bij de vaststelling van het
risicopotentieel: 

■ denk in zones (bijv. klaslokaal voor klaslokaal);
■ denk in soorten gevaar (bijv. fysisch, chemisch, biologisch,

psychosociaal);
■ denk in beroepen (bijv. conciërge, schoonmaker, secretaresse,

docent);
■ ga na hoe de school of onderwijsinstelling is georganiseerd

(bijv. de werkroosters);
■ check administratieve gegevens (bijv. over ongevallen die

hebben plaatsgevonden) om problemen op het spoor te
komen;

■ doe rondvraag bij het personeel en andere betrokkenen.

Bepaal wie schade kan oplopen, hoe en waar
Bedenk wie verwond zouden kunnen raken. Dat zijn niet alleen
werknemers, maar ook contractanten, zelfstandigen,
studenten, leerlingen en bezoekers. Ga na wie schade op kan
lopen, hoe en in welken getale.

Beoordeel de risicograad
Schat in hoe groot de kans is dat het gevaar uitmondt in schade
of verwondingen en hoe ernstig deze naar al le
waarschijnlijkheid zijn. Bekijk welke beschermingsmaatregelen
zijn getroffen en of deze volstaan. Met het oog op
kosteneffectief en duurzaam risicobeheer moet de aandacht
uitgaan naar collectieve maatregelen voor bescherming en
preventie. Als de kans bestaat dat iemand schade oploopt:

■ kan het gevaar volledig worden geëlimineerd?

Gevaar, risico en schade

■ Een gevaar is iets dat schade kan berokkenen.
■ Een risico is de kans dat schade wordt berokkend.
■ Schade is een negatief gevolg voor de veiligheid en

gezondheid van mensen (bijv. verwondingen of ziekte).
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(1) DG Werkgelegenheid en sociale zaken, Europese Commissie. http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/intro/framedir_en.htm
(2) Zie Facts 46 — Veiligheid en gezondheid in het onderwijs.
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■ kan het risico worden teruggebracht of beheerst (bijv. door
een gevaar te vervangen door iets minder gevaarlijks)?

■ kunnen maatregelen worden getroffen om alle personen die
risico lopen te beschermen?

■ is persoonlijke beschermende uitrusting nodig om de
werknemer te beschermen ingeval collectieve maatregelen
onvoldoende bescherming bieden?

De met de uitvoering van de risicobeoordeling belaste
medewerker moet deskundig zijn op het gebied van dit proces
en moet de instelling waarop de beoordeling betrekking heeft,
kennen. Participatie van het personeel is onontbeerlijk.

Tref maatregelen

Risicobeoordeling is de eerste stap op weg naar geslaagd
risicobeheer. Zonder een adequate risicobeoordeling is het niet
mogelijk effectieve organisatorische maatregelen te treffen voor
de veiligheid en gezondheid van werknemers. Maak na het
uitvoeren van de risicoanalyse een lijst van de noodzakelijke
preventieve maatregelen naar prioriteit, onderneem vervolgens
actie en betrek de werknemers en hun vertegenwoordigers bij
dit proces. Voor effectief risicobeheer is aanpak van de
onderliggende problemen het voordeligst.

Maatregelen moeten worden overeengekomen met het
personeel (hetzij rechtstreeks hetzij via zijn terzake bevoegde
vertegenwoordigers). De overeengekomen oplossingen dienen
nauwgezet te worden ingevoerd, bewaakt en geëvalueerd. De
informatie die uit de risicobeoordeling naar voren komt moet
doorgegeven worden aan de juiste personen.

Toezicht en evaluatie

Evalueer de effectiviteit van de beschermingsmaatregelen,
controleer of de risico’s naar behoren zijn verminderd en geen
andere gevaren zijn gecreëerd.

Niet alleen werkmethoden veranderen, ook gevaren en risico’s.
Wanneer een belangrijke verandering plaatsvindt, ga na of er
geen nieuwe gevaren op de loer liggen die aangepakt moeten
worden. Voer de risicobeoordeling zo nodig opnieuw uit.

Het is belangrijk een evaluatie uit te voeren om na te gaan welke
ingestelde maatregelen doelmatig waren en welke niet en om te
bekijken wat het beste werkt voor de onderwijsinstelling in
kwestie.

Specifieke risicobeoordelingen
Voor andersoortige risico’s, die voortvloeien uit bijzondere
werkzaamheden, kan het nodig zijn enkele specifieke
risicobeoordelingen uit te voeren. Deze zijn evenzeer van
toepassing op onderwijspersoneel als op andere
beroepsgroepen. De vereisten van dergelijke specifieke
regelgeving moeten bij de beoordeling van het algemene risico
worden meegenomen. In het onderwijs betreft het hier met
name gevaarlijke stoffen (biologische en chemische stoffen) en
spier- en skeletaandoeningen (rugpijn, werken met
beeldschermapparatuur). Nationale wetgeving op basis van
Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de
bescherming van jongeren op het werk kan ook van toepassing
zijn, vooral waar werkervaringsprogramma’s lopen.

Bij de beoordeling en het beheer van risico’s moeten gevaren
voor de veiligheid en gezondheid van specifieke groepen
werknemers niet over het hoofd worden gezien. Zo kunnen
zwangere vrouwen, zogende moeders en mindervaliden
specifieke problemen hebben die om andere oplossingen
vragen.

Het komt regelmatig voor dat externe contractanten
werkzaamheden in onderwijsinstellingen uitvoeren. Deze
werkzaamheden, en vooral bouwwerkzaamheden, zijn elders
wellicht relatief ongevaarlijk, maar kunnen op onderwijslocaties
grote risico’s meebrengen. Er moeten nauw contact en een
goede communicatie tussen de contractant en de directie zijn.

Voor meer informatie

Zie voor de website van het Europees Agentschap voor
veiligheid en gezondheid op het werk: http://agency.osha.eu.int

Zie voor de documentatie van het Agentschap over preventie
van psychosociale risico’s op het werk:
http://osha.eu.int/ew2002/

Zie voor de documentatie van het Agentschap over goede
preventiepraktijken in het onderwijs:
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/education/

Factsheets van het Europees Agentschap voor veiligheid en
gezondheid op het werk

Factsheets van het Agentschap zijn in alle Gemeenschapstalen
beschikbaar en kunnen gratis worden gedownload van:
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/

Facts 4 — Preventie van beroepsgebonden aandoeningen
van het bewegingsapparaat

Facts 13 — Succesvol management ter preventie van
ongevallen

Facts 14 — Preventie van glij- en struikelpartijen op het werk

Facts 22 — Arbeidsgebonden stress

Facts 24 — Geweld (agressie) op de werkplek

Facts 31 — Praktische oplossingen voor werknemers ter
bestri jding van stress op het werk en de
onderliggende oorzaken

Facts 32 — Aanpak van psychosociale problemen en
vermindering van stress op het werk

Facts 46 — Veiligheid en gezondheid in het onderwijs

Facts 47 — Preventie van agressie tegen school- en
onderwijspersoneel.

Betrokkenheid van de werknemer

Raadpleging van het personeel is een wettelijk vereiste en
een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat werknemers zich
inzetten voor procedures en verbeteringen ter bescherming
van hun veiligheid en gezondheid. Met behulp van hun
kennis is het gemakkelijker te waarborgen dat gevaren juist
worden gesitueerd en werkbare oplossingen worden
gevonden. Vertegenwoordigers van het personeel vervullen
hierbij een belangrijke rol. Werknemers moeten worden
geraadpleegd over preventiemaatregelen en vóór de
invoering van nieuwe technologieën of producten.

Eigen verantwoordelijkheid voor risicobeoordeling

Op welk niveau risicobeoordelingen worden gemaakt en
risicobeheer wordt uitgevoerd zal variëren al naargelang de
lidstaat en het type instelling. Het is niet mogelijk een
generieke risicobeoordeling te bieden, daar specifieke
gevaren en risico’s in uiteenlopende instellingen moeten
worden aangepakt.
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