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Integratie („mainstreaming”) van veiligheid en gezondheid op het werk in het onderwijs
Goede praktijken op school en in de beroepsopleiding

Inleiding 

Bij het bevorderen van gezondheid en veiligheid op het werk 
ziet de Europese Unie onderwijs en preventie als de belangrijkste 
factoren voor het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van 
de arbeid. Om dit beleid te steunen heeft het Europees 
Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk een 
rapport gepubliceerd getiteld: „Mainstreaming occupational 
safety and health into education: Good practice in school and 
vocational education” (Integratie van veiligheid en gezondheid 
op het werk in het onderwijs. Goede praktijken op school en in de 
beroepsopleiding), dat een volledig overzicht geeft van goede 
praktijken in geheel Europa en stappen aangeeft om te komen tot 
een systematische strategie om veiligheid en gezondheid op het 
werk te integreren in onderwijs en opleiding. Dit inlichtingsblad  
met praktische gegevens is een samenvatting van het rapport.

Goede praktijken 

Het rapport bevat 36 voorbeelden van goede praktijken, waarvan 
er 14 worden voorgesteld als case studies. De voorbeelden van 
goede praktijken worden ingedeeld naar drie benaderingen: een 
„holistische” benadering en benadering waarbij een 
leerprogramma en een arbeidsplaats het uitgangspunt vormt. 

„Holistische” benadering 

Waar sprake is van een „holistische” benadering bestaat er een 
ruimere visie op veiligheid en gezondheid waarin het fysiek, 
mentaal en sociaal welbevinden een plaats hebben. In deze 
gevallen wordt meer gefocust op het totale opleidingssysteem als 
het gaat om een betere werk- en leeromgeving in het onderwijs.  

Benadering met leerprogramma als uitgangspunt

Praktijkgevallen waarbij veiligheid en gezondheid een wezenlijk 
onderdeel van het leerprogramma vormen, beperken de aspecten 
veiligheid en gezondheid niet tot één specifiek vak. Veiligheid en 
gezondheid worden geïntegreerd in de vorm van „transversale” 
onderwerpen; met andere woorden: op alle niveaus van het onderwijs 
en in verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld talen en literatuur.

Benadering met arbeidsplaats als uitgangspunt

De praktijkgevallen van de overgang van school naar werk, 
richten zich meer op de „introductie” van de leerling of de 
student op de arbeidsplaats, de stappen die gezet moeten 
worden op de weg naar het professionele bestaan en de risico’s 
op de arbeidsplek waarmee zij geconfronteerd kunnen worden. 
Deze praktijkgevallen illustreren een aanpak op algemeen of op 
sectorniveau.

Goede praktijken als basis voor een toekomstgerichte strategie

Op basis van deze voorbeelden van goede praktijkmethoden 
komt het rapport met een ontwerp-model dat de belangrijkste 
elementen voor het opnemen van veiligheid en -gezondheid 
op het werk in het onderwijs weergeeft.
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Praktijksituaties

De „National healthy school standard” in Engeland is een 
nationaal programma dat officiële erkenning voor 
partnerschappen op het gebied van onderwijs en gezondheid 
mogelijk maakt; „Veilige school” is een initiatief uit Nederland 
dat meer communicatie met betrekking tot veiligheid en geweld 
rond scholen ten doel heeft; „FAOS” (Meer inzicht in 
schoolveiligheid) in Griekenland stimuleert het ontwikkelen 
van veelomvattende procedures rond de dagelijkse veiligheid op 
scholen en de schoolomgeving door middel van publiek-private 
samenwerking; „De routekaart voor de schoolomgeving” in 
Zweden is een concept dat zich richt op de werk- en leer-
omgeving in scholen.

Praktijksituaties

„De veilige school” biedt leraren in Italië een conceptueel en 
methodologisch kader voor het opnemen van veiligheid en 
gezondheid op het werk in hun syllabus; Italië kent ook 
„Voorbeelden van goede praktijken in het lager onderwijs” 
waarbij de ontwikkeling en verspreiding van didactische 
hulpmiddelen op nationaal niveau zorgen voor een cultuur van 
preventie; in Engeland kent men „Splaat” („Safe play at all 
times”): een programma dat grotere bewustwording (op lagere 
scholen) van veiligheidsrisico’s bij bouwprojecten beoogt naast de 
ontwikkeling van leerpakketten voor diverse schoolprogramma’s; 
het Armi-project „Ar en Mi op school”/„Nieuwe kinderen 
aan de slag” in Denemarken poogt de basishouding en kennis 
te verbeteren en mikt op een actieve bijdrage aan de eigen 
gezondheid en veiligheid en die van anderen.

Praktijksituaties

In Ierland bestaat een programma dat ongevallen van 
kinderen en jongeren in de landbouw probeert tegen te 
gaan, in dit kader wordt een veiligheidsverklaring opgesteld 
over hoe om te gaan met veiligheid en gezondheid op de 
boerderij; „Synergie” in Frankrijk geeft leerlingen het gevoel 
economisch en sociaal nuttig bezig te zijn; „Leerlingen 
maken machine veilig” (België) is een voorbeeld van hoe 
leerlingen participeren bij het verbeteren van de veiligheid van 
machines en werktuigen; „Check it out” is een in Groot-
Brittannië gebruikte didactische video die concrete 
voorbeelden geeft van risico’s op de arbeidsplaats. In 
Duitsland kent men „Jongeren willen veilig leven”, het 
opzetten van een competitie voor leerlingen die een 
beroepsopleiding volgen; „Veiligheid en gezondheid op 
het werk geïntegreerd in het schoolprogramma” beoogt 
in Italië het plannen en testen van standaard-opleidingsmodules 
voor scholen en instellingen voor beroepsopleiding. 
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Dit model ontleent een aantal zaken aan het ecoholistische  model 
van de „scholen” die zich bezighouden met bevordering van de 
gezondheid en presenteert de voornaamste externe invloeden die 
een rol spelen bij het integreren van veiligheid en gezondheid op 
het werk in het onderwijssysteem alsook de interne aspecten die 
van invloed zijn op het stimuleren van veiligheid en gezondheid op 
het werk binnen scholen of andere onderwijsinstituten.

Het model is gebaseerd op de analyse van een zesstappenproces om 
veiligheid en -gezondheid op het werk in het onderwijs te integreren.

Meer informatie
Tijdens een seminar over „Mainstreaming OSH into education — 
the workers of tomorrow” (Integratie van veiligheid en gezondheid 
op het werk in het onderwijs — De werkers van morgen), gehouden 
onder Italiaans voorzitterschap, werd een eerste stap gezet om het 
model op te nemen in het Europese OSH- en onderwijsbeleid. De 
deelnemers van dit seminar dat plaats vond in oktober 2003 te 
Rome waren het eens over de noodzaak van een Europese aanpak 
om veiligheid en gezondheid op het werk in het onderwijs en de 
opleiding te integreren (Verklaring van Rome). Deze Verklaring kan 
worden ingezien op http://europe.osha.eu.int/good_practice/
sector/ osheducation/rome.stm.

De website van het Agentschap bevat een rubriek met meer 
informatie over veiligheid en gezondheid op het werk en het 
onderwijs: http://education.osha.eu.int.

Het Agentschap publiceerde in 2004 dit rapport: „Mainstreaming 
occupational safety and health into education. Good practice in 
school and vocational education” (Integratie van veiligheid en 
gezondheid op het werk in het onderwijs. Goede praktijken op 
school en in de beroepsopleiding. Het  rapport  is te vinden  op: http:
//agency.osha.eu.int/publications/reports.
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Stap 1 — Informatieverzameling

Verzamel de noodzakelijke informatie voordat u begint met 
een project, bijvoorbeeld gegevens over ongelukken met 
kinderen en jonge mensen, het aantal lessen over veiligheid 
op scholen en de werkomstandigheden op scholen en in 
andere onderwijsinstellingen. Leer ook van de ervaringen 
met soortgelijke projecten.

Stap 2 — Planning

Ga tevoren na wie zou moeten deelnemen aan het project. 
Verkregen ervaring en bestaande structuren kunnen behulpzaam 
zijn bij uw project, bijvoorbeeld netwerken die zich richten op het 
bevorderen van de gezondheid, samenwerking met de instanties 
voor gezondheid en veiligheid en hun opleidingsinstellingen. 
Heeft u alle instanties benaderd voor subsidie?

Stap 3 — Besluit

Na de twee eerste stappen kunt u besluiten of u eerst een 
pilot study voor het project wenst. Definieer het algemene 
doel van het project alsmede de operationele doelstellingen. 
Stel een actieprogramma op met concrete deadlines en 
ieders verantwoordelijkheid.

Stap 4 — Realisering

Tijdens de implementatiefase van het project zal het succes 
hoogstwaarschijnlijk afhangen van de volgende factoren: de 
erkenning dat veiligheid en gezondheid inherent deel 
uitmaken van het leerproces dat gedurende het hele leven 
plaatsvindt; een ruime opvatting van het begrip veiligheid en 
gezondheid waaronder ook het fysieke, mentale en sociale 
welbevinden valt; een directe relatie tussen educatieve 
maatregelen en de werkplek; en betrokkenheid van leraren 
bij de ontwikkeling van het programma en de leermiddelen.

Stap 5 — Evaluatie

Evalueren moet een wezenlijk onderdeel zijn van uw project: 
evaluaties  zijn nodig bij het integratieproces en kunnen voor 
verdere verbetering zorgen. Bovendien dient u bij het 
evalueren van de resultaten te letten op hun „houdbaarheid” 
en op de vraag of deze overdraagbaar zijn naar andere 
instellingen en naar andere culturele settings.

Stap 6 — Follow-up

Stel een promotieplan op voordat het project afgerond is en 
maak zo snel mogelijk een plan voor een actieve follow-up.

Model voor integratie van veiligheid en gezondheid op het werk in het onderwijs

Europees beleid inzake 
veiligheid en gezondheid 
op het werk en onderwijs

Nationaal beleid inzake 
veiligheid en gezondheid 
op het werk en onderwijs

Lokale initiatieven rond  
veiligheid en gezondheid 
op het werk en onderwijs

Regionale initiatieven rond 
veiligheid en gezondheid 
op het werk en onderwijs

  1. Wettelijk kader/normen

 2.  Participatie van alle 
betrokkenen

  8. Evaluatie / feedback

  3.  Veiligheid en gezondheid 
op het werk als onderdeel 
 van permanente educatie

  7.  Directe relatie met de  
werkplek

 4.  Veilige en gezonde leer- en 
werkomgeving

  6.  Interactieve en flexibele 
onderwijsmethoden

   5. Train de docent

CULTUUR VAN PREVENTIE

Proces van integratie van veiligheid en gezondheid op het werk in het onderwijs

Integratieproces

Follow-up

Realisering

Evaluatie

Informatieverzameling

Besluitvorming

Planning


