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Het afnemen van een'algemene
schoolverkenning' (asv) door de ar-
bodienst vormt een onderdeel van
het basispakketscz. De Stichting
Vervangingsfonds en Bedrijfsge-
zondheidszorg voor het Onderwijs
(wlscz Onderwijs) heeft ruo Pre-
ventie en Gezondheid de opdracht
gegeven een nieuwe versie van dit
instrument te ontwikkelen. Dit arti-
kel gaat in op uitgangspunten en
toepassing van de asv. Vervolgens
een verslag van de praktijkproef
met de nieuwe esv, dat ingaat op de
praktische problemen waar uitvoer-
ders tijdens de afname tegenaan
kunnen lopen.

Uitgangspunten
Voor de ontwikkeling van de Alge-
mene Schoolverkenning (asv) zijn de
volgende uitgangspunten geformu-
leerd:
- De asv moet inzicht geven in de
mate waarin de school een arbo- en
verzuimbeleid heeft geformuleerd en
uitvoert volgens de Arbowet. Ook
moet de nsv inzicht geven in de mo-
gelijke aanwezigheid van knelpun-
ten op het terrein van vcw en ziekte-
verzuim. Deze inzichten moeten lei-
den tot concrete vervolgactiviteiten
van de school om de geconstateerde
knelpunten aan te pakken.
- Voor het verkrijgen van boven-
staande informatie over de school
worden twee elkaar aanvullende in-
strumenten toegepast: een ASV-vta-
genlijst en een ¡sv-controlelijst voor
een rondgang door het schoolge-
bouw. De vragenlijst brengt het ar-
bo- en verzuimbeleid in kaart en in-
ventariseert de mening van de be-
trokken schoolverte genwoordigers
over vcw van het personeel. De con-
trolelijst brengt materiële knelpun-
ten in kaart aan de hand van objec-
tieve criteria. In de bijbehorende
esv-handleiding voor de arbodienst
staat uitgebreid beschreven hoe de
¡sv uit te voeren en hoe de verslag-
Iegging hiervan plaatsvindt.
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- De asv moet voor de meeste scho-
len tevens als risico-inventarisatie
en -evaluatie gelden. Voor de scho-
len waarbij dit niet het geval is,
worden aanvullende esv-modulen
ontwikkeld. De afname kan in be-
paalde gevallen worden gefinancierd
uit het aanvullend pakket ncz.
- De esv moet geschikt zijn voor alle
schooltypen (hogere beroepsopleidin-
gen en universiteiten uitgezonderd)
ongeacht de grootte van de school.
Omdat de basisschool de grootste
groep scholen vormt, wordt de asv
hierop primair afgestemd.
- Bij de afname van de ASV worden
zowel de schoolleiding als een verte-
genwoordiger van het personeel uit
de Medezeggenschapsraad (un) be-
trokken.
- De asv wordt afgenomen door een
gekwalifrceerd bedrijfsverpleegkun-
dige (svK), met ondersteuning van

een bedrijfsarts ofarbeids- en orga-
nisatiedeskundige. De evK heeft ze-
ven uur beschikbaar voor de afna-
me, aangevuld met anderhalf tot
twee uur van een bedrijfsarts, een
arbeids- en organisatiedeskundige of
arbeidshygiënist.

Het algemene doel van een ASV afna-
me is de school te ondersteunen bij
de opzet van een goed arbobeleid ge-
richt op de vcw van het personeel.
Binnen de vier hoofdthema's ge-
zondheid. veiligheid, welzijn en ar-
bobeleidsvoering komen in de ¿.sv

vragenlijst 22 onderwerpen aan de
orde. Deze zijn weergegeven in ka-
der 1. De.qsv-controlelijst geeft een
aanl'ulling op drie van deze onder-
werpen: gebreken in de veiligheid,
bedrijfshulpverlening en welzijns-
knelpunten op het terrein van de fy-
sieke arbeidsomstandigheden.

Startproblemen instrument lijken verholpen

De Arbowet verplicht onderwijsinstellingen op het terrein
van ve¡l¡gheid, gezondheid en welzijn (VGWI beleid te formu-
leren en maatregelen te treffen. Bijna alle scholen hebben
een contract met een arbodienst gesloten voor afname van
een bas¡spakket Bedrijfsgezondhe¡dsdienst. Inmiddels wordt
hard gewerkt aan spec¡f¡eke ¡nstrumenten en methoden.

Werkdruk en gering budget bemoei-
lijken invoeren van arbobeleid op
scholen.
Foto: Ghris Pennarts
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Onderwerpen in de asv-vragenliist

Veiligheíd
- registratie van schoolongevallen
- de aard van schoolongevallen
- veiligheidsvoorzieningen
- gebreken in de veiligheid
- bedrijfshulpverlening

Gezond,heid
- verzuimbegeleiding en rei'ntegratie
- verzuimregistratie
- hoogte van het ziekteverzuim

- in werk gelegen oolzaken van
ziekteverzuim
- rnelding .4an beroepsziekten

In de handleiding zijn de achter-
gronden van de ASV beschreven en
volgt een uitgebreide toelichting op
het asv afnametraject en de ASV vra-
genlijst. Hoe de antwoorden uit de
vragen- en de controlelijst te inter-
preteren en hoe deze vast te leggen
in een eindverslag wordt eveneens
duidelijk gemaakt. In de handlei-
ding zijn voorbeelden te vinden van
introductiebrieven aan de schoollei-
ding en de MR, van een afnamever-
slag en van een eindverslag. Bij de
samensteÌling van de asv handlei-
ding is ervan uitgegaan dat de nsv
wordt uitgevoerd door een bedrijfs-
verpleegkundige.

ASV afnametra¡ect
Gemiddeld neemt een arbodienst
één keer in de vierjaar een ASV afop
een schooÌ. Bij nieuw aangesloten
scholen wordt de ASV direct afgeno-
men, omdat dit een goede kennisma-
king met de school vormt. Ook een
verandering in de organisatie van de
school (zoals een fusie) kan aanlei-
ding zijn om de ASV vervroegd afte
nemen. Op schoÌen waar weinig
knelpunten zijn kan daarentegen
besloten worden om de asv pas na
vijf of zes jaar te herhalen.
De ¿sv omvat méér dan de afname
van een vragenÌijst en het uitvoeren
van een rondgang: de inzet van deze
twee instrumenten vormt slechts
een onderdeel van het afnametra-
ject. Het totale asv afnametraject
bestaat voor de arbodienst uit vijf
stappen: de voorbereiding, het afna-
megesprek, de interpretatie en ver-
slag'legging, het eindgesprek en de
nazorg.

1. Het initiatief voor afname van de
ASV kan zowel van de school als van
de arbodienst uitgaan. Wanneer
hierover mondelinge overeenstem-
ming bereikt is, stuurt de arbodienst
een formele aankondigingsbrief aan
de schoolÌeiding en de personeelsge-
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Welzijn
- taakbelasting en tijdstlruk
- begeleicling van individuen
- communicatie en vergaderstructuur
- leef- en werkklimaat
- fysieke arbeidsomsta¡digheden

Arbobeleídsuoering in het algemeen
- voeren van albobeleid
- albojaarplan en -verslag
- arbobeleid en Medenzeggenschaps
raad

- arbeidssituatie in het werkoverleg
- RI&E
- voorlichting en instructie
- overleg en advies arbodienst

leding van de Medezeggenschaps-
raad (bijna alle scholen hebben een
un!), met daarbij een ASv vragenlijst
en een controlelijst voor de rond-
gang door de school. Tijdens de
rondgang worden gangen, les- en
werkruimtes gecontroleerd op aspec-
ten van vcw. Het meeste aandacht
krijgt het aspect veiligheid. Welzijn
en gezondheid komen tot uitdruk-
king in zaken als werkpÌekinrich-
ting, ergonomie en binnenklimaat.
Na twee weken belt de arbodienst de
school op om een datum afte spre-
ken voor het afnamegesprek.
2. Tijdens het afnamegesprek dat
plaatsvindt op de school neemt de
B\rK de ASV vrâgenlijst door. De
schoolleiding en personeelsvertegen-
woordiger hebben elk vóóraf een
exemplaar van deze lijst ingevuld en
hun antwoorden worden door de evx
overgenomen op een nleuw exem-
plaar. Wanneer de antwoorden van
schoolleiding en personeelsvertegen-
woordiger verschillen, vraagt de evK
om een korte toelichting. Velvolgens
wordt de Asv-controlelijst, die vóóraf
door de schoolleiding en de perso-
neelsvertegenwoordiger gezamenlijk
is ingevuld, besproken. Wanneer de
school problemen heeft met de be-
oordeling van bepaalde punten uit
de controlelijst, probeert de s\"'K deze
op te lossen, zonodig door zelfte
gaan kijken. De svx vraagt wat
schoolleiding en personeelsvertegen-
woordiger nu, al met al, de belang-
rijkste knelpunten vinden. Ten slot-
te worden, indien van toepassing, de
activiteiten naar aanleiding van de
vorige asv kort geëvalueerd en
wordt een afspraak voor het eindge-
sprek gemaakt.
3. De interpretatie van de ASv vra-
genlijst en de controlelijst vindt
plaats bij de arbodienst. In de hand-
leiding wordt duidelijk beschreven
hoe elke vraag uit de asv vragenlijst
geïnterpreteerd moet worden. Te-
vens wordt een richtlijn gegeven

voor de prioriteit die de aanpak van
de gesignaleerde knelpunten heeft.
Dit om een keuze te kunnen maken
in het geval er te veel knelpunten
zijn om tegelijk aan te pakken. Alle
knelpunten die uit de ¡,sv vragenlijst
en controlelijst naar voren komen
worden vastgelegd in het afname-
verslag. Ook in dit verslag een \ryeer-
gave welke activiteiten de school zou
moeten ondernemen om deze kneÌ-
punten op te lossen. Hierbij geeft de
arbodienst een prioriteitenvolgorde
aan. Ten slotte wordt in het afname-
verslag beschreven of de school met
de ¡,sv voldaan heeft aan de wette-
lijk verplichte risico-inventarisatie
en -evaluatie, en zo r'ee, welke aan-
vullende activiteiten men hiertoe
moet verrichten. Het afnameverslag
wordt ruim vóór het eindgesprek
naar de school gestuurd.
4. Het doel van het eindgesprek is af
te spreken welke knelpunten de
school in de komende vierjaar gaat
aanpakken. Hierbij worden de acti-
viteiten die de arbodienst voorstelt
in het afnameverslag, afgezet tegen
de wensen en praktische mogelijk-
heden van de school zelf. Wat de
school zelfkan en wil geeft daarbij
de doorslag. De arbodienst geeft glo-
baal aan hoe de activiteiten kunnen
worden uitgevoerd en of hiervoor
mogeÌijk frnanciering uit het aanvul-
lend pakket beschikbaar is. Het uit-
gangspunt is echter dat de school zo-
veel mogelijk zelf doet, eventueel
met behulp van handboeken. Kader
2 geeft voorbeelden van mogelijke
vervolgactiviteiten. De Stichting
wIBGZ Onderwijs beschikt over een
Helpdesk waar arbodiensten en
scholen nadere informatie kunnen
krijgen over de oplossingsmogelijk-
heden voor knelpunten.
5. In de îazorg fase worden de tij-
dens het eindgesprek gemaakte af-
spraken vastgelegd in een eindver-
slag. De schoolleiding ontvangt dit
verslag, een afschrift gaat naar het
schoolbestuur en de un. School en
arbodienst evalueren tijdens het re-
guliere jaarlijkse overleg en bij de
volgende ASV de voortgang van de af-
gesproken activiteiten.

Praktijktest
De ¡.sv vragenlijst, de asv controle-
lijst en de handleiding zijn in nauw
overleg ontwikkeld met de Stichting
vFIr,GZ Onderwijs en vertegenwoor-
digers van scholen, arbodiensten en
een pedagogisch centrum. De lijsten
zijn vervolgens in de praktijk getest
door vier arbodiensten op elf scho-
len, die verschillen in grootte,
schooltype en omvang van het
schooÌbestuur. Met behulp van
schriftelijke vragenlijsten gericht
aan de arbodiensten en aan de scho-
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Mogelijke vervolgactiviteiten
naar agnleidi.lrgvanASV

1. Zelfde knelpunten oplossen zonder
speciale ondersteuning.
2. Zelf de knelpunten oplossen met be-
hulp van handboeken.
(zoals de Arboneester, het Arbohand-
boek Voortgezet Onderwijs, de wn¡o-
methodiek en de cursus lArbobeleid in
het Onderwijs').
3. Zell de precieze aard en omvang
van knelpunten onderzoeken, met be-
hulp van hantlboeken.
(zoals de Arbomeester en het nog te
ontwikkelen Arbohandboek Voortge-
zet Onderwijs).
4. De precieze aard en omvang van
kneþunten onderzoeken, met behulp
van externe deskundigen.
(bijvoorbeeld door een Pedagogisch
Centrum, door de arbodienst via een
schoolgezondheidsonderzoek of aan-
vullende ¿w modulen of het Centrum
tNo Arbeid).
5. De knelpunten oplossen met behulp
van externe deskundigen.
(bijvoorbeeld het Centrum rwo Albeid
(in geval van complexe problematiek,
een pedagogisch centrum of door het
volgen van cursussen door leiöng
en/of personeel).I

len, is geëvalueerd ofde esv aan de
vooraf gestelde uitgangspunten vol-
deed. Dit bleek in grote lijnen het
geval te zljn. ZoweI de arbodiensten
als de scholen vinden de ASV een
goed hanteerbaar en nuttig instru-
ment: het geeft een goed inzicht in
knelpunten op het terrein van vcw
en arbozorg en vormt een aanzet
voor de probleemaanpak. De gemid-
delde tijdsbesteding voor de arbo-
dienst is, na een inwerkperiode, acht
tot negen uur per schooÌ en past
daarmee binnen het budget.

Op een aantal aspecten zijn echter
knelpunten ondervonden. Een be-
langrijk deel van die knelpunten is
verholpen door kleine aanpassingen
in de Asv vragenlijst en door verbe-
tering van de toelichting in de hand-
leiding. Een groter knelpunt vormde
de rondgang. In de geteste versie
van de asv bestond de rondgang uit
een korte controlelijst en moest deze
worden uitgevoerd door de arbo-
dienst. De arbodiensten vonden een
dergelijke korte rondleiding weinig
nut hebben, omdat het geen comple-
te veiligheidscontrole betrof. Beslo-
ten is daarom deze korte rondgang
te vervangen door een complete
rondgang door de school. Om bud-
gettaire en educatieve redenen
(scholen worden immers geacht om
jaarlijks de veiligheid te controle-
ren) is ervoor gekozen dat de school
deze rondgang zelfuitvoert. Hier-
voor is gebruik gemaakt van de con-
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troleÌijsten voor scholen van het Ne-
derlands Instituut voor Arbeidsom-
standigheden NIA. Er zijn twee ver-
sies voor de rondgang beschikbaar:
een versie voor het primair onder-
wijs en een versie voor het voortge-
zet onderwijs. De controlelijsten zijn
zodanig samengesteld dat leken de
rondgang kunnen uitvoeren. Met de-
ze lijsten voeren de meeste schoolty-
pen een volledige vcw-controle uit.
Een uitzondering hierop vormt het
voorbereidend en middelbaar be-
roepsonderwijs (veo en MBo), omdat
de lijst niet voorziet in controÌes van
de sector-specifreke praktijhlokalen.
Het wo en MBo kan hiervoor ge-

bruih maken van reeds bestaande
controlelijsten of van een aanvullen-
de asv module die in het schooljaar
799517996 beschikbaar komt. De
aanvullende module kan in bepaalde
gevallen worden gefrnancierrl uit het
aanvullend pakket.

De evaluatie bracht ook een aantal
knelpunten naar voren. Deze kon-
den door de aanpassing van de
handleiding voor een deel, maar niet
geheel worden opgelost. Het betreft:
1. De asv op motiverende wijze in-
troduceren bij de school,
2. De school wijzen op de verbeterin-
gen die ook met weinig frnancitjle
middelen doorgevoerd kunnen wor-
den, in het geval de aandacht van de

school zich eenzijdig richt op de
knelpunten waarvan de oplossing
niet realiseerbaar is door gebrek aan
budget.
3. Het geven van adviezen aan de
school tijdens het eindgesprek, die
uitmonden in concrete afspraken
over vervolgactiviteiten.
4. Het omgaan met weerstanden
rond de asv binnen de school.
5. Het vjnden van oplossingen voor
ad hoc problemen die zich tijdens
het afnametraj ect kunnen voordoen.

Deze knelpunten hangen samen met
de situatie lvaarin veel scholen zich
bevinden. Scholen vallen pas sinds
begin 1994 volledig onder de wer-
king van de Arbowet. Momenteel
hebben de meeste scholen nauwe-
lijhs activiteiten op het terrein van
arbobeleid verricht. De Algemene
Schoolverkenning is één van de vele
'extern opgelegde' activiteiten waar-
mee scholen geconfronteerd worden,
terwijl de werkdruk a\ zeet: hoog is.
Ook hebben scholen vaak weinig
budget voor arbozaken. Met name
oude scholen kunnen te maken heb-
ben met belangrijke knelpunten op
het terrein van veiligheid, sanitaire
voorzieningen of ergonomie, terwijl
er geen budget beschikbaar is om
hieraan iets te verbeteren. Hierdoor
kan de ASV de indruk achterlaten
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dat deze veel tijd kost, terwijl alleen
bekende knelpunten gesignaleerd
zijn die toch niet opgelost kunnen
worden. Dit beeld zou echter niet te-
recht zijn: uit de ASv zullen zeker
ook knelpunten naar voren komen
die de school wèl kan aanpakken.
Het is belangrijk dat de arbodienst
hier rekening mee houdt en de
school weet te overtuigen van het
belang van een goed arbobeleid.
Om de arbodienst te ondersteunen
bij de.tsv afname organiseert de
Stichting vFIBGZ Onderwijs een kor-
te cursus voor de B\,'K. In deze cursus
wordt de elx getraind in vaardighe-
den om bovengenoemde vijf knel-
punten aan te pakken.

Verwachtingen
De asv is per 1 oktober 1994 be-
schikbaar voor arbodiensten. Uit de
praktijktest blijkt dat de .qsv de al-
gemene doelstelling waar kan ma-
ken, namelijk het ondersteunen van
de school bij het voeren van een be-
Ìeid gericht op het gebied van vcw
van het personeel. Het ligt in de ver-
wachting dat door de bijstellingen
van de handleiding, de uitgebreide
rondgang en de ondersteunende cur-
sus tegemoet is gekomen aan de
praktische problemen die zich voor-
deden bij de praktijktest. De asv is
overigens geen instrument waarvan
de inhoud vast ligt voor de komende
decennia, maat zal mee ontwikkelen
met de scholen. Naarmate meer
scholen een goed arbobeleid voeren,
zullen ook de aandachtspunten in de
esv veranderen. Ook kan het instru-
ment bijgesteld worden naar aanlei-
dingen van praktijkervaringen die
via de cursus teruggekoppeld wor-
den.
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