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VOORWOORD

In het onderwijs zyn de laatste jaren in hoog tempo diverse veranderingen doorge-
voerd. Denk maar aan de'§V'et op het basisonderwijs en de deregulering in hbo en

mbo. Binnenkort komt daarbij de vernieuwde '§í'et medezeggenschap onderwijs
(1992), de veranderde financieringsstructuur en de invoering van school-bedrijfsge-
zondheidszorg. Al deze veranderingen beïnvloeden hoe dan ook het werk van lera-

ren, onderwijs-ondersteunend personeel, schooldirecties en schoolbesturen. Voeg

daarbij het grote aantal acties binnen het onderwijs de laatste jaren, het zorgelijke
aantal afkeuringen van leraren en de ontevredenheid over de aanvangssalarissen en de

vraag dringt zich op: hoe staat het met de arbeidsomstandigheden van de leraar en

zijn niet-onderwijzende collega's? Is het onderwijs een onaantrekkelijke, ongezonde

sector geworden?

Niet onbelangrijk in dit verband is de datum 1 november 1991, toen het Arbobesluit
Onderwijs van kracht werd. Dit bij de fubowet behorende besluit maakt het de

scholen (eindelijk) mogelijk structureel de zorg voor goede arbeidsomstandigheden

te regelen.

'Nu ook hier die Arbowet geldt, heb ik weer hoop. Vooral de airconditioning die
sterk bi.idraagt tot het Sick Building Syndroom, is mij een doorn in het oog. Geluk-
kig wordt dat systeem afgeschaft, dan kunnen hier de ramen weer open.' Zo verzucht
de bedrijfsarts van een Nederlandse universiteit in een interview. Maar wat moet de

kleine(re) school, die niet over een bedrijfsarts, ergonoom, veiligheidskundige of
sociaal-medisch team kan beschikken?

In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en \Terkgelegenheid en Onderwijs
en \Tetenschappen maakte het NIA de brochure 'Onderwijs en arbeidsomstandig-
heden' om rond de invoering van het Arbobesluit Onderwiis op z'n minst enige
basisinformatie te geven. Maar er is over goede arbeidsomstandigheden in het onder-
wijs veel meer te vertellen en veel meer praktische hulp te bieden. Om die reden nam

Jo Simqns, één van beide NlA-auteurs van de hierboven genoemde brochure, het
initiatief tot dit boek dat nu voor u ligt. ABOP en NGL steunden dit initiatief.

Zodoende is nu een klein jaar na het van kracht worden van de Arbowet voor het
onderwijs de eerste druk van dit boek gereed. ABOR NGL en NIA beogen met dit



boek de scholen die op weg zijn nax ee-n eigen, effectief arbo-beleid, verder tehelpen

door veel praktische informatie. en tips te bieden. AÍhankelijk van de reacties op deze

eerste uitgal.e overwegen wij een tweede boek te produc.eren dat speciaal ingaat op de

onrwikkelingen rond de school-bedrijfsgezondheidszorg en op de re.gelingen rond

het welzijn in het onde.rwijs.

In dit boek zijn bijdragen verwerkt van Erik Pennekamp en Marguerithe de Man-

Net als Jo Simons hebben ook zij in het onderwijs gewerkl Jo Simons is nu

coördinator van de. NIA School-adviesgroep, Marguerithe de Man coördineert bij

het NIA de produktie van lesmateriaal over arbeidsomstandigheden en Erik Penne.

kamp is redacteur van het maandtrlad 
nArbeidsomstandigheden'.

Arnsterdam, oktotrer 1 992

Jaap Roorda, NIA
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LEESWIJZER

Dit boek is bedoeld als handleiding om te komen tot een goed arbo-beleid, met

name binnen het primair en het voortgezet onderwijs. Aanleiding is het grote aantal

verandering op het gebied van arbeidsomstandigheden voor scholen en de toene-

mende vÍaag naaÍ informatie hierover. Niet alleen de leraren, onderwijs-ondersteu-

nend personeel, de school-leiding en de medezeggenschapsraad, maar ook betrokken

ouders of het schoolbestuur zullen in deze uitgave relevante informatie en hulpmid-
delen vinden.

De tekst heeft een zo logisch mogelijk opbouw, maar niet iedere lezer zal alle

hoofdstukken en bijlagen willen of hoeven lezen. Daarom in deze leeswijzer nu een

korte toelichting op de indeling.

'§í'ie 
het al duidelijk is waarom het nodig

besteden aan de arbeidsomstandigheden,

overslaan.

is ook binnen scholen meer aandacht te

kan bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk

\Wie met name wil weten wat de consequenties zijn van het van kracht worden van

het Arbobesluit Onderwijs en de verwachte toekomstige wettelijke ontwikkelingen,
vindt in hoofdstuk 2 de grote lijnen, terwijl bijlage 2 de belangrijkste artikelen van

het Veiligheidsbesluit Restgroepen geeft en bijlage 3 de juridische aansprakelijkheid

belicht.

§7ie duidelijkheid wil over welke verplichtingen er zyn en welke taak- en bevoegd-

heidsverdeling in de eigen schoolorganisatie de basis moet vormen voor het arbo-

beleid, vindt in hoofdstuk 3 alle nodige informatie. Bijlage 6 geeft een gedetailleerd

overzicht van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad in relatie tot het

arbo-beleid in de school.

De lezer die uiteindelijk het arbo-beleid daadwerkelijk gaat voorbereiden en uiwoe-
ren, kan niet om de hoofdstukken 4 en 5 heen. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe een

arbo-beleid, als onderdeel van het schoolbeleid, moet worden opgezel Hoofdstuk 5

geeft een praktisch stappenplan om te komen tot goede arbo-zorg in de school.



Voor het beroepsonderwijs eiirr de bijlagen 1 en 4 errtrainteiessant. Bijlage I be-
spreekc de arbo-vorming van leeringen in het beroepsonderwijs. Bijlage 4 gaat in op
de invenarisatie vÍrn atbo.rieico's, in scholen,

In bijlrye 5 geveo wË een conrolelijst voor de arbo-rorg in de.sehool, opgesrcld door
de IIIIA school-adviesgroep,

Tot slot bevat dit boek een uitgebreide lireratuurlijst en een lijst met relevante
adregsen.

l0



I
NAAR BETERE ARBEIDS.
OMSTANDIGHEDEN IN HET

ONDERWIJS

Scholen moeten werken aan betere arbeidsomstandigheden. Maar wat bedoelen we

precies met arbeidsomstandigheden? Onder arbeidsomstandigheden verstaan we de

ueiligheid, de gezondheid en het welzijz in verband met de arbeid.

Wiligheidheeft te maken met situaties waarbij gevaar voor lichamelijk letsel aanwe-

zig is. Denk maar aan het gebruik van handgereedschap in het handvaardigheids-

lokaal, het werken met de houtbewerkingsmachines in het praktijklokaal machinale

houtbewerking en aan de lessen lichamelijke oefening.

Bij gezondheid moeten we denken aan bijvoorbeeld rugklachten die ontstaan door
een verkeerde werkhouding en longaandoeningen en aantasting van het centraal

zenuwstelsel door de inademing van schadelijke stoffen. Maar ook een ongunstig

binnenklimaat kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals hoofdpijn en verkoud-

heidsverschijnselen.

Welàjn ten slotte, of liever een tekort daaraan, kunnen we het best omschrijven als

psychische klachten. Deze klachten ontstaan bijvoorbeeld door knelpunten in de

organisatie en door niet op het individu afgestemde inhoud van het werk. Het zal

geen moeite kosten om ook op dit gebied in de onderwijssituatie de nodige voorbeel-

den te noemen.

l1
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Arbo op school: hoe stoot het ermee?

Het onderwijs neemt als het gaat om arbo-risico's, een speciale positie in. In tegen-

stelling tot andere sectoren treffen we hier behalve werknemers (in de strikte beteke-

nis van het woord) ook, soms nog erg jonge, leerlingen aan. Met andere woorden: bij
arbeidsomstandigheden in het onderwijs hebben we te maken met de leer- en

werhomstandigheden van leerlingen of studenten, van leraren, van staf- en

directieleden en rran onderwijs-ondersteunend personeel. De omstandigheden zijn
voor deze groepen in de school verschillend, niet alleen vanwege hun verschillende
positie in de school, maar ook doordat bijvoorbeeld een leraar dezelfde situatie heel

anders ervaart dan een leerling. Veel leraren zullen het lesgeven aan een groep van 20

Ieerlingen, die rustig een les van 50 minuten volgen, als een ideale werksituatie
beschouwen. Terwijl zoiets voor een stel levenslustige pubers bijna een onmogelijke
opgave is.

Een ander voorbeeld: Aan de werkplek van een administratief medewerker, die meer

dan vier uur per dag aan een beeldscherm werkt, worden andere (hogere) eisen

gesteld dan aan de zitplaats van een leerling die slechts één uur per week in het
informaticalokaal doorbrengt. Doordat de werkplek en de'leerplek' uit dit voorbeeld
niet een en dezelfde ruimte zijn, is het mogelijk aan deze verschillende eisen tege-

moet te komen.

Moeilijker wordt het als we bijvoorbeeld de temperatuur in een leslokaal naar ieders

tevredenheid willen regelen. Over het algemeen vinden leerlingen een hogere tempe-
ratuur prettig, maar de leraar die voor de klas staat, stelt juist een lagere temperatuur
op prijs omdat hij meer energie verbruikt. In dit geval zal dus een oplossing moeten

komen die voor leraar en student acceptabel is. Met dit voorbeeld willen we aangeven

dat ouerlegzeker in het onderwijs een noodzaak is om voor iedereen goede arbeids-

omstandigheden te scheppen. Het is bij uitstek de medezeggenschapsraad (MR)
waar dit overleg plaats moet vinden.
\Vat de leerlingen betreft, zijn slechts de veiligheid en de gezondheid in het geding.

Denk maar aan de lessen lichamelijke opvoeding, waarbij op scholen de meeste

ongevallen voorkomen. Voor het onderwijzend en onderwijs-ondersteunend perso-

neel staan de gezondheid en het welzijn op de voorgrond. Kijk maar naar het hoge

ziekteverzuimpercentage en het aantal afkeuringen in deze sector. Vooral dit laatste

is een reden om aan de zorgvoor goede arbeidsomstandigheden in het onderwijs een

hogere prioriteit toe te kennen dan tot nu toe meestal is gedaan.

Opvallend is dat terwijl beeldschermwerk ook op scholen hand over hand toeneemt,

vrijwel nergens voldoende aandacht is voor de juiste inrichting van de beeldscherm-

werkplek en de juiste plaatsing van het beeldscherm in de werkruimte. Komt dit
door gebrek aan informatie of doordat men er gewoon niet bij stilstaat? Het

t2



voorbeeld hieronder laat in ieder geval zien dat het realiseren van verbeteringen niet
altijd veel geld hoeft te kosten en soms eenvoudig door de eigen medewerkers kan

worden uitgevoerd.

Píin in i" k"p
'Sinds die computers een paar jaar geleden zijn gehomen, gaat het werh een stuh

sneller. Behalue ah ih pijn in mijn hop heb. En dat gebeurd.e een tijdje terug steeds

aaher. Wlgens mij hwam het door dat stomme ding'. Johe uan Dam is secretaresse

op een hleine mauo. Leerlingenadministratie dnen, de nieuwsbief uoor de ouders

mahen, dt hleine has bijhouden, dat soort werb. 'Hartstikke leuh,' uindt ze zelf,
'uooral nu ih eens goed heb gekeken naar het werhen met beeLdschermen'. Aan dr
hand uan een chechlist heefi ze zelfdz bekngrijhste oorz'aken uan haar hoofdpijn

opgespoord. 'Nou, er was behoorlijk wat mis. Mijn *oel was te hoog bet scherzn

snnd te aer ua.n me af en het ergste was nog die hindcrli.jhe spiegeling aan ltet

raam. Het is net als rnet die zoehplaatjes oan tzie je eeru oudr of een jonge urouw'

of is h* een uaas of twee gezichten'. Pas ak iemand je zegt hoe je rnoet bijhen, zie

je het'. De uerandeingen waren in een handomdraai aangebracht. 'Ttuee uierde

klatssers hebben mijn bureau gedraaid, ik heb mijn stoel wat lager gezet en het

scherm wat dichterbij. Kijh, uoor die hircderen in het corrtpaterlohaal is het

allernaal niet zo'n ,o*p. luIoo, ih zit hier d.e hele dag'.

Woorom orbo-zorg?

In het eerste deel van dit hoofdstuk gaven we al aan dat her juist in het onderwijs

noodzakelijk is te streven naar betere arbeidsomstandigheden. '§í'e kunnen diverse

redenen noemen waarom de zorgvoor arbeidsomstandigheden (arbo-zorg) een hoge

prioriteit verdient in het onderwijs. In het vervolg van dit hoofdstuk lichten we dit
stap voor stap toe. De belangrijkste motieven yoor structurele arbo-zorg in het

onderwijs zijn als volgt onder te verdelen:

- bedrijfseconomisch;
- kwaliteit van het onderwijs;
- personeelszorg;

- educatief;

- juridisch.

'§7'e gaan op elk van deze motieven nader in.

r3



Bedriifseconomisch: wot levert hel op?
\7e kunnen aannemen dat ongeveer eenderde van het ziekteverzuim wordt veroor-
zaakt door de omstandigheden op het werk. Naarmate de school zelf steeds meer
financieel verantvroordelijk is voor de vervanging van zieke leerftrachten, is het
bedrijfseconomisch interessanter om op schoolniveau maatregelen te treffen om het
ziekteverzuim in te dammen. Daarbij heeft een preuentief beleid het grootste effect.
Aandacht voor arbeidsomstandigheden, liefst in de vorm van een doordacht arbeids-
omstandighedenbeleid (arbo-beleid), vormt daarvan een essentieel onderdeel. Hier-
bij is het van belang dat het arbo-beleid is geïntegreerd in het schoolbeleid. In
hoofdstuk 4 behandelen we dit uitgebreid en in hoofdstuk 5 geven we een srappen-
plan om te komen tot zo'n arbo-beleid.

14
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Les-uiwal is een direct gevolg van ziekteverzuim en misschien wel een groter pro-
bleem dan de financiële consequenties hiervan. De volgende 'Noodkreet' illustreert
dit treffend (overgenomen uit een mededelingenblad voor ouders en leerlingen van

een scholengemeenschap voor mavo, havo en r.wo).

Nood/<reeÍ
'Zoak elk bedrijf wordt ooh de school geconfonteerd met ziehe medewerhers. Het
ueraelend,e aoor een school is dat zieÈte zich onmiddellijk uertaalt in les-uitual.

[Jiteraard doen wij onze uiterste best die les-uitual te beperken, zeher uoor klas I
en 2. Maar dat betekent wel een extra belasting uan de niet-zieke leraren en die

han naruurlijh niet te lang duren, want dan worden zij misschien ooh ziek.

Daarom gaan wij, ak het zich laat aanzien dat d.e ziekte langer dan een maand
gaat duren, onmiddellijh op zoeh naar ueruangers. Helaas bhjkt het uind.en uan

ueruangers uia aduertenties, arbeidsbureaul 'lerarenbanken', andere scholen en de

lerarenopleidingen uan hogescholen en udn uniuersiteiten steeds moeilijher te

wordcn. Daarom doen wij hierbij een dringend beroep op u om contact op te
nemen met de school ab u op school uih inuallen bij ziehte uan leraren. Misschien

wilt u ooh mogelijke geihteresseerden in uta familie m urienden- en kennissen-

hring op deze oproep attenderen. Het is het belang aan uw hinderen!'

r5



Echter, les-uiwal is tevens een bedrijfseconomisch probleem voor de school. W'ant

ook al proberen scholen de les-uiwal zoveel mogelijk op te vangen, het ad-hoc

inschakelen van'inval-leraren' kan vaak nadelig zijn voor de onderwijsresultaten.

Onderhoud heeft alles met veiligheid te maken, en hoort dan ook thuis in het

arbo-beleid. Daarbij kunnen de kosten hiervan flink oplopen. Denk aan de uitgaven

voor het herstellen van schade aan het gebouw, en van de inventaris en (eigendom-

men van) personen. Ook dit is een bedrijfseconomisch motief voor goede arbo-zorg

in het onderwijs.

Somenhong kosten orbeidsplootsverbeteri ng en bed ri ifseconom ische

gevolgen

socioo l/econom ische

ont'wikkelingen

mootschoppelijke
oniwikkelingen

Kosten posien

proiectkosten
invesieringen
ofschriivingen
onderhoud.skosten

voriobele kosten

copociteits kosten

r6

Aspeclen kwoliteit
von de orbeid

lndicqloren

Tookinhoud
ofwisseling
benutiing kennis/voordlgheden
veronlwoordel i 

i 
kheden

Arbeidsomstondigheden
fYsiek,/chemische omgeving
Íysieke belosting
psychische belosting

Arbeidsverhoudingen
werkover eg
hiërorchische verhoudingen
sociole re oties (contocten)
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Het zou nuttig zijn om voor de 'bedrijfstak' onderwijs eens een kosten-baten analyse

te maken van een arbo-zorgsysteem voor de school. Met een arbo-zorgsysteem

bedoelen 'vr/e een samenhangend systeem van organisatorische en technische maatre-

gelen gericht op het optimaliseren van leer- en werkomstandigheden.
Onderstaand model, weliswaar geënt op de situatie in een andere arbeidsorganisatie,

biedt aanknopingspunten voor deze analyse.

Kwoliteit von het onderwiis
In veel bedrijven is kwaliteitszorg een bekend begrip. Het voornaamste doel hiervan
is door een optimale inzet van mensen en middelen een zo goed mogelijk produkt
tot stand te brengen. Vertaald naar het onderwijs betekent dit een optimale realise-

ring van de onderwijsdoelstellingen, zowel cognitieve (kennis) als sociale, door de

kwaliteiten van mensen zo goed mogelijk te benutten en de schaarse middelen zo

effectief mogelijk te gebruiken en goed te onderhouden. Duidelijk is dat een gezonde
en veilige school hiervoor een onmisbare voorwaarde is.

Systematische zorg voor goede arbeidsomstandigheden verhoogt de kwaliteit van het
onderwijs, met als resultaat een vermindering van het ziekteverzuim en een goede

naam van de school bij ouders en leerlingen. Een nog overtuigender argument is dat

goed arbo-beleid voor het onderwijs een 'levensnoodzaak' is om voor de toekomst
verzekerd te zijn van goed gekwalificeerd personeel. De sterk teruglopende belang-
stelling voor de lerarenopleidingen rechwaardigt het opstellen van een noodhulpplan
voor het onderwijs, waarmee zowel aan de arbeidsomstandigheden als aan de arbeids-
voorwaarden voor onderwijzend en onderwijs-ondersteunend personeel een finke
injectie wordt gegeven.

Personeelszorg : investeren i n mensen

Sociaal is het onaanvaardbaar dat mensen ziek worden van hun werk en door slechte
arbeidsomstandigheden voortijdig worden uitgestoten uit het arbeidsproces. Sterker
nog: de stand van de bedrijfsgezondheidszorg, de ergonomie, de arbeids- en organisa-
tiekunde is zodanig dat we mogen verwachten dat bedrijven en instellingen het werk
zó kunnen inrichten dat werknemers ook na 40 jaar werken nog in staat zijn in goede

gezondheid van hun AO\7, VUT-uitkering of pensioen te genieten. Het anrwoord
dat veel arbeidsorganisaties op de hierboven gestelde eisen geven, wordt vaak Human
Resource Management genoemd. Hieronder verstaan we een bedrijfsvoering die zo-
veel mogelijk gericht is op een optimaal gebruik van de capaciteiten en de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de medewerkers rran het bedrijf. Een belangrijk middel
hierbij is een individuele loopbaan-begeleiding, die zowel voor de medewerker als

voor het bedrijf een zo hoog mogelijk rendement oplevert. Kortom, investeren in
mensen staat voorop, als tegenhanger van de gedachte dat de mens lourer een

verlengstuk van de machine is, waarvan de investeringskosten zo snel mogelijk
moeten worden terugverdiend. Uiteraard betekent dit niet, dat nieuwe technolo-
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gieën en automatisering te allen tijde uit den boze zijn.Maar, het betekent wel dat

een bedrijf de invoering van dit soort zaken moet aangrijpen om de functie-inhoud
zoveel mogelijk te verbeteren. Dit sluit aan bij wat eigenlijk de centrale gedachte van

de fubeidsomstandighedenwet (Arbowet) is: humanisering van de arbeid. Een ge-

dachte die we vooral terugvinden in de welzijnsbepalingen van deze wet (zie hoofd-
stuk 2).

Ook voor het onderwijs is investeren in mensen een noodzaak, al zijn de mogelijkhe-

den vaak beperkt. Dergelijke personeelszorg zal steeds meer op schoolniveau gestalte

moeten krijgen. Erkend wordt dat onderwijzend personeel, en daarbij hoort zeer

zeker ook het onderwijs-ondersteunend personeel, een hoofdrol speelt in het vorm-
geven van de 'kennismaatschappij' van morgen. Het onderwijs zal de daarvoor

benodigde 'human resources'voor een groot deel moeten leveren. Om deze rol waar

te kunnen maken, is een herwaardering van het leraarsberoep een belangrijke voor-

waarde. Onderdeel van deze herwaardering is het zorgen voor goede arbeidsomstan-

digheden. De kreet 'onderwijs is investeren in mensen' moet niet alleen voor de
'consumenten', maar ook voor de 'producenten' van dat onderwijs opgaan.

Educotief: het goede voorbeeld
In de Arbowet zijn een aantal artikelen gewi.ld aan 'uoorlichting en ondenicht'. Deze

artikelen verplichten de werkgever regelmatig voorlichting en onderricht te verzor-

gen aan zijn personeel over mogelijke risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn
(artikel 6 en 7, Arbowet). Jeugdige werknemers verdienen in dit opzicht extra

aandacht. Naar onze mening heeft het onderwijs een voorbeeldfunctie bij de 'arbo-

vorming' van leerlingen en studenten. Dat wil zeggen: juist de school kan leerlingen
en studenten een veilige en verantwoorde werkhouding aanleren door reeds in het
lesprogramma aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden en door in de

school zelf te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

Met name ligt hier een taak voor het beroepsonderwijs, met inbegrip van het

voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Maar ook in het basisonderwijs, het mavo,

het havo en het vwo zal deze 'arbo-vorming' een belangrijke rol moeten spelen.

Daarnaast verdient het speciaal onderwijs, in het bijzonder het voortgezet speciaal

onderwijs, extra aandacht, omdat de leerlingen op deze scholen met dezelfde activi-
teiten en technieken te maken [rijgen als in het vbo. Het vak algemene technieken
in de basisvorming, is bij uitstek geschikt voor onderricht in veilig en gezond werken.

Kortom, als ergens het parool 'jong geleerd, oud gedaan' van toepassing is, dan is het

wel op het aanleren van een goede houding tegenover veiligheid, gezondheid en

welzijn tijdens het werk. Dat hier nog het nodige aan schort, kunnen we opmaken

uit de ongevallen die vooral jongeren veroorzaken en overkomen in de vrijetijds-
sfeer, maar zeker ook tijdens vakantiewerk en stages in bedrijven.
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Mogelijkheden om een gunstige invloed uit te oefenen op dit gedrag, Iiggen in het

onderwijs voor het oprapen. Bijvoorbeeld door leerlingen te betrekken bij het inspec-

teren van het schoolgebouw en de omgeving op veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Daarnaast kan de school het goede voorbeeld geven door gezondheidsschadelijke

stoffen zoveel mogelijk te weren (bepaalde lijmsoorten, rypex, verf, schoonmaakmid-

delen en dergelijke). Voor de meeste van deze stoffen zijn milieu- en gezondheids-

vriendelijke alternatieven voorhanden.

Zoalswe al eerder aangaven, kan het onderwijs veilig gedrag bevorderen door hier in
het leerprogramma al aandacht aan te besteden. Vooral voor vakken als handvaardig-

heid, techniek, natuur- en scheikunde, en beroepsgerichte praktijkvakken is dit van

belang, Denk aan de veiligheid tijdens de gymlessen en het verantwoord omgaan met

gereedschap, machines, elektriciteit, en met gevaarli.jke en milieuschadelijke stoffen.

Ook voor brand- en explosiegevaar kan de leerling niet vroeg genoeg worden bewust

gemaakt.
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Voor een aantal sectoren in het leerlingwezen heeft het NIA leerstofmodulen ont-
wikkeld, waarin veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten geihtegreerd met
vakgerichte aspecten worden behandeld. Voor de volgende sectoren zijn tot nu toe

arbo-leerstofmodulen ontwikkeld:
- de hout- en meubelindustrie;
- de haven- en veryoerbedrijven;
- de consumptieve sector (vee en vlees, brood en banket, horeca, voedingsassisten-

ten verzorgende sector);

- de metaalindustrie;
- de dakbedekkers;

- de agrarische sector.

Het voorbeeld dat de school als arbeidsorganisatie geeft, is van grote invloed op de

houding van leerlingen en studenten. Het beeld dat leerlingen op de school krijgen
voorgehouden, beïnvloedt voor een groot deel de belangstelling voor diverse beroe-

pen. Kortom, een school die juist een actief arbo-beleid voert dat gericht is op het
verbeteren van de leer- en werkomstandigheden van leerlingen en personeel, levert

een positieve bijdrage aan het imago van het leraarschap en tevens aan de vorming
van leerlingen als toekomstige beroepsbeoefenaren. In bijlage 1 gaan we hierop
dieper in.

Juridisch: wot zegt de wet?

Het spreekt vanzelf dat de onderwijssector zich moet houden aan de Arbowet en het
Arbobesluit Onderwijs. De invoering van de Arbowet en het Arbobesluit sinds

november 1991, dwingt scholen structureel te zorgen voor goede arbeidsomstandig-

heden. Een nieuwe opgave, want het besef dat uiteindelijk iedereen profiteert van

betere arbeidsomstandigheden dringt misschien wel door, maar daarmee is nog niet
duidelijk wat een school precies moet doen. In hoofdstuk 2 behandelen we dan ook
uitgebreid de Arbowet en het Arbobesluit Onderwijs.
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ARBOBESLU IT ON DERWIJS :

COMPLEXER DAN ARBOWET

Het onderwijs is aan de beurt voor invoering van de Arbeidsomstandighedenwet,

meestal afgekort tot Arbowet. Door middel van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Onderwijs' (Arbobesluit Onderwijs) is de fubowet van kracht geworden. Maar wat
betekent deze wet? Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste bepalingen

van de Arbowet en het Arbobesluit Onderwijs. '§7'e staan hier nogal uitgebreid bij stil
omdat deze juridische materie voor de meesten zeer complex zal lijken.

De Arbowet

De fubowet is met ingang van 1983 gefaseerd in werking getreden voor het bedrijfs-

leven. Het doel van deze wet is de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van

werknemers te verbeteren, De Arbowet is de opvolger van de sterk verouderde

Veiligheidswet van 1934. Net als de Veiligheidswet is ook de fubowet een raamuet.

Dit houdt in dat de wet géén gedetailleerde normen of eisen oplegt, maar slechts

algemene bepalingen bevat waarbinnen arbo-beleid vorm moet krijgen. De gedetail-

leerde voorschriften hiervoor zijn te vinden in bij de Arbowet behorende uiwoerings-

besluiten (zoals het fubobesluit Onderwijs, het Veiligheidsbesluit Restgroepen en

het Veiligheidsbesluit Fabrieken of \Terkplaatsen).

Hoofdliinen Arbowet
In de fubowet staat wat werkgevers en werknemers moeten doen om voor goede

arbeidsomstandigheden te zorgen. De wet verplicht werkgevers en werknemers daar-

bij samen te werken. §7ie in het onderwijs nu precies de werkgever en de werknemer

is, bespreken we in hoofdstuk 3. De Arbowet legt een aantal verplichtingen op aan

werkgevers. In het kort komen deze bepalingen erop neer dat de werkgever verplicht
is planmatig te zorgen voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers

binnen het bedrijf. Daarbij moet hij zorgen voor voorlichting aan werknemers. In
het onderwijs geldt dit ook voor de leerlingen. Omdat in het onderwijs de uiwoering
van de werkgeverstaak in de dagelijkse praktijk bij de directie van de school ligt,
berust deze taak in eerste instantie bij haar.

Maar ook de werknemers hebben plichten. Zo moeten zij bijvoorbeeld mogelijk
gevaarlijke materialen, machines en situaties op de juiste wijze behandelen. Verder

is de werknemer verplicht de voorlichting over veilig en gezond werken te volgen.
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Echter, niet alleen voor werknemers binnen het bedrijf, maar ook voor omwonenden
en voor bezoekers geldt de verplichting om te zorgen voor veiligheid. (Hoofdstuk 3

behandelt de verplichtingen van de werkgever en de werknemer.)

Maar wat verandert de Arbowet nu ten opzichte van de Veiligheidswet? Allereerst:
onder de Veiligheidswet was de werknemer nog 'object van zorg', onder de Arbowet
geldt dit uitgangspunt niet meer. De werknemer krijgt een eigen verantwoordelijk-
heid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn. Verder geldt de

Arbowet in tegenstelling tot de oude Veiligheidswet voor de hele school: alle gebou-

wen en terreinen, en niet alleen vak- en praktijklokalen. Bovendien vallen alle

scholen onder de Arbowet. Iedere school moet op een beleidsmatige en systematische

manier aandacht besteden aan arbeidsomstandigheden. Dat betekent niet voor ie-

dere school hetzelfde. Een basisschool kent andere problemen dan een technische

school, de rol van studenten is anders dan die van leerlingen uit groep drie van de

basisschool. Dat maakt de uiwoering van de Arbowet in het onderwijs ingewikkeld.

Regeling welziln ontbreekt nog
Voor het onderwijs gelden voorlopig alleen de bepalingen over veiligheid en gezond-

heid, terwijl de Arbowet ook regels stelt voor het welzijn van werknemers. De
welzijnsbepalingen in de Arbowet hebben te maken met arbeidsinhoud en ergono-

mie. Hierbij geldt één hoofd-principe: bestrijden aan d.e bron.Dat wil zeggen: het
werk aanpassen aan de mens en niet andersom. Ook bij het streven naar voldoende
welzijn is het essentieel preuentiefte werk te gaan. Alleen dan wordt voorkomen dat
mensen bijvoorbeeld om psychische redenen arbeidsongeschikt raken. Zo moet de

werkgever eentonige arbeid zoveel mogelijk vermijden of - als dat niet kan - deze

arbeid afivisselen met andersoortige arbeid, of regelmatig onderbreken door pauzes.

Daarnaast is ergonomische aanpassing van meubilair, apparatuur en instrumenten
nodig voor een goede taakuitoefening. Tegelijk helpt dit lichamelijke klachten voor-
komen (ergonomie: aanpassing van de werkplek en -methode aan de aard en omstan-
digheden van de mens). Essentieel is ook dat rekening wordt gehouden met andere

eigenschappen van de werknemer, zoals leeftijd, geslacht, lichamelijke en geestelijke

gesteldheid, ervaring, vakmanschap, enzovoort.

Bij het opstellen van de wet (eind zeventiger jaren) is ervoor gekozen deze bepalingen

niet voor het onderwijs te laten gelden. Nu is duidelijk dat de welzijnsbepalingen in
een later stadium ook voor het onderwijs van toepassing zullen gaan worden. Dit
vereist eenwljziging van de Arbowet. Het gaat hierbi.f om het aanpassen van het
artikel waarin het toepassingsgebied van de wet voor onderwijsinrichtingen wordt
beperkt tot gevaar voor veiligheid en gezondheid bij verrichtingen van leerlingen,
studenten en personeel (artikel 2, lid l, Arbowet). Deze wetswijzíging zal naar

verwachting uiterlijk 1994 in werking kunnen treden.
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Dat welzijnsbepalingen voor het onderwijs nog niet in werking zijn getreden, is

onbegrijpelijk omdat jrist zij een functie kunnen hebben in het terugdringen van

stress en arbeidsongeschiktheid. '§í'aarom ontbreekt een regeling voor welzijn in het
onderwijs? Het antrvoord hierop was dat de onderwijswetgeving reeds de nodige
regelingen met betrekking tot dit aspect bevatte. Maar, inmiddels is - door de

deregulering - geen sprake meer van tot in details in de onderwijswetgeving vastge-

legde regels over het welzijn.
Overigens nemen we aan dat 'goed werkgeversschap' (een verplichting vanuit het
Burgerlijk'§V'etboek) en beginselen van behoorlijk bestuur er wel toe leiden dat het
bevoegd gezag binnen het onderwijs 'nu al iets aan welzijn doet'.

Nieuwe wetgeving
De Europese Commissie heeft in 1989 een kaderrichtlijn voor verbetering van

veiligheid en gezondheid op het werk opgesteld. Deze EG-kaderrichtlijn verplicht
alle werkgevers de risico's in hun bedrijf voor de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn van de werknemers in kaart te (laten) brengen. Daarnaast moet een aangewe-

zen deskundige persoon in het bedrijfofeen externe deskundige dienst de geïnventa-

riseerde risico's evalueren. Op basis daarvan adviseren de deskundigen de werkgevers

welke maatregelen zrS moeten nemen om die risico's te voorkomen of te beperken.
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Invoering yan deze EG-kaderrichtlijn in Nederland brengt een wijziging van de

Arbowet met zich mee. De Arbowet wordt daarom aangepast. De nieuwe wetgeving
zal naar verwachting per I januari 1993 in werking treden.
In deze uitgave kunnen we nog niet vooruitlopen op deze wijziginq van de Arbowet.
De brochure 'de Arbowet Compleet' wordt, zodra er wetswijzigingen zijn, herzien

uitgegeven (zie literatuurlijst). In het wetsvoorstel zijn ook bepalingen opgenomen

om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Dit houdt in dat
binnen enkele jaren elke werkgever een vorm van bedrijfsgezondheidszorg aan de

werknemers ter beschikking zal moeten stellen.

Het najaar 1992 is ook in het onderwijs begonnen met de - fasegewijze - invoering
van de bedrijfsgezondheidszorg. Een bedrijfsgezondheidsdienst ofeen arbodienst zal

een minimumpakket'preventiezorg' moeten uitvoeren. Dit minimumpakket bestaat

uit de volgende onderdelen:

- risico-inventarisatie: dit kan per bedrijfstak worden ingericht;
- ziekteverzuimbeleid;

- arbeidsgeneeskundig onderzoek.

Het Arbobesluit Onderwiis

Aonleiding
Vanaf I november 1991 geldt ook voor het onderwijs de Arbowet. Door middel van

het Arbobesluit Onderwijs is de Arbowet voor het onderwijs van kracht geworden.

Maar waarom is er een apaft Arbobesluit Onderwijs? De Arbowet is bedoeld voor
heel werkend Nederland en geënt op de situatie in het bedrijfsleven. Om de Arbowet
aan te passen aan omstandigheden die niet alleen met het arbeidsproces, maar ook
met het leerproces te maken hebben, bevat het Arbobesluit Onderwijs een aantal

aanvullende en afivijkende bepalingen.

Hieronder geven we aan op welke punten de onderwijssituatie verschilt met die van

het bedrijfsleven:

- De grondwettelijke vrijheid van onderwijs mag niet in het gedrang komen.
- Het Arbobesluit Onderwijs geldt niet alleen voor het onderwijspersoneel, maar

ook voor de leerlingen. Hun positie is wezenlijk anders dan die van een werkne-
mer; een leerproces is geen arbeidsproces.

- De medezeggenschap is in het onderwijs anders geregeld. In het bedrijfsleven
geldt de -Wet op de ondernemingsraden (\fOR), in het (voortgezet) onderwijs de

'Wet medezeggenschap onderwijs §fMO-1992).

Vandaar dat het Arbobesluit Onderwijs een aantal afwijkingen van en aanvullende

bepalingen op de Arbowet kent. Het gevolg is echter dat het Arbobesluit Onderwijs
gecompliceerd van opzet en moeilijk leesbaar is.
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I nvoeri ng Arbobesl u i t O nd erwi i s
Net als in het bedrijfsleven is ook bij het onderwijs gekozen voor een gefaseerde

invoering van de Arbowet: vooralsnog zullen alleen die artikelen uit de fubowet gaan

gelden, die bij de eerste fase van de Arbowet (1983) behoren, voorzoyer in het

Arbobesluit Onderwijs niet anders is bepaald.

De resterende artikelen zouden als één pakket, zo spoedig mogelijk na 1 novem-

ber 1991, worden ingevoerd. De uerwachtingís dat dit eind 1992 of begin 1993

gebeurt.

Hogere priorileit
Het is erg jammer dat onderwijs op het gebied van arbo-regelgeving de hekken sluit
en dat geen gelijke tred is gehouden met het bedrijfsleven en de overige sectoren

(overheid en defensie). Het had zeker een hogere prioriteit verdiend, alleen al als we

kijken naar het verhoudingsgewijze hoge ziekteverzuim en het hoge percentage

afgekeurden. Maar ook omdat scholen een voorbeeldfunctie kunnen (en moeten)

vervullen op arbo-gebied. Stel dat scholen weinig aandacht besteden aan arbeidsom-

standigheden als onderdeel van de opleiding, en leerlingen onder slechte omstandig-

heden onderwijs krijgen. Dan zullen deze leerlingen als zij eenmaal aan het werk zijn,
nauwelijks een positieve houding ten opzichte van hun veiligheid en gezondheid

kunnen hebben (zie bijlage 1).
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ReíevonÍe ArboweÍ- a rti kel en
Als geheugensteuntje volgt hier een lijstje van relevante artikelen uit de eerste

fase van de Arbowet voor het onderwijs, die door het Arbobesluit Onderwijs
van kracht zijn geworden:

Artikel4
Het bevoegd gezag moet arbo-beleidvoeren, bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden vastleggen en het gevoerde beleid regelmatig evalueren.

Artikeló
Het bevoegd gezag moet uoorlichting en onderrichtover arbeidsomstandighe-

den in de onderwijsinstelling geven aan het personeel en de leerlingen of de

studenten.

Artikel I I
Het bevoegd gezag moet geaaren uoor derden voorkomen. In de praktijk van

onderwijsinstellingen zal dit vooral een goede bezoekersregeling betekenen.

Artiket t2
Het personeel (niet de leerlingen of de studenten) krifgt een aantal strafechte-

lij h gesanctioneerde uerp lichtingen opgelegd.

Artikel l3
Het bevoegd gezag es het personeel (niet de leerlingen of de studenten)

moeten sAmenwerken in de zorg voor arbeidsomstandigheden.

Anikel t4
Dienstcommissie of medezeggenschapsraad (MR) krijgen een directe relatie

met de fubeidsinspectie.

Artikel23
Het bevoegd gezag moet ervoor zorgen dat de dienstcommissie of de MR
overeenkomstig de Arbowet kan functioneren.

A*ikel24
De uituoeringsbesluiten aan de Arbowet gelden voor het onderwijs. Van belang
zijn vooral het Veiligheidsbesluit Fabrieken of \Terkplaatsen (VBF) en het
Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR).
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Artikel38
Personeel, leerlingen en studenten kunnen dr uinoering uun een taak opschor-

ten a\s zlj in de veronderstelling verkeren dat die taak een acuut en ernstig

gevaar oplevert voor personen.

Artikel40
De MR kan, indien het MR-reglement aan de MR daartoe de bevoegdheid

verleent, wetstoepassing uragen aan de Arbeihinspectie. Ns deze bevoegdheid

niet aan de MR is verleend, treden de belanghebbende werknemers (nooit

leerlingen of studenten) of een bevoegde werknemersorganisatie (een vak-

bond) in de plaats daarvan.

Artikel42
De MR en het bevoegd gezag kunnen een bezwaarschrifi indienen tegen een

formele beschikking van de Arbeidsinspectie. De tweede zin bij artikel 40 is
van overeenkomstige toepassing.

Hierbij willen we nog aangeven dat de Arbeidsinspectie een achterstand in de

naleving van de bestaande verplichtingen heeft geconstateerd. Ook de bevindingen
tijdens schoolbezoeken van NlA-adviseurs wijzen in die richting. Binnen de begro-

ting van het ministerie van Onderwijs en §Tetenschappen is geld gereserveerd om
deze achterstand in een periode van ongeveer vrlfjaar in te lopen.
De Arboraad vreest dat - nu sprake zal zijn van een verhoogde aandacht voor
arbeidsomstandigheden - wel eens zou kunnen blijken dat de achterstand nog groter
is. In dat geval is het niet denkbeeldig dat we eerdaags moeten constateren dat

scholen de regeling voor de arbeidsomstandigheden niet kunnen naleven omdat er

onvoldoende financiële middelen zijn. Voorlopig tekent de regeling voor het onder-

wi.f s dus nogal schril af bij die voor het bedrijfsleven, voor de overheid en voor de

defensie.

V'oor weli<e scholen geldt het Arb.eiresl,.rii Drctrr:i-,,^,,iii?

Het Arbobesluit Onderwi.js is van toepassing voor bekostigde en aangewezen onder-

wijsinrichtingen en voor alle gebruikers van het schoolgebouw en de daarbij beho-

rende terreinen. Dat wil zeggen dat het besluit niet alleen voor personeel en leerlin-

gen geldt, maar ook voor ouders, bezoekers en vrijwilligers. Dans- en autorijscholen,

en instellingen als het LOI en PBNA vallen niet onder het Arbobesluit. Hetzelfde

geldt voor instellingen genoemd in de §7et op de onderwijsvoorziening. Voor deze

instellingen is de Arbowet van toepassing.
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Verschillende opleidingen kennen een theoretisch gedeelte (school) en een stage of
praktijkgedeelte (werkplek in een bedrijfl. Voor de leerling geldt op school het
Arbobesluit Onderwijs, op de werkplek geldt de Arbowet. Hetzelfde is van toepas-
sing op leraren die in verband met de opleiding leerlingen in een bedrijf begeleiden.

Bi ibehorende veil igheidsbeslu iten
De voor het onderwijs belangrijkste uiwoeringsbesluiten zijn het Wiligheidsbuluit
Fabriehen of Werhplaatsen (VBF) en het Wiligheidsbaluit Restgroepen UBR) Onder
de Veiligheidswet was al het VBF voor het onderwijs van kracht. Met de inwerking-
treding van de Arbowet geldt nu ook het VBR.

Het VBF noemt de veiligheidsnormen voor vak- en praktijklokalen en voor werk-
plaatsen. In de brochure 'Veiligheid, Gezondheid en Milieu' (zie de literatuurlijst)
wordt de op het onderwijs toegesneden interpretatie van het VBF gegeven.

fNoo-pfldpl O
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Het Veiligheidsbesluit Restgroepen komt in grote lijnen overeen mer her VBF. Het
VBR geldt voor de hele inrichting van scholen, met uitzondering van de ruimten
waarvoor het VBF van toepassing is. Het VBR stelt eisen aan binnenklimaat (zoals

temperatuur), daglicht en uitzicht, prevenrie van en hulp bij ongevallen, voorkomen,
beperken en bestri.jden van brand, verschaffen van gelegenheid tot onwluchting,
voorkomen of beperken van hinderlijk geluid, kledingbergplaatsen, toiletten en

urinoirs, enzovoort. (Een beknopte samenvatting van het VBR is in bijlage 2 opge-
nomen). Over zowel het VBF als het VBR zijn brochures verkrijgbaar die steeds de

laatste versie beyatten (zie literatuurlijst).

Juf, de meesler doel zo roor
Grote schrihogen mahen haar gezich nog expressieuer dan bet al was. De brug-
klasser die de lerarenhamer binnenhomt kan haar eigen durf bijna niet gelouen.

Ze is zonder toestemming te ulagen de hlas uitgelopen aan wat zij de strengste

meester uan de school uindt. De redrn uoor ltaar onwaarschijnlijke gedrag is snel

duidetijh: Ak dr leraar tijdens het oplezen uan het weketijhi dirtrrln stiap uah.

schrih je ak rwaalfiarige. Zeher ak je eerst een bandaol pillen nalr binnen hebt
zien gaan. Ik loop met haar mee naar bouen, half en half uerwachknd een

ordeloze bende aan te treffen. Maar de klas is muisstit. Op zijn stoel op het
uerhoginkje, zit een knihhiíoilende mun udn mid.delbare trrfiid ii, zirh *rt uoog

bewust is uan een abnormale gang aan zakèn, rnaar die niet weet boe dat bomt.

Als mijn komst hem euen helder lijht te maken zegt htj: 'O, hallo'en probeert met
eefl ofiuaste ttern zijn didactisch troetelkind, het dictee, uoort te zetten. 'Doe ik erg

geh?', uraagt hij me haluerwege een zin. 'Kom euen een bkher bakhie doen'
ontwijh ik het uoor de hand ligend.e antwoord.

Ruim een jaar kter is hij afgeheurd, laat zich niet meer zien op school, weigert elh

contact, Dan kom ik hem onaerwacht tegen, en na een aat schuchter 'Hoe is het
nou met je'raken we eigentijk uoor het ,rrrt rrht aan de praat. Ouer het zwarte
gat waarje inualr als je ouerspannen raakt, ouer de krampachtige pogingen die je
doet om de ontwikbelingen om je heen bij te houden uoor het zouer homt, ouer'de
hinderen', zoals hij iedereen onder de 2l consequent betitelt. Een jaar later komt
hij uoor ltet eerst weer langs, naar al snel blijht uoor meer dan alleen een praaie.
Nu geert hij iedere weeb op school een paar uur bijles aan gemotiueerde brughlas-

sertjes, aah udn tijd tot tijd in en doet zel$ mee aln wat hem uroeger het rneest

dwars zat: uergaderen.

Bovenstaand stukje is geschreven naar aanleiding van een gebeurtenis die de schrijver
zelf tijdens zijn onderwijsperiode van nabij heeft meegemaakt. Met name de aan het
eind geschetste oplossing moet niet als representatief voor de gang van zaken in het
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onderwijs worden beschouwd. Bovendien is in deze impressie voorbijgegaan aan de

formele kant van de zaak met betrekking tot preventieve maatregelen, herplaatsing

bij gedeeltelijke afkeuring en dergelijke.
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HELDERE BEVOEGDHEDEN EN
TAAKVERDELI NG: VOORWAARDEN
VOOR ARBO-BELEID

Hoe zit het nu precies met de verplichtingen en verantwoordelijkheden? \7ïe heeft
welke taken bij het werken aan betere arbeidsomstandigheden? Voor het uiwoeren
van arbo-beleid in de school is het een voorwaarde dat de bevoegdheden en taken
duidelijk zijn vastgelegd. Daarnaast is het noodzakelijk dat werkgevers, werknemers
en leerlingen of studenten (lees ook cursisten) overleggen en samenverken. In dit
hoofdstuk zetten we deze aspecten op een rij.

Somenwerking en overleg: een noodzook

De eindveranwoordelijkheid voor de realisering van goede arbeidsomstandigheden
ligt formeel bij de werkgever (het bestuur). Echter, voor her totstandbrengen van een

goed arbo-beleídis sarnenwerhing en ouerlegtussenwerkgever, werknemers en leerlin-
gen (studenten) nodig. Ook de medezeggenschapsraad (MR) draagt hierbij een

bepaalde verantwoordelijkheid. De MR speelt een toetsende rol en zal het overleg
over arbeidsomstandigheden moeten stimuleren.
Vl ouerlegzinvol zijn, dan moeten alle betrokkenen op de hoogte zrlnvanwettelijke
voorschriften, normen, richtlijnen en verplichtingen. Kortom, deskundigheid is van
groot belang en deskundige ondersteuning kan - zeker in het begin - zeer zinvol zijn.

íEÉ,tKHígltFÍ lN uí KLAS 0P6Eul5r H00Rl
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De Arbowet bepaalt in een 'kapstok-artikel' dar samenwerhing tussen werkgever en

werknemers verplicht is bij het behartigen van de zorg voor veiligheid, gezondheid

en welzijn binnen het bedrijf (= de school) (artikel 13, Arbowet: geldt voor het

onderwijs met uitzondering van 'welzijn'). 'Op alle fronten' moet van samenwerking

sprake zi.in: in het directe overleg tussen management en werknemers bij de uitoefe-

ning van de dagelijkse werkzaamheden, tijdens loopbaan-begeleidingsgesprekken en

functioneringsgesprekken, in het werkoverleg, enzovoort.

Wie is de werkgever?

In het openbaar onderwijs is de werkgever meestal de gemeente of een ander publiek-
rechtelijk lichaam. In het bijzonder onderwijs is de rechtspersoon die de school

beheert en bestuurt (meestal een vereniging of een stichting) de werkgever. De

directeur of het hoofd van een onderwijsinstelling is dus in veel gevallen formeel niet
de werkgever.

Echter, door de toenemende deregulering en de vergroting van de zelfstandigheid

van scholen, zal de 'dagelijkse' schoolleiding steeds meer de ontwikkeling, de vast-

stelling en de uiwoering van het schoolbeleid bepalen. Het gevolg hiervan is dat de

verdeling van verantwoordelijkheden tussen het bevoegd gezag en de schoolleiding

opnieuw moeten worden vastgelegd. Maar het bestuur (de werkgever) is en blijft
verantwoordeli.jk voor genomen besluiten in de school. Het dagelijkse, operationele

schoolmanagement is in handen van de schoolleiding. De rector (directeur) moet

over het beleid verantwoording afleggen aan het bestuur. De relatie tussen bestuur en

schoolleiding kan worden vastgelegd via een formeel document: het directie-statuut.

Dit statuut legt vast hoe taken en bevoegdheden worden gemandateerd, overgedra-

gen, aan de directie.

Verpl i chti ngen werkgeYer
'§7'e noemen de belangrijkste verplichtingen voor de werkgever, die voorwloeien uit
de eerste fase van de Arbowet en uit het Arbobesluit Onderwijs:
- Het uoeren uAn een arbo-beleiden dat tot een volwaardig onderdeel maken van het

algemeen schoolbeleid. De fubowet beschrijft in algemene zin wat hierbij van de

werkgever wordt verwacht (artikel 4,lid I, Arbowet).

Het arbo-beleid is geen statisch, maar een dynamisch beleid.IHet zal voortdurend
moeten worden aangepast aan de stand van de techniek en aan de nieuwe

onrwikkelingen en opvattingen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Uit een recent verschenen rapport blijkt dat het doorvoeren van het arbo-beleid
(in het bedrijfsleven) ernstig wordt vertraagd door het vaak wisselen van personen

in de medezeggenschapsorganen. Specifieke deskundigheid gaat op die manier

verloren. Bij arbo-beleid is het van groot belang of de leiding goed voor ogen

heeft hoe zi.i structureel en planmatig aandacht aan arbeidsomstandigheden wil
besteden.
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Nota bene: Artikel 3 (fase 3, Arbowet) verwoordt de algemene zorgverplichting
van de werkgever voor veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de

arbeid. In dit artikel staat als het ware de agenda voor dit arbo-beleid. Het is

verstandig het beleid op dit artikel af te stemmen.

IJer geuen uan uoorlichting en onderricht (artlkel 6, Arbowet). Dit is belangrijk,
omdat preventie essentieel is bij het arbo-beleid. Allereerst is voorlichting en

onderricht vooral noodzakelijk als onderdeel van de introductie van nieuw perso-

neel en van nieuwe leerlingen. Aangezien er sprake moet zijn van een dynamisch
arbo-beleid, is dit niet voldoende. Voorlichting en onderricht is eigenlijk alleen

zinvol als het regelmatig wordt herhaald. Niet alleen nieuwkomers, maar alle

werknemers en leerlingen hebben recht op informatie over hun werk- en leerom-
standigheden. In bijvoorbeeld het werkoverleg en in de functioneringsgesprek-
ken kan (moet) aandacht worden besteed aan de arbeidsomstandigheden.

Voor het beroepsonderwijs ligt hier een extra dimensie: bij uitstek het beroepson-

derwijs moet leerlingen afeveren die weten hoe ze op een veilige en gezonde

manier hun werk moeten uitoefenen.
Het maken van een arbo-jaaruerslag (artlkel 10, Arbowet). Het arbo-jaarverslag

informeert alle betrokkenen over het gevoerde arbo-beleid. Daarnaast is het een

instrument om het arbo-beleid overzichtelijk te houden en vormt het uitgangs-

punt voor het overleg met de MR over het gevoerde beleid.

De Arbowet kent ook de verplichting tot het maken van een arbo-jaarplan
(artikel 4,lid3, Arbowet), waarin het te voeren arbo-beleid wordt vastgelegd. Het
jaarplan behoort tot de derde fase van de invoering van de Arbowet.

Nu is er iets vreemds gebeurd: Per I juni 1985 is het maken van een arbo-jaarverslag

verplicht voor alle bedrijven met 100 of meer werknemers. Dit zou - als eerste fase

onderdeel van de Arbowet - ook gaan gelden voor het onderwijs, maar het 'Besluit

verplichtstelling jaarverslag' is per 1 oktober 1990 ingetrokken en vervangen door
het'Besluit verplichtstelling jaarplan'.

Zolang de derde fase van de invoering van de Arbowet voor het onderwijs nog niet
van kracht is, zijn scholen nog niet verplicht een arbo-jaarverslag te maken. Terwijl
voor het bedrijfsleven zowel een arbo-jaarverslag als een arbo-jaarplan verplicht is.

Toch is het verstandig als scholen, ook al zijn ze dit volgens de wet nog niet verplicht,
wel een arbo-jaarverslag maken. \7ant zowel het arbo-jaarplan als het arbo-jaawer-
slag zijn onmisbare instrumenten voor een aanpak van het arbo-beleid (zie ook
hoofdstuk 5). Bovendien is het zonder meer een zaakyan behoorlijk bestuur en goed

werkgeversschap om alle betrokkenen in de school te informeren over het beleid dat

gaat worden gevoerd en de realisatie daarvan. Dit kan alleen door een schriftelijke
vasdegging van de te ondernemen en de ondernomen activiteiten in bijvoorbeeld
een arbo-jaarplan en arbo-jaarverslag.
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\7e noemen hier nog drie belangrijke werkgeversverplichtingen:
- Het melden en registreren van ongevallen en beroepsziekten (artikel 9, fubowet).
- Het voorkomen van gevaar voor andere personen dan werknemers en leerlingen

(artikel 11, Arbowet).
- Het bevorderen van overleg over arbo-zaken en de verplichting tot samenwerking

met werknemers (artikel 13, Arbowet).

Tot de eerste fase van de invoering van de Arbowet behoren ook:

- De verplichting van de werkgever tot het maken van arbeidsueiligheidsrapporten

(artikel 5, fubowet).
- De verplichting om aangesloten te zrjn bij een bedrffigezondheid.sdienst

(artikel 18, Arbowet).

Deze laatste twee artikelen krijgen pas betekenis nadat bij Algemene Maatregel van

Bestuur scholen zijn aangewezen waarvoor deze verplichtingen gaan gelden. Het is

echter niet waarschijnlijk dat de verplichting tot het maken van een arbeidsveilig-

heidsrapport ook voor het onderwijs gaat gelden. Over de invoering van bedrijfsge-

zondheidszorg in het onderwijs is met de minister in oktober 1991 overeenstemming

bereikt. Het najaar van 1992 is - fasegewijs - een begin gemaakt met het invoeren

van de bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs en de verwachting is dat per

1 augustus 1995 de volledige invoering is afgerond.

Wie ziin de werknemers?

§Terknemers in de zin van de Arbowet zijn voor het onderwijs in ieder geval het

onderwijzend en het onderwijs-ondersteunend personeel, maar ook die personen die

onder de gezagssfeer van de werkgever werken (zonder een akte van aanstelling ofeen
arbeidsovereenkomst). Hierbij denken we bijvoorbeeld aan gasderaren en stagiaires.

Verpl i chti ngen werknemer
De belangrijkste verplichtingen voor de werknemer - die uit de eerste fase van de

Arbowet en uit het Arbobesluit Onderwi.is voorwloeien - zijn:

- De nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid in acht nemen ter vermijding van

gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van zíchzelf of anderen (artikel 12,

Arbowet).
Oftewel, werknemers zijn verplicht tot:
. het meewerken aan voorlichting en onderricht over arbeidsomstandigheden;

. het op juiste wijze gebruiken van machines en dergelijke;

. het op juiste wijze gebruiken van beschermingsmiddelen;

' het melden van gevaren;

. het niet verwijderen van aangebrachte beveiligingen.

- De verplichting tot samenwerking (artikel 13, Arbowet).
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Over token, verontwoordeliikheden en bevoegdheden

Het schoolwerkplan kan de taken, de verantvroordelijkheden en de bevoegdheden

vermelden van de personen die speciaal zijn aangesteld om de arbo-zorgoptimaal te

behartigen. Bovendien is het raadzaam deze aspecten ook in hun functie-omschrij-
ving op te nemen.

Alle betrokkenen, bestuur, directie, leraren, onderwijs-ondersteunend personeel en

leerlingen moeten, ieder binnen hun functie, de arbo-zorg voor zichzelf en voor
anderen uiwoeren. Voordat we ingaan op de rol van de verschillende partijen bij het
voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het arbo-beleid, is het van belang de

formele, juridische kant hiervan te belichten. Het gaat hierbij om de begrippen
beuoegdheid, aerantwoordelij hheid en aansprabelij kheid.

VSR HgÍ KÀPOTTE OiÍOPKOTÍTÀKT Él5 IK
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Deze uitspraak stelt teleur. Een goedbedoelend leraar lrijgt geen schadevergoeding,

terwi.il hij juist z'n best deed het onderwijsgeven niet in de knel te laten komen. Dit
noodlot dat deze leraar trof, geeft bovendien aan hoe ingewikkeld 'de aansprakelijk-

heid' kan liggen. '§7'e besteden daaraan dan ook een aparte bijlage (bijlage 3). In het

volgende gedeelte gaan \Me in op de samenhang tussen bevoegdheid en verantwoor-
delijkheid.

Bevoegdheid en veronlwoordeliikheid
De werkgever, oftewel het bevoegd gezag, zal de Arbowet-verplichtingen niet alle-

maal zelf (kunnen) uitvoeren. Het is van groot belang dat ook de schoolleiding
betrokken is bij de arbo-zorg.

Twee voorbeelden:
- Het is van belang dat de werkgever iemand aanwijst die wordt belast met de zorg

voor het onderhoud van het gebouw en het onderwijsmateriaal.
- De werkgever moet arbeidsongevallen registreren, dit betekent dat iemand van

het personeel (hieronder verstaan we ook de directie) deze taak moet lrijgen.
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Echter, om de hierboven genoemde functies goed te kunnen uitoefenen, zullen de

betrokken werknemers hiervoor beaoegdheden en middelen moeten hebben. Een

bevoegdheid hebben, wil zeggen ergens gerechtigd toe zijn. Om de bevoegdheid te

kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de werknemer beschikt over middelen.

Dit betekent bijvoorbeeld een eigen budget beheren om bepaalde zaken snel en

efficiënt te kunnen oplossen. Indien een werknemer van zijn werkgever bevoegdhe-

den en middelen krijgt, moet hij ook verantwoording af leggen over het gebruik van

zijn bevoegdheden. Dit noemen we uerAnttuoordelijkheid.

Voor een juiste uiwoering van de Arbowet is het noodzakelijk dat de werkgever

uitzoekt aan welke verplichtingen hij moet voldoen. Hierna kan de werkgever over-

gaan tot het bepalen van wie binnen de organisatie welke bevoegdheden en verant-

woordelijkheden krijgt. Het uitgangspunt moet hierbij zijn: zonder bevoegdheden

geen verantwoordelijkheden.

Het is van groot belang de verantwoordelijkheden duidelijk te regelen, omdat aan-

sprakelijkheid voorwloeit uit verantwoordelijkheid. Maar, het feit dat het bestuur de

verantwoordelijkheid legt bij een (leidinggevende) werknemer, hoeft op zich niet te
betekenen dat het bestuur niet meer veranrwoordelijk en aansprakelijk is.

Het overdragen van verantwoordelijkheid moet schriftelijk gebeuren, binnen de

organisatie kenbaar worden gemaakt (artikel 3l , Arbowet) en naar onze mening ook
worden opgenomen in de functie-omschrijving.

Bevoegd gezog en directie
Het bevoegd gezag moeÍ erop toezien dat de gekozen doelstellingen van het arbo-

beleid worden gerealiseerd. In veel gevallen wordt de dagelijkse sturing van het beleid
(het combineren van mensen, middelen en methoden) overgelaten aan de rector of
de directeur. Deze kan op zrjn beurt bepaalde taken toewi.izen aan conrectoren of
adj unct-directeuren.

Belangrijk is dat het bestuur, de directie en de MR gezamenlijk uitspreken dat de

arbo-zorg een hoge prioriteit heeft. Dit kan bijvoorbeeld door een schriftelijke

intentieuerblaring.H.et spreekt voor zich dat het opstellen van een intentieverklaring

niet genoeg is. De intentie moet worden omgezet in maatregelen.

Leroren en onderwils-ondersteunend personeel
Bij het vervullen van een functie hoort een aantal verantwoordelijkheden. Dit kun-
nen verantwoordelijkheden zijn die voorrvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Zo is

iedere werknemer verplicht om de arbeid naar beste vermogen te verrichten. De

leraar is verantwoordelijk voor de orde in ziln lokaal en hij moet zorgen dat het

lesgeven volgens plan verloopt. Het is vanzelfsprekend dat de verantvroordelijkheid

voor de arbo-zorgin het lokaal is neergelegd bij de leraren die in het lokaal lesgeven.
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Voorbeeld i nfenti everklo ri ng
'Het bestuur acht in uerband met de toehomstige beroepsuitoefening aan leerlingen

het ueruullen uan een uoorbeeldfunctie een hoofddoelstelling uan het beleid. De
zorg ooor goede arbeidsomstandigheden uorrnt mede om die reden een wezenlijh

onderdeel uan bet schoolbeleid. Op grond uan het boaenstaande sneefi het bestuur

nadr o?imale arbeidsomstandighed.en uoor alle betrokhenen. Voorzoper geuaren

onuermijdelijh zijn, richt het bestuur zich op een zodanige organisatie en manier
uan werken dat onaanuaardbare risico\ worden uitgesloten. Bij alle beslissingen

en bij de dagebjhw gang udn zahen zal àaarom de aandacht uoor aeiligheid,

gezondheid en welzijn prioriteit hebben.'

\Tanneer meerdere leraren een lokaal gebruiken, moet de directie in overleg vaststel-
len wie veranrwoordelijk is voor de arbo-zorg in het lokaal. Tijdens de lessen is dat
natuurlijk de leraar zelf. Verder moet worden afgesproken wie veranrwoordelijk en

aanspreekbaar is voor het toezicht op veilig werken en voor het signaleren en het
controleren van gebreken in het lokaal. Essentieel is dat de veranrwoordelijke per-
soon hiervoor ook de nodige middelen en bevoegdheden heeft. Bovendien moeten,

vooral als het toezichthoudende taken betreft, deze verantwoordelijkheden schrifte-
lijk worden vastgelegd, onder vermelding van de naam van de werknemer. De
directie moet dus in goed overleg vaststellen wie veranrwoordelijk is voor welke delen
van het gebouw. Dezelfde toezichthoudende taak mag slechts aan één werknemer
zijn opgedragen.

Hetzelfde geldt voor het onderwijs-ondersteunend personeel. Zo zijn bijvoorbeeld
de technisch onderwijs-assistenten veranrrvoordelijk voor een gezonde en een veilige
gang van zaken in hun werkplaats. Maar zij kunnen niet verantwoordelijk worden
gesteld als het hun aan voldoende middelen ontbreekt om gezond en veilig te

kunnen werken.

Leerling en student: stotus oporte?
Leerlingen en studenten rrormen een vreemde eend in de bijt. De Arbowet is op hen
van toepassing, maar:

- Zlj hebben bepaalde rechten niet die personeelsleden wel hebben (de inhoud van
een aantal documenten hoefi hen niet te worden meegedeeld; in een aantal

gevallen /toeuenzlj niet te worden gehoord; zij kunnen geen verzoek om werstoe-

passing doen en evenmin een bezwaarschrift indienen) (artikel 7, Arbobesluit
Onderwijs).

- De door de Arbowet aan personeelsleden opgelegde verplichtingen gelden niet
voor leerlingen en studenten (artikel 8, Arbobesluit Onderwijs).
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Het Arbobesluit Onderwijs legt dus aan leerlingen en studenten geen verplichtingen
op voor veilig en gezond werken. De reden hiervoor is dat de wetgever het verstandig
vindt om bij overtreding van de wet door leerlingen wettelijke maatregelen (straf-

rechtelijke aansprakelijkheid) achterwege te laten. Omdat de Arbowet opheffing van
de aansprakelijkheid onder handhaving van de verplichtingen niet toelaat, is bepaald
dat de door de Arbowet aan werknemers opgelegde verplichtingen, niet voor leerlin-
gen gelden. Maar, de school kan natuudijk wel in het schoolreglement normen en

richtlijnen over veiligheid en gezondheid opnemen. Aan dit reglement moeten ook
Ieerlingen en studenten zich houden. Leraren zullen dan toezicht moeren houden op
de naleving van deze regels door leerlingen ofstudenten.

De algemene verplichtingen van de werknemers uit de Arbowet kunnen van dezelfcle

aardzrjn als de verplichtingen van leerlingen en studenten volgens het schoolregle-
ment. Kortom, leerlingen en studenten kunnen volgens het schoolreglement worden
verplicht voorzichtig en zorgvuldig te handelen om gevaren voor de veiligheid, de

gezondheid of het welzijn van henzelf of van anderen te voorkomen. '§í'e geven

enkele voorbeelden van verplichtingen die in het schoolreglement kunnen worden
oPgenomen:

- Het op juiste wijze gebruiken van machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke
stoffen, transportmiddelen en andere hulpmiddelen (hierin past bijvoorbeeld een

verbod op (brom)fietsen op het schoolplein).
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Hun persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals labjassen of lasbrillen, op de

juiste wijze gebruiken en onderhouden en na gebruik op de daartoe bestemde

plaats op bergen.

De op machines en dergelijke aangebrachte beveiligingen op de juiste wijze

gebruiken en deze niet veranderen ofzonder noodzaak weg halen.

Mee werken aan voor hen georganiseerde voorlichting en onderricht. Het effect

van dit onderricht kan zowel theoretisch als praktisch worden getoetst, bijvoor-
beeld bij het schoolonderzoek ofbij een praktijkopdracht.

Tot slot kan leerlingen of studenten worden gevraagd gevaren voor de veiligheid of
de gezondheid die zij hebben ontdekt, door te geven aan een leraar of de directie.

Denk maar aan het ontbreken of kapot zijn van beveiligingen op machines of
gevaarlijke situaties op de speelplaats.

Medezeggenschop
De Arbowet is geënt op de situatie in het bedrijfsleven. De medezeggenschapsrege-

Iing is één van de punten waar het onderwijs duidelijk afwijkt van de overige

maatschappelijke sectoren. Gelet op de bijzondere medezeggenschapsregeling in het

onderwijs, vinden de betrokken ministers het niet wenselijk vanuit de Arbowet

bevoegdheden rechtstreeks toe te kennen aan de MR. Dit zou kunnen leiden tot een

aantasring van de zorgvuldig gekozen verdeling van bevoegdheden in scholen tussen

bevoegd gezag en MR.

Er is gekozen voor de volgende constructie: de MR heeft dezelfde rechten en be-

voegdheden als andere medezeggenschapsorganen waar het gaat over het verstrekken

van informatie door de werkgever of de Arbeidsinspectie. Daarnaast heeft de MR het

recht de Arbeidsinspectie te begeleiden bij bezoeken en het recht oP een gesprek met

de inspecteur zonder de aanwezigheid van de werkgever.

Over de overige rechten en bevoegdheden - het recht te worden gehoord, het

verzoek om wetstoepassing ofhet indienen van een bezwaarschrift tegen een beschik-

king van de Arbeidsinspectie - kan het MR-reglement bepalen dat deze bevoegdhe-

den aan de MR toebehoren. (Dit stellen het bevoegd gezag en de MR gezamenlijk

vast.) Als het MR-reglement vermeldt dat de MR deze bevoegdheden niet heeft,

vallen deze rechten en bevoegdheden toe aan belanghebbende werknemers of hun

vakbonden.

In bijlage 6 bespreken we de bevoegdheden van de MR volgens de §7'et medezeggen-

schap onderwljs 1992 en volgens de Arbowet. Daarnaast behandelen we in deze

bijlage het Decentraal Georganiseerd Overleg en overige aspecten van de medezeg-

genschap.
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Arbo-coördinotor oonwilzen
Het arbo-beleid heeft het meeste resultaat als één medewerker wordt aangewezen die
zich speciaal hiermee bezighoudt. Omdat het verstandig is de veranrwoordelijkheid
zo hoog mogeli.fk te leggen, is een conrector of adjunct-directeur de aangewezen

persoon voor het dragen van de verantwoordelijkheid. '§?'e 
denken dan bijvoorbeeld

aan de conrector die belast is met beheer en onderhoud van het gebouw
Daarnaast is het raadzaam een leraar als arbo-coördinator aan te stellen. Deze arbo-
coördinator bereidt het arbo-beleid voor en coördineert de uiwoering ervan. De
keuze van deze persoon is cruciaal. Hij moet bij voorkeur iemand zijn die binnen de

school voldoende 'natuurhlk' gezag heeft, aanspreekbaar is en betrokken is bij de

arbeidsomstandigheden in de school. Daarnaast is het nodig dat hij over de nodige,
technische en organisatorische, kennis beschikt op het gebied van arbeidsomstandig-
heden. Eventueel moet hij in specifieke gevallen een beroep kunnen doen op exrerne
deskundige instanties. Ook moet hij in staat zijn om een srimulerende rol re vervul-
len, zowel naar personeel en leerlingen, als naar bestuur en directie. Om zijn functie
goed te kunnen uitoefenen, is het noodzakeli.ik dat de arbo-coördinator beschikt over
tijd, budget en scholingsmogelijkheden.

Afhankelijk van de schoolsituatie (schoolgrootte, beschikbare deskundigheid, etce-
tera) kunnen de genoemde taakonderdelen - beleidsverantwoordelijkheid, beleids-
voorbereiding en coördinatie - eventueel door één persoon worden vervuld. Dat kan
dan het beste een directie-lid zi)n.Her is ook goed mogelijk dat verschillende scholen
die onder één bestuur vallen, gemeenschappelijk een arbo-coördinator als staffunc-
tionaris in dienst hebben. Indien een leraar als arbo-coördinator wordt aangesteld,

kan de verantvroordelijkheid voor de arbo-zorg niet bij deze arbo-coördinator liggen,
omdat hij dan in het taakgebied van andere leraren en de directie gaat treden. Hij
heeft daarom een adviserende taak. Het volgende voorbeeld illustreert dit probleem.

Voorbeeld
Bij de taahtoewtjzing door het beuoegd gezag * bepaald dat de scheikundeleraar
is belast met het toezicht op de naleuing uan de ueiligheidsuoorschrifien hrachtens

artihel 24 uan dt Arbowet in het scheihundelohaal. Ak hij niet aan deze rchrifie-
lijk opgedragen taah uoldoet en dc arbo-coördinator (eueneens leraar) signalem
dit, dan han de laatste de scheibundeleraar als collega en euentueel dls ueiligheids-

d.eskundige aansprehen. Indien dit bij herhaling iir, ,o, het gewenste ,)rult*t
leidt, zal dc rector of de directeur aan de scheihundt-lerAar een diensnpdracht
moeten geaen,
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Arbo-werkgroep i n stel len

Onderwerpen van arbo-zorg maken als het goed is deel uit van het overleg in
vergaderingen van bestuur, van directie, van personeel en van MR. De arbo-werk-

groep kan worden ingesteld om dit overleg goed voor te bereiden en efficiënte

besluiworming mogelijk te maken. Een belangrijke functie van deze werkgroep is te

zorgen voor de acceptatie van de arbo-activiteiten in de school, reden om de samen-

stelling van de werkgroep zorgvuldig te kiezen. Belangrijk is de aanwezigheid van het

directielid, dat het arbo-beleid in zrjn takenpakket heeft. Daarnaast hoort uiteraard

ook de arbo-coördinator, die bijvoorbeeld als secretaris kan optreden, tot de werk-

groep. Een behoorlijke arbo-werkgroep moet verder bestaan, afhankelijk van de

schoolgrootte, uit één of meer leraren en uit vertegenwoordiger(s) van het onderwijs-

ondersteunend personeel. Afhankelijk van de leeftijd en de onderwi.issoort kunnen

ook leerlingen of studenten deel uitmaken van de werkgroep. Tot slot willen we nog

opmerken dat de arbo-werkgroep adviserend en beleidsvoorbereidend van karakter

is en geen wettelijke status heeft.

ïoezicht von de overheid

Arbeidsinspectíe
De Arbeidsinspectie heeft tot taak het naleven van de Arbowet te controleren. In dit
verband kan de Arbeidsinspectie - gevraagd ofongevraagd - een onderzoek instellen.

\Terkgever en werknemers (ook leerlingen) moeten de Arbeidsinspectie alle ge-

vraagde inlichtingen geven (artikel 33, Arbowet). \Terknemers kunnen zonder pro-
bleem bij de Arbeidsinspectie een klacht indienen, danwel een overtreding melden,

aangezien hun naam geheim moet blijven (artikel 34, Arbowet).

Bevoegdheden vctn de Arbeidsinspectie
- Aanruijzing (artikel 35, fubowet):

De Arbeidsinspectie kan de werkgever een aanwijzing geven als zij meent dat één

of meer bepalingen van de Arbowet niet of niet voldoende zijn nageleefd. Aan de

aanwijzing moet worden voldaan, tenzij een bezwaarschrift wordt ingediend
(schorsende werking).

- Eis tot naleuing (artikel 36, Arbowet):
Door het stellen van een eis geeft de Arbeidsinspectie aan hoe de Arbowet moet

worden nageleefd. Hiervoor wordt een termijn gesteld. Aan die eis moet worden

voldaan, tenzij een bezwaarschrift wordt ingediend (schorsende werking). De

Arbeidsinspectie kan echter bepalen dat aan de eis moet worden voldaan ondanks

het indienen van een bezwaarschrift.

- Stillegging uan werh (artikel 37, Arbowet):
Bij acuut gevaar kan de Arbeidsinspectie het werk stilleggen. Als de Arbeidsin-

spectie niet tijdig kan optreden, kan een werknemer als sprake is van acuut gevaar

het werk onderbrehen (artikel 38, Arbowet).
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- Wrzoek om uetstoepassing (artikel40, Arbowet):
Tussen werkgever en werknemers kan verschil van mening ontstaan over naleving
van de Arbowet of over de aanwezigheid van gevaarlijke situaties. In dat geval

kunnen de werkgever en de MR (of: de meerderheid van belanghebbende werk-
nemers) de Arbeidsinspectie vragen een aanwijzing te geven, een eis te stellen of
het werk stil te leggen. Ook een vakbond kan zo'n verzoek doen, maar alleen als

er geen MR is.

- De minister (van Sociale Zaken en \Werkgelegenheid) kan categorieën van bedrij-
ven (scholen) urijstellingverlenen voor het naleven van een aantal voorschriften.
De Arbeidsinspectie kan onthffingverlenen aan individuele bedrijven (scholen).

Beide kunnen worden verleend met beperkingen en voorschriften (zie voor
'vrijstelling en onthemng' artikel 4l van de fubowet).

Hondhovingsbeleid von de Arbeidsinspectie
Als de overtreding niet een direct gevaar oplevert, maakt de Arbeidsinspecrie een
(schriftelijke) afspraak ter verbetering. Als bij een eerste controle blijkt dat de situatie
niet is veranderd, volgt een formele eis of een waarschuwing. Is het bij een tweede
controle nog niet in orde, dan maakt de Arbeidsinspectie een proces-verbaal op en

verwijst de zaak naar het Openbaar Ministerie. Blijkt er sprake te zljn van onwil of
van recidive (herhaling), dan volgt direct een formele eis of waarschuwing.

Bij een ernstige overtreding en direct gevaar, wordt het werk stilgelegd totdat de

gevaarlijke situatie is opgeheven. Bi.i onwil legt de Arbeidsinspectie het werk stil en

stelt een formele eis. Is bij hercontrole de situatie niet in orde, dan maakt zij een

proces-verbaal op.

lnspectie voor de Volksgezondheid
Deze inspectie is belast met het welbevinden van de totale bevolking, dit betreft dus

ook leerlingen en personeel in onderwijsinstellingen. Inspecteurs voor de volksge-
zondheid hebben onder andere de bevoegdheid om ruimten af te keuren voor
gebruik, als de gezondheid van de gebruikers in gevaar dreigt te komen. Op de

beslissing van de inspecteur is geen beroep mogelijk. Bij de afkeuring van lokalen
wordt geen termijn voor sluiting gesteld. De betrokken ruimten moeten meteen
worden ontruimd. Er mag pas weer onderwijs worden gegeven als voldoende verbe-
teringen zijn aangebracht.

lnspectie Bouw- en Woningtoezicht
Burgemeester en '§í'ethouders (B. en \W.) hebben de bevoegdheid een eigenaar te

verzoeken voorzieningen te treffen als het bouwwerk niet voldoet aan de regels of
eisen vermeld in de gemeentelijke Bouwverordening. Bouw- en \Woningtoezicht is

een dienst van de gemeente die deze taak uiwoert en de naleving van de regels gesteld
in de Bouwverordening controleert.
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Speciale aandacht heeft de brandveiligheid. Als het plan bestaat een gebouw in

gebruik te nemen voor het geven van onderwijs, is het verplicht dit twee maanden

vóór het moment dat het in gebruik wordt genomen, schriftelijk kenbaar te maken

aan B. en W'. Binnen rwee maanden na onwangst sturen B. en '§7. een verklaring

waarin zij de ingebruikneming al dan niet goedkeuren. In hun besluiworming laten

B. en \7. zich adviseren door de gemeentelijke brandweer.

Milieu-inspectie
De Inspectie Milieuhygiëne vormt met een aantal andere inspecties het Staatstoe-

zicht op de Volksgezondheid. De inspectie bestaat uit één hoofdinspectie en negen

regionale inspecties. De inspectie heeft in het bijzonder de taak het milieubeleid van

onder andere de lagere overheden te beïnvloeden, dat wil zeggeni in gunstige zin te
stimuleren, te adviseren en ongewenste situaties te signaleren. Sinds 1984 is de
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inspectie zich intensiever gaan bezighouden met de controle op de wetgeving, zoals
de §l'et Chemische AÉralstoffen. De inspectie is zelf niet bevoegd besluiten te nemen
over vergunningen en dergelijke en mag evenmin rechtstreeks optreden. Dat is en
blijft een zaakvan het openbaar besruur, in veel gevallen het gemeentebestuur.

Toezicht op de Hinderwet
De Hinderwet bevat bepalingen die het veroorzaken van gevaar, schade of hinder
buiten het schoolgebouw niet roestaan. Met ingang van 26 augustus 1991 is het
'Besluit Scholen en Opleidingsinstituten Hinderwet' van kracht geworden. Kort
samengevat komt het besluit erop neer, dat een school met een meldingsplicht kan
volstaan en dat het hebben van een vergunning komt te vervallen, als aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan die in bovengenoemd besluit zijn vermeld. Het toezicht
op de Hinderwet berust bij de afdeling Hinderwet van de gemeente.
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ARBO-BELEID PER SCHOOL IN DE

STEIGERS

\Vat bedoelen we met arbo-beleid en hoe kunnen scholen dit het best uiwoeren? In
dit hoofdstuk benadrukken we dat arbo-beleid bij voorkeur moet zijn geïntegreerd
in het overige schoolbeleid. Tot slot geven we de elementen voor een goed functione-
rend arbo-zorgsysteem en gaan we in op de financiering van het arbo-beleid in de

school.

Wot is orbo-beleid?

Onder beleid verstaan we het systematisch aandacht besteden aan de realisering van
gestelde doelen. Het bevoegd gezag (zie hoofdstuk 3) is wettelijk verplicht arbo-
beleid te voeren (artikel 4, Arbowet). Het is duidelijk dat zij niet aan deze verplich-
ting voldoet, door slechts de directie op te dragen de EHBO-trommel goed gevuld
te houden en het telefoonnummer van de dienstdoende arrs op het mededelingen-
bord te plaatsen.

Het arbo-beleid moet aangeven met welke middelen en volgens welke methoden de

school optimale arbeidsomstandigheden nastreeft. Daarbij moet worden vastgelegd
welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de personeelsleden hebben mer be-
trekking tot de arbo-zorg. Het bevoegd gezag moer de kwaliteit van het arbo-beleid
bewaken en de realisatie ervan stimuleren en begeleiden. In de praktijk zal het
bevoegd gezag dit voor een groot deel overlaren aan de schooldirectie.

Overigens moet het 'afstoten' van taken zeer zorgvuldig gebeuren en hierbij moet
rekening worden gehouden met hoe de veranrwoordelijkheden en de aansprakelijk-
heden zijn geregeld. Deze twee aspecten zijn essentieel voor het bevorderen en het
handhaven van de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de school fl/G§f-
zorg). Helaas blijft voor de betrokkenen vaak onduidelijk wie welk soort veranrwoor-
delijkheid heeft of draagt, en wie waarvoor aansprakelijk is. In hoofdstuk 3 hebben
we dit aspect besproken.

Voor een goed arbo-beleid is samenwerking en overleg mer personeel en leerlingen
noodzakelijk. Daarom is het raadzaam in de verschillende overlegsituaties, bijvoor-
beeld tijdens een leraren-vergadering, regelmatig aandachr te besteden aan arbeids-
omstandigheden. Het is met name de medezeggenschapsraad (MR) die hier een
belangrijke rol moet spelen.
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Arbo-beleid ols onderdeel von het schoolbeleid

In onderstaand schema brengen \Me een aantal van de meest voor de hand liggende

relaties van het arbo-beleid met het algemeen schoolbeleid in kaart.

Schemo reloties orbo-beleid

Algemeen schoolbeleid
- schoolwerkplon

- orbo in lesprogrommo

Technisch beheer
- onderhoud

- oonschof

- schoonmoken

- verworming,
ventilotie

Arbo-beleid
- doelen stellen

- token toewiizen

- middelen

- loezicht

Finoncieel beheer
- investeren

- orbo-budget

- exploitotiekosten

Personeelsbeleid
- verzuimbeleid

bedriiÍ5qs766lhe dszo,g

- scholíng
tookbelosting

- oonnomebeleid

- oudere werknemers

Het schema laatziendat arbo-beleid in principe oP rwee manieren vorm kan krijgen:

- geïntegreerd met andere vormen van schoolbeleid;

- als een apart arbo-beleid.

'We behandelen stuk voor stuk deze twee manieren voor het voeren van arbo-beleid.

G ei' n teg r ee r d o rb o -b el ei d
De eerste manier waarop we arbo-beleid kunnen invullen, is door met een 'arbo-bril'

naar andere beleidsonderdelen te kijken, zoals personeelszorg en onderwijskwaliteit.

Dit betekent dat bij elke beslissing vooraf moet worden nagegaan of die kan bijdra-

gen aan de verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de

betrokkenen. Hier volgt een voorbeeld ter verduidelijking.
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Een shool brijgt de beschikhing ouer een aantal computers uool ltet informatica-
ondrrwijs. Er wordt een besluit genomen om het uak informatica op te nemen in
het schoolwerkplan en in eigen beheer een computerlobaal in te richten. Hierbij
rnoeten uerschillende keuzes uorden gemaakt: utelke leraren gaan bet nieuwe uah

geuen; welke scholingsfaciliteiten brijgm zij; hoeueel tijd wordt ter beschihking

gesteld uoor het onnailzhelen uan ltet nieuwe uah; welhe leerdoelen tuorden nage-

snee/d.; wat is de inhoud aan bet leerplan; hoe worden de beeldschermen in het

lohaal geplaaxt; welhe speciale uoorzieningen zijn nodig bij het plaatsen uan de

beeldschermen, mede in aerband. met de situering uan bet lohaal; hrijgm bepaalde

groepen leerlingen extra aandacbt (meitjes, cuburele minderheden); mogen leer-

lingen ook buiten de les-uren aan de colnputer werhen en zo ja, onder welke

condities; utat zijn de fnanciële consequenties in relatie tot andere prioriteiten?

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het besluit tot het invoeren van het vak informa-
tica vraagt om een weloverwogen selectie van mensen, middelen en methoden.
Oftewel, elke beslissing die de school neemt, kan gevolgen voor de arbeidsomstan-

digheden van leerlingen en personeel hebben. Goed arbo-beleid betekent dat bij
veranderingen in de school ook het streven naar optimale arbeidsomstandigheden
wordt meegenomen. Dit moet in een zo vroeg mogelijk stadium gebeuren. Bij het
invoeren van het vak informatica is dit vóór de eerste computer wordt besteld. Pas

dan is er sprake van een geïntegreerd en preventief arbo-beleid, gericht op het
voorkómen van problemen rond veiligheid, gezondheid en welzijn.

Aparl arbo-beleid alleen in het begin
Het onrwikkelen van apart arbo-beleid, is de tweedewegom arbeidsomstandigheden

te verbeteren. Arbo-beleid is dan het geheel van maatregelen en activiteiten dat erop

gericht is de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen.
Volgens deze definitie is de zorg voor goede arbeidsomstandigheden meer een op
zichzelf staande activiteit. Dit betekent dat naast de bestaande onderwijsdoelstellin-
gen, een nieuwe doelstelling wordt geformuleerd. Dit kan bijvoorbeeld ertoe leiden

dat het schoolwerkplan moet worden aangevuld met leerdoelen over veiligheid,
gezondheid en welzijn. Of de school organiseert bijvoorbeeld een cursus veranr-
woord werken met beeldschermen yoor àdministratief personeel.

Het apart onrwikkelen van het arbo-beleid zal waarschijnlijk nodig zijn om te starten
met het aanpakken van grote knelpunten, maar als die fase eenmaal achter de rug is,

verdient het geïntegreerde arbo-beleid de voorkeur.
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Hoe te beginnen met orbo-beleid?
In de startfase is het belangrijk om allereerst te inventariseren welke achterstand de

school heeft volgens de verplichtingen van de Veiligheidswet 1934 en de fubowet
(zie hoofdstuk 2). Dit komt neer op een grondige inspectie van de praktijklokalen en

werkplaatsen die vallen onder het Veiligheidsbesluit Fabrieken of \Terkplaatsen.

Aangezien de verplichtingen in dit besluit tamelijk algemeen zi.in geformuleerd, is

het verstandig om hierbij uit te gaan van meer gedetailleerde voorschriften, normen

en richtlijnen. Deze staan beschreven in de zogenaamde Publikatiebladen van de

Arbeidsinspectie (P-bladen). Deze P-bladen hebben geen wettelijke status.

Overtreding van een in een P-blad opgenomen richtlijn is dus als zodanig niet

strafbaar. Alleen wanneer de Arbeidsinspectie tot de werkgever een eis of aanwijzing

richt, gebaseerd op in het P-blad vermelde normen, en de eis of aanwijzing niet

wordt opgevolgd, kan er sprake zrln van een strafbare overtreding. Een tweede

betekenis van de P-bladen is dat als een werkgever zich houdt aan de daarin vermelde

voorschriften, hij ervan uit mag gaan dat hij aan de wettelijke bepalingen op dat

gebied voldoet.
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Bij nieuwe werksituaties is het raadzaam van het begin af de normen en richtlijnen
voor veiligheid, gezondheid en welzijn op te nemen in het programma van eisen voor
de nieuwbouw Op deze wijze wordt de eerste aanzet gegeven tot een geïntegreerd en
tevens preventief arbo-beleid. Dit geldt bijvoorbeeld bij projecten als nieuwbouw en
belangrijke verbouwing van de school, (her)inrichting van lokalen en specifieke
werkruimten, aanschafvan nieuwe machines en automatisering van de administratie.
Ook de eerder geschetste gang van zaken bij de invoering van het vak informatica is

een goed voorbeeld.

Noor een orbo-zorgsysteem

AIs de directie van de school systematisch werkt aan het beschermen en verbeteren

van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van leerlingen of studenten en
personeel, dan noemen we dat een arbo-zorgsysteem.

Dergelijke systematische aanpak kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:
- Een heldere inzet: doelen zijn geformuleerd (intentieverklaring, inhoudelijke

prioriteiten).
- Duidelijk is welke personen zich met bepaalde taken bezighouden (taken, verant-

woordelijkheden en bevoegdheden zijn schriftelijk vastgelegd en op elkaar afge-

stemd).

- De beschikbare middelen zijn vastgesteld: geld, faciliteiten, instrumenten, oplei-
dingsmogelijkheden.
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- Het is duidelijk wie met wie, wanneer, waarover overlegt en besluit, wie wordt
geraadpleegd en waar gegevens worden opgeslagen (documentatie).

- Er ztln afspraken gemaakt over de wijze waarop het beleid wordt geëvalueerd

(jaarverslag, audit, overleg, enzovoort).

Onder een audit of doorlichting verstaan we de beoordeling van het arbo-zorgsys-

teem. Hierbij is het niet van belang of bovenstaande uitgangspunten van het arbo-

zorgsysteem formeel aanwezigz:\n, maar of sprake is van een concret€ inzet, die leidt
tot daadwerkelijke acties.

Daarbij is er natuurlijk verschil tussen een grote scholengemeenschap en een kleine

categoriale school of een basisschool. In de eerste zal een officiële intentieverklaring

de inzet zijn, terwi.il in de laatste de actie zich zal beperken tot een welgemeende

verklaring van de directeur: '\7e gaan de komende maanden onze arbeidsomstandig-

heden eens aanpakken'. Uiteraard moeten beide verklaringen wel worden omgezet

in daden, die leiden tot concrete resultaten.

Elementen von het orbo-zorgsysteem

\7e beschri.jven kort vijf elementen zoals die in een goed functionerend arbo-zorgsys-

teem zijn opgenomen. De taakverdeling en de inhoudelijke invulling komt in het

volgende hoofdstuk aan de orde.

1. Beleid en organisatie:

De intentie en de doelstellingen zijn geformuleerd en de verantwoordelijkheden en

de delegatie daarvan liggen vast. Daarnaast zijr' de taken van de arbo-zorg, de functie

van de arbo-coördinator, het opstellen van het arbo-.iaarplan en -jaarverslag en de

functie van de arbo-werkgroep of de arbo-commissie duidelijk omschreven (zie

hoofdstuk 3).

2. Ouerleg:

De taak van de MR, het werkoverleg over arbeidsomstandigheden en het overleg met

de arbo-werkgroep is geregeld.

3. Controles:

De uiwoering, de rapportage en de afhandeling van inspecties, het verschaffen van

hulpmiddelen en het eventueel afsluiten van onderhoudscontracten verlopen langs

de afgesproken weg.

4. Voorlichting en onderricht:

Aandacht wordt besteed aan: de documentatie, het onderricht, de (bij)scholing, de

algemene voorlichting aan leerlingen en personeel over arbeidsomstandigheden, en

in het bijzonder de introductie van nieuwe medewerkers en leerlingen. Onderwer-

pen over veiligheid, gezondheid en welzijn zijn opgenomen in het schoolwerkplan.
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5. Voorschrifien en regelingen:

Er ziin voorschriften voor veilig en gezond werken, EHBO, brandpreventie en

-repressie. Er is een calamiteiten- of ontruimingsplan; ongevallen worden geregi-

streerd en geanalyseerd; persoonlijke beschermingsmiddelen worden waar nodig

verstrekt, gebruikt en onderhouden; in de inkoop-procedure zijn normen voor

veiligheid, gezondheid en ergonomie opgenomen.

Brond!
Een ontruimingsPkn is mooi. Tenminste, zo had het in de schoolkrant gestaan.

Een oefening is nog mooier. Vooral ak het fout gaat. Zoak toen ih dc 'brand' moest

gaan melderu. Nog nooit zo snel door de gang gerend zonder dat iemand rne uat
hon maken. Ih moest naar dr ulefoniste. Het enige probleem was dat ih in dz

opwinding was aergeten in uelb lohaal ih zat.

W'aar ih naar toe had gemoeten als zij euen tDeg uas geu)eest? Geen idee, maar ze

was er wel hoot dus toen zijru tae samen rnnnr euen naar de directeur gegaan en

die had op het rooster gehehen nadat hij de branàteer had gebeld.

Lachen trouuent die directeur met zo'n rood bouuthelmpie op z{n hoofd. Wel hij
niet op tussen de aardbeien zeher Of die Van Dijh, die ergerde zich helemaal te

pletter 'Beetje brandweertje spelen ak ik net d.e Stelling uan Pythagoras aan het

doen ben', mopperde hij. Maar wel mooi als een slauendrijuer die piepeltjes uan

2D uoor ziclt uit naar het grasueld schreeuwen. Kon bij nog net zien dat die dihhe

Willem hem smeerde naar de snachbar Pech uoor hem, wdnt de branàweerwagen

stond euen later met zwaailicht en al op de stoep. Moest de directeur aan de

commandant aertellen hoeueel mensen er nog in school zaten. Weer mis. Ih had ak

kksseaertegenwoordiger echt heurig opgeschreaen wie absent wal Alleen, het

hlasseboeb lag nog in de klas, en niemand bad eraan gedacht dat rnee te nemen,

Wisten ze niet zeker of we er allernaal uel waren. Maar goed, we hebben wel

gelacben. Helemaal dubbel gelegen toen dat enge mens uan handuaardigheid naar

buiten lzwam. In de brandweergree? genolnen.

Het bovenstaande stukje uit een schoolkrant laar.zien dat leerlingen en wellicht ook

leraren veel plezier kunnen beleven aan een ontruimingsoefening. Afgezien van de

ludieke kant is het gewenst een dergelijke oefening minstens eenmaal per jaar te

houden. Maar dan moet de school wel een goed ontruimingsplan met duidelijke
instructies hebben. Volgens de Arbowet zi.in scholen met meer dan vijf lokalen,

verdeeld over meer dan één bouwlaag verplicht een ontruimingsplan op te stellen.

Door het 'Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Brandweer' van de provincie

Utrecht is een model-ontruimingsplan voor scholen opgesteld. Dit model is opgeno-

men in de al eerder genoemde brochure 'Veiligheid, Gezondheid, Milieu'. Aanbevo-
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len wordt een ontruimingsplan voor de eigen school op te stellen in overleg mer de
plaatselijke brandweer.

Finonciering von het orbo-beleid

Voor de financiering van het arbo-beleid moeten we onderscheid maken tussen de
ontwikkeling van het beleid gedurende de eerste jaren en de voortzetting in de jaren
daarna. In de beginfase zullen exrra kosren vaak onvermijdelijk zr1n. Btj de eerste
inventarisatie zal een achterstand op het gebied van de arbo-zorg aan het licht
komen. Scholen moeten eerst deze achterstand inhalen. Het is van belang dat zij een
verantwoorde afweging maken van alle noodzakelijke uitgaven. Op deze manier
kunnen zij benodigde financiën vrijmaken voor minimaal vereiste voorzieningen.

Als het arbo-beleid eenmaal is ontwikkeld en is geïntegreerd in het schoolbeleid,
hoeft aandacht voor veilig en gezond werken op zich geen exrra kosten met zich mee
te brengen. \7el kan het voorkomen dat de beste keuze (bijvoorbeeld bij de inkoop
van materialen), niet direct de goedkoopste is.

Er zal dan een afweging moeten worden gemaakt tussen de extra kosten op korte
termijn en de winst, in de betekenis van verbetering van arbeidsomstandigheden, op
Iange termijn. Deze winst kunnen we vaak wel degelijk in geld uitdrukken. Besparin-
gen door het voorkomen van gezondheidsschade en materiële schade als resuhaar van
preventief arbo-beleid kunnen aanmerkelijk zijn. Het op elkaar afsremmen van
arbo-beleid en financieel beleid verloopt als het ware vanzelf als de prioriteitssrelling
en de budgettering samenvalt mer de jaarlijkse begrotingsbesprekingen. De in de
toekomst te verwachten grorere zelfstandigheid van scholen op financieel gebied, kan
hierbij goed worden benut.

Bovenstaand verhaal geldt in een situatie waarbij geen sprake is van een negatieve
erfenis uit het verleden op het gebied van onderhoud, veiligheidsvoorzieningen
(zoals nooduitgangen), venrilarie in lokalen en dergelijke.
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Helaas is de praktijk meestal anders. In bestaande gebouwen zijn vaak niet alle

voorzieninge n aanwezigdie minimaal zijn vereist bij het realiseren van goede arbeids-

omstandigheden. Het aanbrengen van dergelijke voorzieningen Yergt vaak een inves-

tering die de draagkracht van de individuele school te boven gaat. De school zal dan

een beroep moeten doen op de overheid voor het verkrijgen van extra financiën. In

de brochure 'Veiligheid, Gezondheid, Milieu' is de procedure aangegeven voor het

verkrijgen van vergoedingen van het ministerie van Onderwijs en tVetenschappen

voor voorzieningen die niet vallen onder gewoon onderhoud. Daarbij is aangegeven

dat een aantal veiligheidsvoorzieningen in scholen met voorrang zullen worden

behandeld, te weten: een zuurkast, een tweede uitgang en een speciale geventileerde

kast voor opslag van gevaarlijke stoffen in het vaklokaal scheikunde, puntafzuiging

bij autogeen lassen en ventilatie in leskeukens.

'§í'at betreft de kosten en de baten van het arbo-beleid in de school is de grootste

winst te halen in het terugdringen van het ziekteverzuim en het voorkómen dat

personeelsleden vooftiidig'afgebrand raken'. Aan het realiseren hiervan kan, naast de

invoering van bedrijfsgezondheidszorg voor het hele onderwijs, elke individuele

school een steentje bijdragen.

Finoncieringsvormen
\íanneer het bevoegd gezagzelf invulling kan geven aan het personeelsbeleid, heeft

zij mogelijkheden om te komen tot een goed arbo-beleid. Binnen door de overheid

stringent vastgestelde regels heeft de werkgever deze mogelijkheid in veel mindere

mate. 
.§í'el 

kan het bevoegd gezag aandacht besteden aan een taakbelastingsbeleid.

Ook kan zlj - mede op grond van functioneringsgesprekken - tegemoet komen aan

de wensen van individuele personeelsleden (bijvoorbeeld: het verminderen van te

zware taak). Over taakbelasting en taakverdeling is een aparte handleiding verkrijg-

baar (zie de literatuurlijst).

Het Formatiebudgetsysteem (FBS) biedt de school, in tegenstelling tot de'centrale'
bekostiging, enige speelruimte om zelf een personeelsbeleid te voeren. Het FBS geldt

voor het primair en voortgezet onderwijs. De lump-sum sector heeft vanzelfsprekend

nog meer mogelijkheden om een eigen personeelsbeleid te voeren. (Onder de lump-

sum sector vatten we: mbo, cursorisch beroepsonderwijs (cbo), basiseducatie en

volwassenen-educatie. Cbo en volwassenen-educatie zullen uiterlijk per 1 augustus

1994 ook onder de lump-sum vallen.) Het FBS kent strakkere, in centrale regelge-

ving vastgestelde regels.

Het FBS en het lump-sum systeem biedt de werkgevers- en werknemersorganisaties

de mogelijkheid om landelijk afspraken te maken over onder meer het verminderen

van de werkdruk, het terugdringen van het ziekteverzuim, en het opzetten van een

ouderenbeleid. Deze afspraken kunnen ook worden gemaakt in het Decentraal
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Georganiseerd Overleg (DGO), in het Instituuts Georganiseerd Overleg (IGO) en
in de raamovereenkomst danwel de cao-mbo. Het instellen van een DGO of een

IGO vereist een afbakening van bevoegdheden russen deze overlegorganen en de

MR's of de GMR's (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van de aangesloten
scholen (zie ook bijlage 6).
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ARBO.BELEID KRIJGT PER SCHOOL
HANDEN EN VOETEN

In dit laatste hoofdstuk bespreken we de praktijk van de arbo-zorg in de school. Met
behulp van een handig stappenplan laten we zien hoe scholen een effectief arbo-

beleid kunnen voeren.

Stop voor stop noor orbo-beleid

Stop 1 tot en met 3: het voorbereidende werk
De tot nu toe beschreven 'inleidende schermutselingen' in de hoofdstukken 3 en 4
kunnen we zien als de uoorbereidendefasevan het arbo-beleid. Samenvattend bestaat

deze voorbereiding uit drie stappen.
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Deze voorbereidende stappen zijn alleen noodzakelijk wanneer de school het arbo-

jaarplanvoor het eerst opstelt. In de volgende jaren kunnen deze inleidende stappen

worden overgeslagen. Dit betekent niet dat in de loop van de tijd de intentieverkla-

ring of de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden nooit meer hoeven

worden aangepast. Het is nuttig deze onderdelen elke drie à vier jaar te bezien en

zonodig aan te passen.

Stop 4 tot en met 8: de ioor-cyclus
Als bovengenoemde organisatorische aspecten zijn geregeld, kan het uiwoerende

werk beginnen: het ontwikkelen en in stand houden van een geïntegreerd arbo-

beleid. Dit kan door het uitvoeren van een uijfstappenplan dat iaarhlks moet worden

herhaald. In aansluiting op de drie stappen van de voorbereidende fase noemen we

dit de stappen 4 tot en met 8.'§(i'e kunnendeze vijf stappen zien als een cyclisch

proces, waarbij stap 8 aan het eind van de eerste jaar-cyclus meteen het begin is van

stap 4 voor de volgende jaar-ryclus. Schematisch kunnen we dit als volgt weergwen:

$qpl *i

§qpr7r
St+f.Si

§rup 5:,

§qp:§rr' in, een wèrkplan of

(Soms wordt in plaats van acht stappen een groter aantal stappen genoemd. Meestal

komt dit neer op een aantal tussenstappen tussen de prioriteitsstelling en het vaststel-
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len van het definitieve arbo-jaarplan, dat wil zeggen een nadere onderverdeling van

stap 5 en 6. Daarnaast kunnen de evaluatie en het arbo-jaarverslag ook als twee

afzonderlijke stappen worden gezien. Hetzelfde geldt voor de prioriteitsstelling en de

budgettering.)

Van belang is dat de school vooraf een duidelijk beeld heeft van hoe zi1 wil dat de

arbo-zorg bij het onderwijs-leerproces wordt ingevuld. In de meeste gevallen zal de

directie hierover een voorstel doen aan het bevoegd gezag.De arbo-coördinator kan

de directie advies geven. Natuurlijk is hierover ook overleg met de medezeggen-

schapsraad (MR) nodig. Maar ook zullen het personeel, de ouders (via de ouderver-

eniging) en de leerlingen(raad) in deze discussie moeten worden betrokken.

Uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie is gebleken dat de opstelling van het

management essentieel is: zonder echte betrokkenheid van de schoolleiding zal

integratie van arbo-beleid in het algemene schoolbeleid niet tot stand kunnen ko-
men.

Stop 4: olle orbo-knelpunten inventoriseren
Zoals we al eerder hebben aangegeven, zal eerst de achterstand die de school heeft op

het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn moeten worden geïnventariseerd.
Tegelijkertijd is het zaak die situaties op te sporen die nu of straks problemen kunnen
veroorzaken. \Mellicht zijn er in de school specifieke wensen ter verbetering (optima-

lisering). Voor het inventariseren van al deze zaken kan gebruik worden gemaakt van

de volgende hulpmiddelen:

. Inspectieuerslagen

Regelmatig moeten vakleraren en andere 'eerst-verantwoordelijken' arbo-inspecties

houden om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken in hun aandachtsge-

bied. Het is verstandig als de aangegeven persoon zich hierbij laat vergezellen door
geïnteresseerde collega's of eventueel door leerlingen. De inspecties kunnen het best

plaatsvinden aan de hand van controlelijsten, zoals die bijvoorbeeld in bijlage 4 en

5 te vinden zijn. Belangrijk is dat de bevindingen schriftelijk worden vastgelegd.

o Werbouerleg

Collega-leraren en het onderwijs-ondersteundend personeel beschikken zelfover de

meeste kennis van hun eigen arbeidsomstandigheden. \4a een goed functionerend
werkoverleg, bijvoorbeeld in de vaksecties, kan deze kennis worden benut.

o Ongeuallen- en uerzuimcijfers

Een goed registratiesysteem van ongevallen, bijna-ongevallen en ziekteverzuim geeft
inzicht in de aanwezigheid van gevaarli.jke situaties en arbo-risico's. Het is van belang

de geregistreerde gegevens periodiek te analyseren, om zo deze situaties te verbeteren

en ongevallen in de toekomst te voorkomen.
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o Organisatie uan de arbo-zorg

Het NIA heeft een controlelijst 'Veiligheidszorg in de school' opgesteld voor het

voorbereidend beroeps onderwijs (vbo) (zie bijlage 5). Met enige aanpassing is deze

li.ist, ook in andere schoolrypen, te gebruiken voor de inventarisatie van de stand van

de arbo-zorg. De onderwerpen op de lijst corresponderen met de genoemde onder-

delen van het arbo-zorgsysteem van de school (zie hoofdstuk 4). De arbo-werkgroep

zou het invullen van deze lijst kunnen cordineren.

Als alle gegevens zTjn verzameld, moet de arbo-werkgroep deze in een logische

volgorde bij elkaar zetten. Een verzamelstaat volgens onderstaand voorbeeld is daar-

bij een nuttig hulpmiddel.

Voorbeeld i ngevulde verzomelstoot

De verzamellijst, eventueel voorzien van commentaar, wordt doorgestuurd naar de

directie. De ingevulde verzamellijst is primair bedoeld om de directie te informeren

over de aangemoffen tekorten en risico's. Indien nodig kunnen op grond hiervan al

direct maatregelen worden getroffen.
Dit geldt vooral bij situaties die duidelijk in strijd zíjn met wettelijke normen of die

zó gevaarlijk zrln dat uitstel niet verantwoord is.
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Voorlichtingsoctie

Ponieksluiting oonbrengen



Don doe ík het zelf wel

Jaap heefi astma. Huisstof en huisdieren zijn bij hern de belangrijhste boosdoeners.

Thuis is de inrichting aan de ziehte uan Jaap dangepast, alles is makkehjh snfurtj
te ltouden. Op school is dat anders. 'Binnen uier weken nadatJaap naar scltool wat

gegaan, lag hij twee keer in het zie kenhuis met een elnstige bmauwdheid', uertelt

zijn aader De oorzaah uas niet moeilijk te uinden. 'Wrschrikhelijh, het lohaal
u)ds getaoon smerig. Hoehen en plehhen uaar de laatste tien jaar niemand had
schoongemaaht. De radiatoren udren nog nooit gedaan.'Andzrhalue dag heert hij
samen met zijn urouw in bet leslnhaal uanJaap geuerht om het stofweg te hrijgen.

Lwafex, lampen, de inhoud en de bouenhant aan hasten, alles breeg een beurt.

Wehelijhs houden uier moed.ers uan klasgenoteru zich anderhalf uur bezig met d.e

schoonmaah. En het schoonmaakbedrijf 'We zijn al blij dat ze dagelijks dr uloer

rnet een uochtige doeh afiemen. Voorlteen deden ze dat met een droge bezem:

stofverplaatsen dus.'Het gaat om een proef Een proef' Ja, na een brief aan het

schoolbestuur is besloten om d.e schoonmaak uier maanden lang op deze manier

aan te pahhen. Maar de directeur heert al bten weten dat bet eigenltjk te duur is.

Het onderhoud is minimaal. 'De blas is nu scltoon, dankzij de hulp uan urijwilli-
gers. 'Maar ih moet er niet aan dcnken dat we dit nog zeuen jaar uol moeten

houden', besluit de uadzr uan Jaap mismoedig.

(Bron: Nederlands ,4stma FonA)

Stop 5: prioriteiten stellen en geld toewiizen
Niet alle tekorten die bij de inventarisatie naar boven komen, zijn even belangrijk.
\íe bevelen aan een rangorde op te stellen naar grootte van risico's. Maar wat zijn
risico's precies? Onder risico's verstaan we de mate van waarschijnlijkheid (kans) dat

een bepaald ongewenst effect (bi.ivoorbeeid letsel of schade) optreedt. Risico hangt
dus zowel samen met kans als met effect. Nauwkeurige bepaling van de grootte van

het risico is in de meeste gevallen niet mogelijk. Een benadering kan worden verkre-

gen door indeling van de kansen in drie klassen: groot (3), middel (2) en klein (1).

De effecten kunnen we eveneens in drie klassen verdelen: ernstig letsel en grote

schade (3), minder ernstig letsel of kleinere schade (2) en gering letsel of schade (l).
Vermenigvuldiging van de kansklasse met de effectklasse levert een getal tussen 1 en

9, dat een indicatie is van de grootte van het risico. Het bestuur stelt uiteindelijk in
overleg met de directie en de MR vast welke tekorten met prioriteit aangepakt

moeten worden.

Budgettering in geld en tijd is nodig om afstemming van arbo-beleid en financieel

beleid mogelijk te maken. Hopelijk houdt dat niet in dat wat tegen de laagste kosten
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te verhelpen is, automatisch de hoogste prioriteit krijgt. Het bevoegd gezag moet een

verantwoorde afiveging maken tussen arbo-aspecten en financiële aspecten. Boven-
dien, het ministerie van Onderwijs en §letenschappen wil scholen eventueel finan-
cieel tegemoetkomen bij de kosten van de achterstand in de naleving van de Veilig-
heidswet 1934.

Soms is het verstandig om na het opstellen van de verwachte kosten, de gekozen
prioriteitsvolgorde nog eens te bezien. Dan kan blijken dat het oplossen van één

ernstig arbo-knelpunt, bijvoorbeeld evenveel kost als de aanpak van zes 'kleinere'

knelpunten. In dat geval kan het wenselijk zijn de aanpak van dat grote knelpunt nog
enige tijd op te schorten.

Stop ó: olle voornemens concreet in orbo-ioorplon
Het arbo-jaarplan is een schriftelijk document waarin voor de periode van één jaar

is vastgelegd welke activiteiten de school gaat ondernemen ter bevordering van de

veiligheid, de gezondheid en het welzrln van leerlingen of studenten en personeel.
Het bevoegd gezag moet over het jaarplan vooraf overleg plegen met de MR.
Voorzover het gaat om het vaststellen of wijzigen van regels op het gebied van
veiligheid en gezondheid heeft de MR instemmingsrecht. Scholen moeten een exem-

plaarvan het arbo-jaarplan toezenden aan het districtshoofd van deArbeidsinspectie,
vergezeld van het oordeel van het medezeggenschapsorgaan.

De onderwerpen die in het arbo-jaarplan terecht komen, vloeien rechtstreeks voort
uit stap 5. In het jaarplan moet per onderwerp worden aangegeven wie de uiwoering
op zich neemt, met welke middelen (inclusief budgettaire) en volgens welke me-
thode dat gebeurt. Bij het vaststellen van de persoon, die voor de uiwoering van een

activiteit verantwoordelijk is, moet rekening worden gehouden met de functie, de

persoonlijke kwaliteiten en de deskundigheid. Ook de taakbelasting moet hierbij
meewegen. Ten slotte moet bij iedere activiteit worden vermeld binnen welke
termijn de uiwoering moet zijn gerealiseerd.

De arbo-werkgroep kan het arbo-jaarplan in concept opstellen. De directie stelt
vervolgens het definitieve plan vast en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur
en de MR.

Het arbo-beleid moet zo concreet mogelijk zijn geformuleerd. Het moet duidelijk
zijn op welke wijze en met welke middelen arbo-knelpunten gaan worden aangepakt.
Dus niet: 'het geluidsniveau in onze lokalen moet overal zolaagmogelijk zyn', maar:
'het streven van de school is het geluidsniveau in onze praktijklokalen binnen drie
jaar overal beneden 80 dB(A) te brengen'. De administratie krijgt dan opdracht geen

machines meer aan te vragen die dat geluidsniveau te boven gaan. In overleg met de

arbo-coördinaror zal daarna een meerjarenplan worden gemaakt voor alle lokalen
waar het geluidsniveau nog te hoog is.
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Stop Z: orbo-ioorplon wordt uitgevoerd en gevolgd
Als de vorige stappen op de juiste wyze zyn genomen, zal het voor de uiwoerenden
duidelijk zijn war van hen wordt verwacht. Belangrijk is hierbij de voortgangscon-
trole door de betrokken schoolleider en door de arbo-coördinator. Ook tijdens
werkbesprekingen kan de voortgang aan de orde komen. De voortgangscontrole
moet regelmatig plaatsvinden, bijvoorbeeld eens per kwartaal. Na drie kwartalen kan
de arbo-werkgroep op grond van rapportages van de uiwoerenden, een overzichr
opstellen van de stand van zaken van lopende activiteiten uit het arbo-jaarplan. Dit
overzicht kan ook worden gebruikt als een eerste aanzet tot de evaluatie en het
opstellen van het arbo-jaarverslag. Ook de MR kan haar toetsende taak invullen door
alle vorderingen te volgen. AJs de uiwoering anders verloopt dan is afgesproken, kan
zy dft aan de orde stellen. In dit verband is het efficiënt het arbo-jaarplan als een vasr

agendapunt op te nemen in overlegvergaderingen met bestuur en directie.
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Stop 8: orbo-ioorverslog geeft weer wot is bereikt
Evaluatie kan het best gebeuren in de vorm van een arbo-jaarverslag. Het jaarverslag

kan parallel aan het arbo-.laarplan aangegeven in welke mate de gestelde doelen zijn
bereikt. In overleg met de directie maakt de arbo-coördinator het jaarverslag. De

Arbowet (artikel 10) stelt dat het jaarverslag tenminste moet beyatten:

- een beschrijving van het gevoerde arbo-beleid;

- hoe de samenwerking en het overleg tussen werkgever, werknemers en deskundi-

gen gestalte heeft gekregen;

- hoe voorlichting en onderricht is gegeven;

- een beschrijving van de getroffen maatregelen naar aanleiding van ongevallen,

beroepsziekten en gebeurtenissen met grote materiële schade en ernstig gevaar

voor de veiligheid en de gezondheid van personeel en leerlingen;
- een overzicht van de gevaren die personeel en leerlingen hebben gemeld;

- vermelding van eventuele aanwijzingen of eisen van de Arbeidsinspectie plus hoe

hieraan is voldaan;
- een cijfermatig overzicht van de opgetreden ongevallen, het verzuim als gevolg

van ongevallen en ziekte en de daarbij betrokken personeelsleden en leerlingen.

Het arbo-jaarverslag moet worden besproken in vergaderingen van bestuur, di-
rectie en MR. In overleg met de directie moet het bestuur bepalen of en hoe het

arbo-beleid moet worden bijgesteld. Uitgangspunt voor deze discussie is het
jaarverslag. Ook kunnen aandachtspunten voor de nieuwe inventarisatie worden

bepaald. \Taarmee de cirkel van de stappen 4 tot en met 8 weer is gesloten.

Bij het NIA zijn aparte handleidingen over het opstellen van een arbo-jaarplan en

een arbo-iaarverslag verkrij gbaar (zie de literatuurlijst).

Schemo Arbo-stoppenplon

Voorberelding:
Stop 1 : lntentie

Stop 2: Token, bevoegdheden
Stop 3: Overlegslructuur

Sto]-4 : I rvento r isotie
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en budgettering
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Somenvottend: orbo-beleid is continu-zorg

Vormgeven van arbo-beleid in de school is een ontwikkelingsproces dat wordt
uitgevoerd in een aantal fasen. De sturing van dit proces vindt plaats door bestuur
(bevoegd gezag) en directie, die zich daarbij laten adviseren door exrerne en inrerne
deskundigen. De MR heeft een toetsende rol en kan stimulerend werken door in
overlegvergaderingen met her bestuur het arbo-beleid ter sprake te brengen en
kritisch te volgen. Een door de directie ingestelde arbo-werkgroep kan een belang-
rijke rol spelen in de beleidsvoorbereiding en tevens zoÍgeÍt voor een draagvlak voor
de uiwoering van de voorgestelde aanpak. In de voorbereidende fase worden de
voorvr.aarden ingevuld voor een goede verdeling van taken en bevoegdheden en

wordt de overlegstructuur rondom arbo-zaken op poren gezer. De intentieverklaring,
die wordt opgesteld door bestuur en directie mer insremming van de MR, is richting-
gevend voor het arbo-beleid als onderdeel van het overige schoolbeleid.

Na de voorbereidende fase wordt een cyclisch proces doorlopen waarbij de ontwikke-
ling van het arbo-jaarplan door middel van inventarisatie van risico's, prioriteitsstel-
ling en budgettering, de uiwoering van het arbo-jaarplan en de evaluatie van het
arbo-jaarplan centraal staan. Deze jaarlijkse cyclus wordt afgesloten mer een arbo-
jaarverslag, dat tevens het startpunt is voor de volgende jaar-cyclus.

Bij al deze stappen is een goede taakverdeling, vooral tussen de arbo-werkgroep en de
MR, van groot belang om verstrengeling van belangen re voorkomen. De arbo-
werkgroep is adviserend en beleidsvoorbereidend en speelt een belangrijke interme-
diaire rol in de meningsvorming rondom arbo-zaken. De MR heeft een toetsende rol
die vooral gestalte krijgt in het overleg met bestuur en directie over het arbo-beleid,
het arbo-jaarplan en het arbo-jaarverslag. De spil in het geheel is de arbo-coördinator
die, om zijn taak goed te kunnen vervullen, over voldoende middelen en bevoegdhe-
den moet beschikken.
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BULAGE I : ARBO.VORMING VAN
LEERLINGEN IN HET

BEROEPSONDERWIJS

Arbo-vorming van leerlingen en cursisten (lees ook studenten) is van groot belang.

Gebleken is dat jonge werknemers extra risico's lopen. Ook vakantiewerkers en

uitzendkrachten overkomt relatief vaak een ongeval. De oorzaken hiervan zijn over

het algemeen onervarenheid en een lager risicobewustzijn. In 1988 vond maar liefst
27,7 o/o van alle bedrijfsongevallen plaats bij werknemers onder de 25 jaar.

De voorbeeldfunctie van de school en de leraren en het onderwijs-ondersteunend
personeel is in dit boek al regelmatig genoemd.

Onwikkelingen in de maatschappij hebben hun gevolgen voor de ontwikkelingen
op scholen. Een duidelijk voorbeeld daarvan zyn de ontwikkelingen op het gebied

van milieu. Juist de school kan op dit gebied een voorhoede-functie vervullen door
expliciet aandacht aan het onderwerp te besteden of door eigen schoolregels op het
gebied van milieu in te voeren.

Dit geldt ook voor het onderwerp arbeidsomstandigheden. Als we het normaal
vinden dat mensen overal zonder risico's voor hun veiligheid, gezondheid of welzijn
moeten kunnen werken, dan moet dat ook op de school gelden. Leraren hebben

recht op een veilige en gezonde werkomgeving en op een functie-inhoud die hun
welzijn niet bedreigt, maar ook de leerlingen en cursisten hebben daarop recht.

Ondanks de speciale positie die ze innemen in het Arbobesluit Onderwijs (zie

hoofdstuk 2).

Dit gaat op voor alle soorten van onderwijs. Toch wijden we deze bijlage alleen aan

het beroepsonderwijs, omdat deze vorm van onderwijs een speciale plek vervult in
het onderwijsbestel wat betreft de relatie onderwijs en arbeidsmarkt. Niemand kan

ontkennen dat de afstand tussen basisonderwijs en algemeen vormend onderwijs
enerzijds, en de arbeidsmarkt anderzijds aanzienlijk groter is dan die tussen het
beroepsonderwijs en een plek op de arbeidsmarkt.

Binnen het beroepsonderwijs worden de leerlingen en cursisten zeer beroepsgericht

opgeleid. Zeworden opgeleid om de handelingen in het door hen gekozen vakgebied

adequaat uit te kunnen voeren. Daarvoor worden in de beroepsopleidingen zowel

kennis als vaardigheden aangeboden als een juiste beroepshouding onwikkeld, in
een combinatie van theorie en praktijk.
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Als beroepsbeoefenaar, of al tijdens de opleiding in de vorm van stage of met een

leerarbeidsovereenkomst, komen ze in de praktijk waar de Arbowet van toepassing is.

Een praktijk waar wetten, besluiten, normen en richtlijnen gelden en waar werkge-

vers en werknemers rechten en plichten hebben op het gebied van het optimaliseren
van arbeidsomstandigheden. Dat is de reden waarom het onderwerp arbeidsomstan-

digheden binnen het beroepsonderwijs speciale aandacht behoeft.

De stond von zoken

De praktijk wijst uit dat leerlingen en cursisten vaak weinig tot niets weten over de

arbeidsomstandigheden waaronder ze hun beroep gaan uitoefenen. Jonge beroeps-

beoefenaren zijn niet of beperkt op de hoogte over de risico's op het gebied van

veiligheid, gezondheid en welzijn die ze lopen in hun beroep.

AIs ze ergens van op de hoogte zyn, dan betreft dat de veiligheidsrisico's. Dit geldt
zeker voor de beroepsopleidingen die traditioneel onder het Veiligheidsbesluit Fa-

brieken of §Terkplaatsen (VBF) vallen, oftewel de meer technische beroepen. In de

eindtermen van deze opleidingen wordt 'veilig werken' regelmatig genoemd. Ook in
de lessen wordt hieraan wel aandacht besteed.

Daarbij is weer de voorbeeldfunctie van de leraar van cruciaal belang, zeker bij
praktijklessen. Maar ook de inrichting en de uitrusting van de school 'vormt' de

leerling. Een overvol praktijklokaal met zeer verouderde en gedeeltelijk ontmantelde
apparatuur, machines en gereedschappen is om meerdere redenen slecht.

Enerzijds motiveert het de leerlingen en cursisten niet: "want in de praktijk is het
toch anders, en hoe kun je het hier nu leren op die oude troep?". Anderzijds kunnen
noch de leraren noch de leerlingen ofde cursisten in deze situatie op een veilige en

veranrwoorde manier werken. Als ze het tijdens hun opleiding al niet leren, zullen ze

het zeker normaal vinden dat in de praktijk ook onveilig wordt gehandeld. Een besef

dat wordt versterkt door de vaak eenzijdige manier waarop het onderwerp veiligheid
in het onderwijs wordt belicht. De nadruk ligt veelal op het individu dat veilig of
onveilig zou handelen en niet op de organisatie of op de werkplek.

Risico's op het gebied van gezondheid en welzijn zijn cursisten en leerlingen hele-

maal niet bekend. Hetzelfcle geldt voor de kennis over de Arbowet. Uitzonderingen
hierop zijn er natuurlijk wel. Er zijn leraren die belangstelling hebben voor arbeids-

omstandigheden en dit zelfstandig en met behulp van hier en daar bijeen gesprok-
keld materiaal in hun lesprogramma opnemen.

De gevolgen

De meest pessimistische conclusie uit het voorafgaande is: jonge beroepsbeoefenaren

weten niets van de beroepsrisico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en
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welzijn. En evenmin weten ze iets van de daar geldende wet- en regelgeving over

arbeidsomstandigheden.

Beroepsbeoefenaren die niets weten over de gezondheidsrisico's van hun beroep

lopen natuurlijk de kans om vroeger of later klachten te krijgen. De meest voorko-
mende gezondheidsklachten zijn wel die aan het bewegingsapparaat. Dat de jeugd

van tegenwoordig niets gewend is en al bij het minste of geringste door zijn of haar

rug gaat, is maar een van de vele uitspraken over de oorzaak van deze klachten. Een

uitspraak die waarschijnlijk het verst van de waarheid af staat.

Als mensen niet voldoende op de hoogte zí1n van de risico's die ze lopen in hun
beroep, betekent dat ze zich ook niet weerbaar op kunnen stellen ten opzichte van

die risico's. Jonge werknemers en werknemers in opleiding accepteren de arbeidsom-

standigheden zoals ze zijn, omdat ze niet weten dat het ook anders kan. \7e hoeven

er geen doekjes om te winden. De Arbowet in het onderwijs wordt weliswaar veel

later ingevoerd dan in het bedrijfsleven, maar ook daar is het nog steeds geen

rozegeur en maneschijn.

De leerlingen en cursisten van nu zullen dus een bijdrage moeten leveren aan het
verbeteren van de kwaliteit van de arbeid. Dit proces zal continu moeten doorgaan.
Arbeidsomstandigheden veranderen wel, maar de technologieën veranderen ook.
Problemen worden opgelost, maar er komen andere problemen voor in de plaats.

Veel werk wordt bijvoorbeeld gemechaniseerd of geautomatiseerd waardoor zware

lichamelijke arbeid verdwijnt, maar bijvoorbeeld wel een erg eenzijdige functie
overblijft.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid,

zal de toekomstige beroepsbeoefenaar moeten beschikken over kennis en inzicht in
de risico's van het werk. Maar daarnaast zal hrj of ze moeten beschikken over de juiste

beroepshouding en voldoende vaardigheden om inderdaad een actieve bijdrage te

leveren aan het te voeren arbo-beleid. Dit stelt eisen aan het onderwijs.

Wot kon het onderwiis doen?

Om te beginnen kan en moet een school een arbo-beleid voeren zodat zowel leraren

als leerlingen en cursisten kunnen werken en leren in een omgeving die hun veilig-
heid, gezondheid en welzrjn niet bedreigt.

Dit arbo-beleid moet voor alle partijen, dus ook voor de leerlingen en de cursisten

inzichtelijk zijn. Ook ze hebben op dit gebied taken en verantwoordelijkheden,
ondanks hun speciale positie. Hun betrokkenheid en veranrwoordelijkheid kan

worden vergroot door het opnemen van elementen uit de beroepspraktijk in het

69



onderwijs. Bijvoorbeeld een 'werkoverleg' introduceren per groep, ongeveer een

maal per zes weken, waar arbeidsomstandigheden altijd op de agenda staat. Dat is

een ideale leersituatie met meerwaarde voor de school en meerwaarde voor de

toekomstige praktijk.
Daarnaast moet er in de lesprogramma's structureel en systematisch aandacht zijn
voor het onderwerp arbeidsomstandigheden.

Structureel: aandacht voor alle aspecten die met de l«valiteit van de arbeid samen-

hangen.

Systematisch: niet één keer een les arbeidsomstandigheden, maar als een rode draad

door de opleiding en wat ook aan de orde komt bij bijvoorbeeld het bespreken van

praktijkopdrachten.

Zo'n benadering zorgt ervoor dat leerlingen en cursisten het als normaal onderdeel

van hun beroepspraktijk gaan beschouwen. Daardoor zullen ze ook minder van hun
stuk te brengen zijn als ze in de beroepspraktijk onveilige of ongezonde situaties

tegenkomen. Kortom, ze kunnen beter een actieve bijdrage leveren aan het arbo-

beleid in hun bedrijf. Omdat ze tijdens hun opleiding hebben geleerd dat oplossin-

gen best mogelijk zijn voor al die zaken die zogenaamd niet kunnen worden veran-

derd.

Tot slot

In deze bijlage is gesproken over het beroepsonderwijs, doelend op alle niveaus en

soorten opleidingen van primair leerlingwezen tot hbo.

Leerlingen uit het primair leerlingwezen krijgen andere functies in de bedrijven dan

hbo-studenten. In de praktijk betekent dat ook dat ze andere taken en verantwoorde-
lijkheden hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden. De leerling uit het
leerlingwezen is onderworpen aan heersende arbeidsomstandigheden. H4 of zr1 ziet,
voelt en ervaart immers dagelijks wat er aan de hand is. De afdelingschef op hbo-
niveau is met de directie mede verantwoordelijk voor het opstellen en uiwoeren van

het arbo-beleid.

Dit betekent dat er verschillen moeten zljn in de programma's over arbeidsomstan-

digheden op de diverse niveaus van het beroepsonderwijs.

Maar ook opleidingen verschillen van elkaar. Er zijn opleidingen die mensen oplei-
den voor beroepen waarin ze in hoge mate, soms zonder datze zich dat realiseren, de

arbeidsomstandigheden van anderen bepalen. Denk aan een installatiebouw of meu-
belontwerp opleiding.
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De studenten in -deze opleifingen zulbn dus weer pp een aídexe maïiieJ aandacht
aau arbeidsornuandigheden moeren bsstoden. Zij hebben een dubbele rreranhrrqor-

delij-kheid, Eneraijds ,zrjn of worden za zelf werknemer mct alle risico's van dierr,

andenljds zijn zein sraàt tot het voo:rkomen van problemen door deaandacht voor
arheidso.rnstandigheden al in de onrwerpft*e r,n€e rc ne[ren.

7t



BULAGE 2: GLOBALE INHOUD VAN
H ET VEI LIGH EI DSBESLU IT

RESTGROEPEN

In deze bijlage gellen we een opsomming van de belangrijkste artikelen van het

Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR).

Artíkelen 2 tot en met 5
In deze artikelen wordt aangegeven dat werkruimten en werkplekken doelmatig
moeten zijn verlicht door dag- enlof kunstlicht. Bij meer dan 100 werknemers moet

een noodverlichtings-installatie aanwezigzrjn. Rechtstreekse inval van zonlicht op de

werkplek moet door middel van een zonwering worden tegengegaan. Verder moet
in kantoren en andere besloten ruimten, waar plaatsgebonden arbeid wordt verricht
die in geringe mate contacten met zich meebrengt, vanaf de werkplek uitzicht op de

omgeving mogelijk zijn en daglicht binnenvallen. De totale raamoppervlakte moet

tenminste | 120 van het vloeroppervlak en ten minste 1/ I 0 van de omtrek van het

werklokaal bedragen. Ruimten die van een andere besloten ruimte zijn gescheiden

door wanden die voor meer dan de helft uit helder, doorzichtig materiaal bestaan,

worden voor de toepassing van deze bepaling als één ruimte beschouwd.

Kantoren die alleen uitkijken op een lichtkoker of patio voldoen niet aan dit artikel.
rVinkels of ziekenhuizen waar het personeel contact onderhoud met respectievelijk

klanten en patiënten hoeven niet aan de daglicht en de uitzicht eisen te voldoen.

Verder is dit artikel niet van toepassing als de aard van de werkzaamheden of de

functie van de ruimte niet in daglicht mag plaatsvinden of wanneer in het werklokaal
overdag door een persoon niet meer dan twee uur arbeid wordt verricht.

Artikelen ó en 7
Alle werkruimten moeten

Indien werknemers bloot
worden gezorgd.

schoon en zoveel mogelijk stofvrij worden gehouden.

staan aan vuil en stof moet er voor wasgelegenheden

Artikelen I tot en met I I
Deze artikel geven aan dat ruimten die regelmatig door werknemers worden ge-

bruikt, gedurende de aanwezigheid van die werknemers voldoende moeten zijn
verwarmd (tenzij dit door de aard van de goederen niet mogelijk is, zoals in koelhui-
zen. In dit geval moeten de werknemers bescherming tegen de koude worden

geboden en moeten zr1 in de gelegenheid worden gesteld zich regelmatig terug te

trekken in een ruimte die voldoende is verwarmd). Verder moet voldoende ventilatie
aanwezig zijn, maar hinderlijke tocht moet worden vermeden.
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Artikelen l2 tot en met 37
Deze artikelen geven regels ter voorkoming van ongevallen in of met:
- gebouwen (onder andere deugdelijke constructie, afscherming vloeropeningen);
- ladders, trappen en steigers (onder andere deugdelijke constructie, voorzien van

leuningen);
- werktuigen (onder andere voldoende afgeschermd, signalering, noodschakelaars,

goed onderhoud);
- voertuigen en transportmiddelen (onder andere deugdelijke constructie, niet

kunnen omslaan, voorzien van noodrem en claxon, beveiliging tegen ongewild in
werking stellen, geen personenvervoer toegelaten);

- liften (alleen liften die niet onder het liftenbesluit vallen, zoals keukenliften in
restaurants; onder andere afscherming, goed onderhoud, veiligheid tegen neer-

storten, vergrendeling van toegangen, aanduiding van maximale belasting);

- hijswerktuigen en -gereedschappen (onder andere deugdelijke constructie, niet
kunnen omvallen, stabiele opstelling, vermelding van maximale last, aanwezig-

heid van instructie in de Nederlandse taal, eryaren bedienende persoon, keuring
van de kraan en van gereedschappen);

- bewegende voorwerpen (beveiliging tegen wegvliegende, vallende, omvallende,

wegrollende of wegschuivende voorwerpen) ;

- stapelen (onder andere kundigheid, controle, deugdelijke stellingen).

Artikelen 38 tot en met 43
Deze artikelen geven aanwijzingen voor het omgaan met, en de opslag en verpakking

van gevaarlijke stoffen (onder andere aanduidingen, etikettering, maatregelen ter

voorkoming van breuk, verwarming, omvallen, lekkage, bescherming bij breuk of
lekkage, opleiding en deskundigheid van personeel, aanwezigheid van noodvoorzie-

ningen).

Artíkelen 44 en 45
Deze artikelen regelen de aanwezigheid van EHBO materiaal, reddingsmiddelen en

voldoende opgeleide EHBO-ers (minstens één persoon bij meer dan 25 werkne-
mers). Ten behoeve van de opleiding van deze EHBO-ers geldt een overgangster-

mijn van twee jaar na invoering van het VBR.

Artikelen 4ó en 47
In deze artikelen is bepaald dat verwarmingsketels, kachels, schoorstenen, en derge-

lijke deugdelijk moeten zijn geconstrueerd en geihstalleerd, en goed moeten worden

onderhouden.

Arrikel4S
Dit artikel bepaald dat besloten ruimten waar werknemers werken vluchtmogelijkhe-
den moeten hebben indien de normale uitgangen daartoe onvoldoende zijn.
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A*ikelen 49 en 50
Deze artikelen geven aanwijzingen voor het voorkomen van schadelijk of hinderlijk
geluid en trillingen. Hier worden dezelfde grenswaarden als in het Veiligheidsbesluit

Fabrieken of §Terkplaatsen (VBF), het Landbouw Veiligheidsbesluit (LB\|, het
Veiligheidsbesluit Binnenvaart en het Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid gehan-
teerd: (voorlopig) 85 dB(A) als limiet. Boven de 90 dB(A) geldt de verplichting tot
het dragen van gehoorbescherming. Boven de 80 dB(A) moet gehoorbescherming ter
beschikking zi.in. Voor trillingen zijn (nog) geen grenswaarden vastgesteld.

Artikelen 5l tot en met 57
Deze artikelen geven regels voor het voorkomen van blootstelling aan schadelijke en
hinderlijke stoffen, straling, dampen en gassen. Ook moet er voldoende ventilatie
zin.

A*ikelen 58 en 59
Deze artikelen regelen het gebruik van vastgestelde (gevaar)signalen, bijvoorbeeld
voor de regeling van verkeer.

De complete tehst Tnet toelichting aan ltet WR is te ainden in 'Het Wiligheidsbesluit
Restgroepen' (zie de literatuurlij*).

/4



BULAGE 3: STRAFRECHTELIJKE
EN CIVIELE

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid is een buitengewoon complex onderwerp. In dit kader belichten

we kort de hoofdpunten rond aansprakelijkheid. 1Wilt u meer weten over arbeidsom-

standigheden en aansprakelijkheid, dan kunt u vanaf 1993 een publikatie over dit
onderwerp bestellen (zie de literatuurlijst).

Bij aansprakelijkheid wordt een onderscheid gemaakt tussen strafrechtelijke en ci-

vielrechtelijke aansprakelijkheid. Bij strafrechtelijke aansprakelijkheid gaat het om de

vraag: wie heeft er een wettelijke regel overtreden? Bij civielrechtelijke aansprakelijk-

heid gaat het om de vraag: wie is schuldig en wie vergoedt de schade?

Strofrechtel i j ke oonspro kel ii kheid

De praktijk laat zien dat in de meeste gevallen de werkgever ter verantlvoording

wordt geroepen. Vaak is hij nalatig geweest om bepaalde voorzieningen te tref[en,

heeft hij verzuimd om (voldoende) voorlichting te geven of voldoende toezicht te
houden.

Een overtreder van voorschriften (krachtens de arbo-wetgeving en de daarop geba-

seerde besluiten) is strafbaar volgens de §7'et op de Economische Delicten N[ED).
In beginsel is iedere werknemer die een bepaling overtreedt, strafbaar. Maar heeft een

ander, die hiërarchisch boven de werknemer staat, de werknemer opdracht gegeven

een strafbaar feit te plegen, dan is die ander strafbaar. Dit geldt ook als de ander

feitelijk leiding geeft aan de verboden handeling.

Voorbeeld
Em ondzrwijsinstelling laat, ondanbs een eis tot naleuing uan de Arbeidsinspectie,

na de nodige exta ieueiligingen oP houtbeuterkingsmachines aan te brengen.

Deze han tegen ltet scboolbestuur proces-oerbaal opmaken, aanwry een oaertre'

ding oan regel4 uít dt op dr Arbowet gebaseerde Wiligheidsbwluiten.
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De werknemer is aansprakelijk als hi.i:

- zonder opdracht beveiligingen van machines verwijdert;
- geen gebruik maakt yan persoonlijke beschermingsmiddelen;
- machines, toestellen, werktuigen, transportmiddelen enzovoorr op een onjuiste

manier gebruikt.

Voorbeeld
Een scheihunde-leraar laat na zijn leerlingen ero? te wijzen de door dc school

aerplichte ueiligheidsbril te dragen tijdens een experiment met zwauelzuur Een

leerling die de proefzondzr ueiligheidsbril uituoert krijgt een spetter zttaaelzuar
in zijn. oog, waardoor ernstig oogletsel ontstdat. Bij het onderzoeh uan dz Arbeids-
inspectie blijkt dat het schoolbestuur uoldomde mid.àelen ter beschihbing heefi

gesteld en dat ín het schoolreglement is opgenomen dat een ueiligbeid.sbrit bij het
scheihundepracticurn uerplicht is. De ArbeihinEectie kan tegen d.e scheikundc-

leraar proces-aerbaal opmaken, uegens disfunctioneel hande len.

C rviel rechtel i i ke oonsprq kel i 
i 
kheid

In het algemeen kan iemand die schade oploopt door schuld van een ander die ander
via een zogenaamde civiele procedure aanspreken. Is er sprake van een verbintenis
(bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst) tussen dader en slachtoffer, dan gaat het om
een procedure op grond van artikel 16 38 X van het Burgerlijk \Wetboek. Dit artikel
verplicht de werkgever lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmeé
de arbeid wordt verricht zodanig in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent
het verrichten van arbeid zodanige regels en aanwijzingen te verstrekken, dat de

arbeider wordt beschermd tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed, voor zover dar
redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid van hem kan worden gevorderd.
Komt de werkgever deze verplichtingen niet na, dan is hij gehouden tot vergoeding
van de schade, tenzij die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de

arbeider is te wijten. Volgens de Hoge Raad staat grove schuld hier voor: opzet of
bewuste roekeloosheid.

Is er geen verbintenis tussen beide partijen, dan is er sprake van een verbintenis uit
onrechtmatige daad (volgens het Nieuw Burgerlijk \Wetboek). Onder een onrechr-
matige daad wordt verstaan:

1. een inbreuk op een recht;

2. een doen of nalaten in strijd mer een wettelijke plicht;
3. een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het

maatschappelijk verkeer betaamt.
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Los van het bovenstaande kan de werknemer die zich niet aan de arbo-regels houdt

door de werkgever disciplinair worden gesraft, op grond van bijvoorbeeld een

overtreding van de door de werkgever vastgestelde regels (huishoudelijk reglement).

Relotie strofrecht en civielrecht

De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid staan los van elkaar: zo kan

iemand strafrechtelijk niet en tegelijk civielrechtelijk wel aansprakelijk zijn. Dus ook

zonder een strafrechtelijke uitspraak is een schadeclaim mogelijk. Het slachtoffer

moet dan wel het bewijs leveren van de vermeende onrechtmatige daad.



BULAGE 4 INVENTARISATIE VAN
ARBO-RISICO'S IN

SCHOLEN

Arbo-risico's in scholen kunnen voorwloeien uit het gebruik en de inrichting van het

schoolgebouw en de algemene ruimten, de theorielokalen, de theorievaklokalen, de

vaklokalen en de praktijklokalen, inclusief instrumenten, machines, gereedschap,

verlichting, klimaat en geluid. 
'§í'ettelijke voorschriften, normen en richtlijnen hier-

voor zijn vermeld in de brochure 'Veiligheid, Gezondheid, Milieu' (zie de literatuur-
lijst).
Van de onderscheiden ruimten volgen in deze bijlage in het kort de veiligheids- en

gezondheidsaspecten. §le vermelden hierbij de veel voorkomende gebreken, die zrln
geconstateerd tijdens veiligheidsinspecties in lbo-scholen (tegenwoordig vbo) door
het NIA en de Arbeidsinspectie. Tevens besteden we aandacht aan het welzijn in de

school.

Slechts een technische inventarisatie is niet genoeg omdat arbeidsomstandigheden

niet alleen verband houden met de inrichting en het gebruik van de ruimten, maar

ook met de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de

school. Vandaar dat we deze bijlage afsluiten met een overzicht van organisatorische

knelpunten.

Schoolgebouw en olgemene ruimten

De veiligheid van het schoolgebouw hangt samen met de infrastructuur. Hieronder
vallen de gedeelten van het gebouw waarin geen lessen worden gegeven, zoals werk-

ruimten voor conciërges, technisch-onderwijs-assistenten en administratief perso-

neel (lerarenkamer, directiekamers, spreekkamers, vergaderruimte, gangen, trappen,
overbli.jfruimte voor leerlingen, fietsenstalling en schoolplein). De aspecten die we

hierin aantreffen waarbij veiligheid, gezondheid en milieu een rol spelen, zijn:

- de bouwconstructie;
- hetmateriaalgebruik;
- de voorzieningen;
- de bouwfrsische eisen;

- de brandveiligheid;
- de exploitatie;
- het onderhoud.
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Beoordeling van plannen voor nieuwbouw en verbouw op het gebied van de veilig-

heid, gezondheid en het milieu voorkomt in een vroeg stadium problemen. Ten

aanzien van de brandveiligheid zijn vluchtwegen, nooduitgangen, blusmiddelen en

brandwerende bouwmaterialen van belang.

De meeste scholen hebben onderhoudscontracten met derden voor bijvoorbeeld

inspectie van de cv-installatie of het brandblusapparatuur. Algemene voorzieningen,

zoals sanitair, gas en elektra, fotokopieerapparatuur en noodvoorzieningen zoals

EHBO en noodverlichting, vergen eveneens de aandacht.

In verband met calamiteiten moet elke school een ontruimingsplan op stellen. Om
een goede uiwoering daarvan te waarborgen, is het gewenst minstens éénmaal per

jaar in samenwerking met de brandweer een ontruimingsoefening te houden.

G eco nsta teerdz ge bre he n :

Gem of onuoldnende ueilighei.d.sbeglazing rookwerende deuren open; geen of een

nier goed functionerend on*uimingsplan; blusmid.dtlen hwalitatief onuoldoende;

onbekendheid met blusrniddelen; scherpe uoorw€rp€n; onuoldoendc onderltoud

oliestooh cu; nooduitgangen geblohheerd; wandcontactdozen beschadigd; teueel

uerlengmoeren en tafelcontactdozen; reproduhtieafteling brandgeuaarlijk of onge'

zond; EHBO onaoldaende (rniddcten, lnensen, a$prahen).

Theorielokolen

Theorielokalen zijn algemene lesruimten, ingericht voor onderwijs, waarbi.i geen

specifieke leer- en hulpmiddelen nodig zi.in. De arbo-problemen in deze lokalen zi.in

van algemene gezondheidskundige aard en spitsen zich toe op klimaatregeling,

ventilatie, licht, ergonomie (schoolmeubilair), stof, zonwering, akoestiek en geluids-

isolatie.

Naar gebreken in deze lokalen is geen systematisch onderzoek gedaan. Toch worden
de meeste lessen in deze lokalen gegeven. In een lokaal, waarin aan groepen van 30
leerlingen gedurende een aantal uren is lesgegeven, zal het klimaat, als er onvol-
doende geventileerd wordt, te wensen overlaten. Ook hier kan bij nieuwbouw en

verbouw een goed onrwerp veel problemen en eventueel hoge aanpassingskosten

(soms al enkele jaren na oplevering) voorkomen. Van belang is dat vooraf in het

programma van eisen voor de bouw de uitgangspunten voor thermisch comfort,
ventilatiehoeveelheden, geluid en verlichting conform de daarvoor geldende normen

worden vastgelegd.

Maar ook het gedrag van de 'bewoners' na de ingebruikname, is een belangrijke

factor voor een gezond en hygiënisch binnenklimaat. Het gaat daarbij vooral om het

goed schoonhouden van het lokaal en het regelmatig openzetten van een raam

tijdens leswisselingen.
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Knelpunten:

- ueruuiling aan het lohaal: stof, etenswaren op de grond, pa?ierproppen, uolge-

hliedzrde tafels, troep achter radiatorm en dzrgelijhe;

- te weinig uentilatie: een te hoog COr-gehabe (dit is een indicator uoor de

tuchfrisheid);
slechte geluid.s-isolatie en akoestiek;

- thermiscb cotnfirt: in de zomer is het aaah tu aarrn.

Theorielokalen vallen onder het Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR). Hierin wor-
den onder andere eisen gesteld op het gebied van de hygiëne, die erop neerkomen dat
de ruimten schoon en zoveel mogelijk stofr,rij moeten worden gehouden. Een situa-

tie met bovenstaande knelpunten is zonder meer in strijd met het VBR. Het bevoegd

gezag is wettelijk verplicht voor de vereiste schoonmaakbeurt de nodige middelen
beschikbaar te stellen. Ouders voor dit soort klussen inschakelen, is geen goede

oplossing.

Theorievoklokolen

Dit zynlesruimten, met een specifieke inrichting voor een bepaald vak waar zonder
bezwaar ook theoretisch onderricht in andere vakken kan worden gegeven (bijvoor-
beeld aardrijkskundelokalen en het theorievaklokaal scheikunde).

Speciale aandacht en eventueel specifieke voorzieningen zijn hier vereist wanneer in
zo'n lokaal demonstraties worden gegeven waarbij schadelijke stoffen en/of gevaar-

lijke werktuigen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zljn een spatscherm in het
theorievaklokaal scheikunde bij een demonstratieproef met natrium, en afscherming
bij het werken met stralingsbronnen bij natuurkunde.

Voklokolen (AVO) en proktiiklokolen (beroepsonderwijs)

Dit zijn lesruimten direct ingericht voor proefondervindelijk en/of praktisch onder-
wijs. In deze ruimten kan niet zonder bezwaar les in andere vakken worden gegeven.

De arbo-risico's in deze lokalen lopen sterk uiteen. Alleen al door het feit dat deze

vak- en praktijklokalen zeer verschillend zijn: specifieke vaklokalen, practicumloka-
len, werkplaatsen en niet te vergeten de gymnastiek-lokalen.
In het AVO gaat het hier om de vaklokalen techniek, handvaardigheid, tekenen,

biologie, natuurkunde, scheikunde, informatica en het gymnastieklokaal. Voor het
beroepsonderwijs kan dit worden uitgebreid met bouwtechnieken, houtbewerking,
mechanische technieken/lassen, installatietechniek, consumptieye technieken, mo-
torvoertuigentechniek, elektrotechniek, grafische technieken, procestechniek, labo-
ratoriumtechniek, huishoudkunde/leskeuken, etaleren, enzovoort.
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De eisen die aan deze ruimten worden gesteld zijn afgeleid van de eisen die gelden

voor fabrieken en werkplaatsen. Soms nog sffenger, omdat we hier te maken hebben

met onervaren leerlingen.

Welziinsrisico's

Vanaf oktober 1990 zijn voor de sectoren buiten het onderwijs de Arbowet-artikelen

die betrekking hebben op 'welzijn bij de arbeid' van kracht. De ervaring van de

afgelopen periode leert dat met name door aandacht voor het welzijn op het werk,
de kwaliteit van de arbeid wordt verbeterd en het ziekteverzuim beter kan worden
bestreden.

De verzuimcijfers en het aantal afkeuringen in het onderwijs zijn een gegronde

aanleiding om de schoolorganisatie eens door te lichten op welzijns-aspecten. Daar-
bij kunnen scholen gebruik maken van onderstaande aandachtspunten die ook de

Arbeidsinspectie hanteert.

81



{,igtmel
lvlonotone, korteyelische, arbèid r

Inhoud Ían dE funotie:

Moeilijkheldsgraad:

Organiserends taken:

Zelfstandigheid:

Infornratie over doel en resultaten:

CohtacteÀ met" collega's:

/brnijden of zoveel mogelijk beper-

ken van koncyclisch werk door het

toevoegen en het wisselen van,taken.

Een goede functie is een combinatie
van voorbereidende, uiwoerende en

lgnuo.lerenaetaken,,,,,,
Het werkr,ra,gniet.allegn {eaar uit rou-
tineklussen bestaan. Routinè en denk-

xrlkmóe*n,,ettaar'afrr;si luui,',,,,
'Whrk r.*arr. ****r, worden bemok-

ken bij de organisatie lran het welk

'dooi: middd'van samiÍw,e{kÍq4,.,9n
werkbveileg. '. .'

§6 'rfun6ds mset :.vo.ldoendè lruimte

bieden om h.et .werk zoveel mogelijk
naar eigeainqicit, Ig verrichten,en, ià te
delen.

§trknèàers, hebben, techr.;oi, goedé

informatie over doel en resultaten van

hun werk, zodat zri de gevolgen van

het werk en de samenhang met ander

werk in de organisati. k.rrrrr.., ou.r-
zien.

ztlt7

een

Ei:irnoet voldoende gelegenheid

voor overleg met collega's en

praatje tussendoor.

Als we deze lijst naast de functies in het onderwijs leggen, dan blijkt dat deze functies

over het algemeen op deze punten 'goed' scoren. Al zullen zich hier en daar, vooral

bij het onderwijs-ondersteunend personeel, wel enkele knelpunten voordoen. In het

algemeen is in het onderwijs geen sprake van monotone, kortcyclische arbeid, de

meeste functies bieden een combinatie van voorbereidende, uiwoerende en controle-
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rende raken. Voor zelfstandigheid, informatie over doel en resultaten en contacten

met collega's is voldoende ruimte. Toch zijn er aanwijzingen dat zich ook in het

onderwijs een aantal 'welzijnstekorten' voordoen. Hoogsnvaarschijnlijk moeten deze

worden gezocht in de organisatie van het onderwijs op meso-niveau en op macro-

niveau.
(Zie de literatuurlijst voor de publikatie 'Taakbelasting en taakverdeling', een me-

thode voor aanpak van werkdruk in het onderwi.is.)

Uit een recent overzicht van het ABP ('Arbeidsongeschiktheid in het onderwijs')

blijkt dat het totaal aantal werknemers in het onderwijs dat jaarlijks arbeidsonge-

schikt wordt verklaard tussen 1982 en 1990 met 14 procent is gestegen. Het aantal

afkeuringen bedroeg in 1990 4.168. In toaalzijn er op dit moment bijna 30.000
arbeidsongeschikten in het onderwijs. Opmerkelijk daarbij is dat de arbeidsonge-

schiktheid het hardst steeg in het speciaal onderwijs, op brede scholengemeenschap-

pen (vbo, mavo, havo, vwo) en in het hbo. Veelzeggend is ook het gegeven dat bij
leraren psychische klachten de belangrijkste grond vormen voor afkeuringen, terwijl
bij onderwijs-ondersteunende medewerkers stoornissen in het bewegingsstelsel (on-

der andere rugklachten) even vaak voorkomen als psychische klachten.

Ten slotte blijkt uit het genoemde overzicht dat deze laatste groep meer kans maakt

op arbeidsongeschiktheid dan leraren. Een volledige interpretatie van deze gegevens

vergt een diepgaand onderzoek. Maar ook zonder een dergelijk onderzoek, waaraan

waarschijnlijk na een reeks van soortgelijke onderzoeken in het onderwijs weinig
behoefte bestaat, is de welzijnsproblematiek in het onderwijs in grote lijnen te

schetsen.

\Terknemers in het onderwijs worden geconfronteerd met allerlei problemen buiten
het eigenlijke lesgeven, zoals gezinsproblemen van leerlingen, de problematiek van

culturele minderheden, bezuinigingen in het onderwijs, fusieproblemen en voortdu-
rende veranderingen in de regelgeving.

Meer regelmogeliikheden nodig
Voor al deze problemen zgn op schoolniveau weinig regelmogelijkheden. De balans

tussen regelproblemen en regelmogelijkheden is in het onderwijs verstoord. Dit kan

oyerspannen medewerkers tot gevolg hebben, zeker als dit probleem zich vaak voor-

doet oflang duurt.

Door de (landeli.ike) overheid is een beleid in gang gezet om zoveel mogelijk regel-

mogelijkheden te delegeren naar een lager bestuurlijk niveau. Dit geldt, althans op

papier, ook voor het onderwijs. Ontwikkelingen als de invoering van het formatie-

budgetsysteem en de lump-sum financiering passen hierin. Om hierop in te kunnen

spelen zullen in de school meer 'midden-management functies' moeten worden

ontwikkeld. Helaas is de speelruimte hiervoor, met name bij kleine instellingen, erg
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kleiru §bllicht biedt het irr:smllen r.ran een cehtiale dienst dsor een aantal instellingen
samen hiervoor mogelijkheden. Biivoorbeeld het aansrellen van een gezamenlijke
arbo.functio.rraris. Het zou wel eens dé uitdaging voor het ondorrroijr in de jaren
negeutig§unnen wordeÍr orn de toenenrende re,geknogelijkheden optirnaal te b,eout-
ten, teneinde de kwaliteit van de arbeid in het onderwijs re verhogen.
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BULAGE 5: CONTROLELIJST
ARBO-ZORG IN DE SCHOOL

opmerkingen

In deze bi.jlage presenteÍen we een controlelijst rond de

arbo-zorg zoals die door de NlA-schooladviesgroep

wordt gebruikt. Deze lijst is een hulpmiddel voor de

schoolleiding om de arbeidsomstandigheden in de school

te beoordelen.

Aandachtspunt

VEILIGHEIDSCONTROLES

1.1 Op school worden - '\W'anneer arbo-controles worden

algemene arbo-controles uitgevoerd liggen afspraken

gehouden. schriftelijk vast.

1.2 Frequentie van arbo-

controles ligt vast.
- Twee maal per jaar

georganiseerd.

- Na ongeval of incident extra

controle van betreffende

omgeving.

t.3 Er zijn afspraken

gemaakt door wie de

veiligheidscontroles

worden uitgevoerd.

- De controles worden uitgevoerd

door de eerstbetrokkenen (over

het algemeen de'lokaal-leraren')
en zij worden bijgestaan door
en/of:
. leden van de arbo-werkgroep;
. collegaleraren;

. de arbo-coördinator.

- Ontdekte risico's worden

schriftelijk vastgelegd en

teruggekoppeld naar de arbo-

werkgroep.

- Leerlingen worden zoveel

mogelijk ingeschakeld bij
controles in praktijklokalen.

Bij de controles wordt

gebruik gemaakt van

controlelijsten.

- Controlelijsten van bijvoorbeeld

het NIA worden gebruikt.
1.4



Aandachtspunt opmerkingen

t.5 De ontdekte risico's

worden vastgelegd.

Degenen die de verantwoording
hebben voor de arbo-controles
Ieggen de ontdekte risico's
schriftelijk vast en koppelen deze

terug naar de arbo-werkgroep.
De arbo-werkgroep maakt een

schriftelijk verslag van alle

knelpunten die tijdens de arbo-
controles zijn ontdekt.

1.6 De coördinatie en

afhandeling van de

ontdekte risico's is

geregeld.

- In overleg komen directie en

arbo-werkgroep tot een

besluiworming over de re
ondernemen acties die nodig
zijn om ontdekte risico's op te
heffen.

- Schriftelijk verslag over
besluiworming wordt
gerapporteerd aan personeel en

medezeggenschapsraad (MR).

- Acties worden planmatig in gang

gezet.

- De arbo-werkgroep coördineert
en bewaakr voorrgang van acties.

- Nabespreking met betrokkenen
en eindverslag.

1.7 Kritische onderdelen

krijgen specifieke

inspecties en worden

opgenomen in
onderhoudscontracten.

- Jaarlijkse onderhoudscontracten
zijn aanwezig voor:
(indien van toepassing)
. blusmiddelen;
. noodverlichting;
. cv en warmwatervoorziening;
. autogeen lasinstallaties;
. elektrische lasinstallaties;
. gymnasdekroestellen;
. blilaembeveiliging;
. heÍbrug;
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Aandachtspunt opmerkingen

r.7 (vervolg) . liften;
. glazenwasinstallaties;

. kantel-/hefdeuren;

. kooktoestellen.

1.8 De coördinatie en het

toezicht op de specifieke

inspecties en

onderhoudscontracten is

geregeld.

Deze taak ligt bij één of enkele

personen met een duidelijke
taakafbakening.

De arbo-werkgroep en de MR
worden hierover schriftelijk
geïnformeerd.

2.1

OVERLEG

De arbo-zorg wordt in
vergaderingen bespro-

ken.

- Bespreking van arbeidsomstan-

digheden in:
. bestuursvergadering;

. directievergadering;

. Personeelsvergadering;

. directie- en personeelsvergade-

ring.

2.2 Er zijn afspraken wan-

neer arbeidsomstandig-

heden in vergaderingen

wordt besproken.

- Er zljn vaste afspraken gemaakt

wanneer het onderwerp arbeids-

omstandigheden als agendapunt

wordt behandeld (minimaal

rwee maal per jaar). Plus bij on-
gevallen en incidenten.

2.3 De arbo-zorg is onder-

werp in de MR.
Afspraken wanneer arbeidsom-

standigheden als agendapunt

wordt behandeld.

Raad keurt de plannen met be-

trekking tot arbo-situatie en

arbo-vorming
Raad neemt zelf initiatieven.
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Aandachtspunt opmerkingen

3.1

VOORSCHRIFÏEN EN REGELINGEN

EHBO-deskundigheid is -
geregeld.

Er is een overzicht van wie

EHBO-deskundigheid bezit.

Er is geregeld dat per schoolge-

bouw minimaal één EHBO-er
rijdens de schooluren aanwezig

is.

3.2 Er is een regeling voor de -
EHBO-voorzieningen.

Er is een overzicht op welke

plaatsen welke EHBO-middelen
aanwezigzrln.

De plaatsaanduiding van de

EHBO-voorzieningen is gere-

geld

De EHBO-middelen worden

periodiek gecontroleerd en zono-

dig aangevuld.

3.3 Er zijn afspraken ge-

maakt voor afhandeling

ongevallen.

- Afspraken gelden ten aanzien

van:

. wie waarschuwt welke arts of
welk ziekenhuis;

. begeleiding patiënt naar afts of
ziekenhuis;

. inlichten ouders/verzorger.

3.4 Er is een procedure ten

aanzien van melding en

registratie van ongewen-

ste gebeurtenissen.

- In de procedure is opgenomen
. welke zaken waar gemeld moe-

ten worden;
. dat op bekende plaatsen regi-

stratie-formulieren aanwezig

z\n;
. wanneer en door wie nader

onderzoek wordt verricht;
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Aandachtspunt opmerkingen

3.4 (vervolg) . de wijze waarop de aÍhande-

ling (inclusief maatregelen om

herhaling te voorkomen)

plaatsvindt.

3.5 De geregistreerde gege-

vens worden periodiek
verwerkt en geanaly-

seerd.

Minimaal jaarlijkse verwerking

en analyse van gegevens.

Verslaggeving is geregeld.

Aanbevelingen worden uitge-

bracht en in het overleg betrok-

ken.

3.6 Er zijn regels voor het

gebruik van persoonlijke

beschermingsmiddelen
(PBM's).

- Voor de regels geldt als uitgangs-

punt dat, indien risico's niet aan

de bron te vermijden zijn, akijd
van PBM's wordt gebruik ge-

maakt.

)./ Het beleid ten aanzien

van PBM's wordt geëva-

lueerd.

- Jaarlijla wordt geëvalueerd ten

aanzien van:

. plaatsen/afdelingen waar

PBM's worden gebruikt;
. kwaliteit van de PBM's;
. werkelijk gebruik;
. knelpunten.

3.8 Er zijn duideli.ike afspra-

ken gemaakt ten aanzien

van:

. opslag brandbare stof-

fen;
. afsluit-procedures

(gas, elektra, enzo-

voort);
. afroer chemicaliën.

- Afspraken zijn schriftelijk vastge-

legd in instructies voor perso-

neel.

- Er is een overzicht van waar

welke stoffen zijn opgeslagen en

het beheer is geregeld.

- A-&oer van overbodige chemi-

caliën en brandbare stoffen is ge-

regeld.
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Aandachtspunt opmerkingen

3.8 (vervolg) - Voorschriften voor afsluitproce-

dures (gas en elektra) zijn bi.i

praktijkleraren bekend en liggen

in de lokalen op een vaste plaats.

3.9 Er is geregeld dat in de

school voldoende kleine

blusmiddelen aanwezig

zijn.

- Blusmiddelen aanwezig rn:

. alle praktijklokalen;

. gangen;

. kantine/keuken;

. opslagplaatsen.

3.10 De volgende technische

voorzieningen in het ge-

bouw zijn geregeld:

. stroomvoorzienino

noodverlichting;
. rookwerende deuren;
. aanduidingvluchtrich-

ting;
. voldoende

(nood)uitgangen.

Voorzieningen zijn geregeld.

Er is zekerheid dat deze voorzie-

ningen optimaal kunnen firnc-

tioneren indien deze nodig zijn
(bijvoorbeeld door inspecties of
controle door brandweer).

3.11 De school heeft organi-

satorische maatregelen

genomen om bij een ca-

lamiteit de school snel te

kunnen ontruimen.

De werkgroep heeft de leraren

zoveel mogelijk betrokken bij
het opzetten van de plannen.

De plannen zijn met deskundi-

gen (bijvoorbeeld brandweer)

besproken.

De maatregelen zijn in een ont-
ruimingsplan schriftelijk vastge-

legd.

Het ontruimingsplan wordt jaar-

lijks geoefend.

3.12 De voorlichting en ln-
structie over brand en

calamiteiten is georgani-

seerd.

- In de voorlichting en instructies

zijn opgenomen:
. opslag- en afsluitprocedures;
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Aandachtspunt opmerkingen

3.12 (vervolg) . aanwezigheid en gebruik van

kleine blusmiddelen;
. ontruimingsplan.

- Informatie naar nieuw en/of tij-
delijk personeel is geregeld.

- De leerlingen worden bewust

betrokken bij voorlichting en in-
suuctie.

3.13 Controlevanblusmidde- -
len vindt periodiek
plaats.

De brandweer/deskundige con-

troleert jaarlijks de blusmidde-

len.

Ook continuïteit van controle is
geregeld. School bespreekt of
voldoende aanwezig is.

4

4.1

BELEID EN ORGANISATIE

In het werkplan is het

onderwerp arbeidsom-

standigheden opgeno-

Het arbo-beleid in de school is

in het schoolwerkplan opgeno-

men.

Uitgangspunt en doelstellingen

met betrekking tot arbeidsom-

standigheden zijn gericht op:
. arbo-regels voor praktijkloka-

len en schoolgebouw;
. arbeidsomstandigheden met

betrekking tot personeel, leer-

lingen en attitude van beiden;
. algemene arbo-regels: EHBO,

persoonlijke bescherm i ngs-

middelen, inkoop, brandpre-

ventie, onderhoudscontracten,

educatie en vorming leerlin-

8en'
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Aandachtspunt opmerkingen

4.2 Juridische verantwoo rde-

lijl,heid volgens Arbowet
is schriftelijk gedele-

geerd.

De juridische verantwoordelijk-
heid is schriftelijk gedelegeerd.

De betrokkenen zijn hiervan op

de hoogte.

4.3 Er is een arbo-promotor/
coördinator in de school.

- Arbo-promotor/coördinator is

aanwezig, Er is een taakom-

schrijving voor de arbo-promo-
tor.

4.4 Er is een arbo-commis-

sie/werkgroep ingesteld.
- Meerdere geledingen zijn in de

werkgroep venegenwoordigd.

4.5 De taken van de werk-
groep zijn vastgelegd.

- Hoofdtaak van de werkgroep is

het maken van beleidsvoorberei-

dende adviezen in overleg met

de directie en het coördineren

van deze adviezen in overleg met

betrokkenen.

- Terugkoppelen door schriftelijk
verslag naar betrokkenen.

- Voortgang besluiten wordt be-

waakt.

- Nabespreking van eindverslag

van de ondernomen acriviteiren

met de betrokkenen.

4.6 De school heeft een jaar-

plan voor de VG'§í-
activiteiten (Veiligheid,

Gezondheid en lVel-

zijn).

Het jaarplan is schriftelijk vast-

gelegd.

In het jaarplan zijn de voorgeno-

men acdviteiten, inclusief de

planning, opgenomen.

Het jaarplan is in overleg vastge-

steld.
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Aandachtspunt opmerkingen

4.7 De school maakt een

jaarverslag over het ge-

voerde VG'§7'-beleid.

- Jaawerslag bevat:
. beschrijving gevolgde beleid;
. afwi.iking van voornemens;
. wijze van overleg;

. overzicht maatregelen naar

aanleiding van ongevallen en

naar aanleiding van grote ma-

teriële schade;

. overzicht van door personeel

en leerlingen gemelde gevaren;
. aanwijzingen of eisen van de

Arbeidsinspectie;
. overzicht ongevallen.

4.8 §lettelijke aansprakelijk- -
heid.

Bestuur, directie en personeel

zijn tegen wettelijke aansprake-

lijkheid verzekerd.

Betrokkenen zijn op de hoogte

van de verzekeringen.

5.1

VOORLICHTING EN ONDERRICHT

In de vakleerplannen is

het onderwerp arbeids-

:i,ï:t*n.oen 
oPse-

- Er is een overzicht van onder-

werpen die worden behandeld.

- Tussen de vakdisciplines is aË

stemming over de onderwerpen

ten aanzien van inhoud en werk-

wijze.

- De doelstellingen zijn per on-
derwerp bekend.

5.2 In de leerplannen is de

Arbowet opgenomen.
- In praktijk- en theorielessen is de

Arbowet opgenomen.
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Aandachtspunt opmerkingen

5.3 Uit educatieve overwe-

gingen worden de leer-

lingen betrokken bij de

arbeidsomstandigheden.

Arbo-regels worden mede ge-

toetst op educatieve waarden.

Leerlingen worden betrokken bij
arbo-controles.

Inbreng van leerlingen wordt ge-

stimuleerd.

5.4 Bij de introductie van

nieuwe personeelsleden

wordt aandacht aan

VG'§í'-aspecten gegeven.

De in het SV? genoemde uit-
gangspunten en doelstellingen

ten aanzien van de VG'§7'-zorg

worden bij de introductie toege-

licht.
Afspraken, arbo-regels, calami-

teitenregelingen worden over-

handigd en toegelicht.

5.5 De activiteiten met be-

trekking tot educatie en

vorming worden geëva-

lueerd.

- Jaarlijks vindt totde evaluatie

ten opzichte van doelstellingen,

werkvormen en dergeli.ike plaats.

- Ervaringen worden gebruikt om

tot aanpassingen te komen.
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BULAGE Ó: MEDEZEGGENSCHAP IN
HET ARBO.BELEID

In deze bijlage geven we de consequenries van de §7et medezeggenschap onderwijs
1992 (§7MO -1992) voor het arbo-beleid van de school puntsgewijs weer. \7e gaan
in op de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad (MR) volgens de V&4O en
volgens de Arbowet. Tot slot behandelen we het Decentraal Georganiseerd Overleg
(DGO) en medezeggenschap in het onderwijs.

Bevoegdheden MR volgens de WMO

Naast het algemeen rechr op informatie en het recht op initiatief, is er in de
\fMO-1992 een aantal instemmings- en adviesrechten vastgelegd. De in de wet
vastgelegde verdeling geldt, tenzij het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad
(MR) samen een andere verdeling overeenkomen. Dat vereist wel dat rweederde van
de MR daarmee instemt.
Hieronder volgt een overzicht van aangelegenheden die wettelijk zijn vastgelegd en
die naar onze mening raakvlakken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn (de

nummering komt overeen met de artikelen in de \WMO -1992):

Artihel 6b: Vaststelling of wijziging van het schoolwerkpl an (instemmingsrecht
MR),

Artikel 6c: Vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglem ent (instem-
mingsrecht MR).

Artihel 6f vaststelling of wijziging van de regels op het gebied van veiligheid en
gezondheid (ins temm ings rec h t MR).

Artikel 7c: Vaststelling of wijziging van de bestemming in hoofdlijnen van de
middelen met uitzondering van de ouderlijke bijdragen (aduiesrecht

MR).
Artikel 7h: Vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de

schoolleiding (aduiesrecht MR).
Artikel 7p: Nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school (aduiesrecht

MR).
Artihel 7q: Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking ror her onder-

houd van de school (aduiesrecht MR).
Artikel 8c: Vaststelling of wijziging van regels mer berrekking tot de nascholing

yan het personeel (instemmingsrecht personeel).
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Artihel 8d:

Artihel 8g:

Artihel 9b:

Artikel 9c:

Artibel 9d:

Vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het

personeel en van de opzet en de inrichting van het werkoverleg (in-

stemmingsrec ltt p ersonee l).

Vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taak-

belasting binnen het personeel, hieronder wordt niet de schoolleiding

verstaan (instemmingsrecht personee l).

Vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van

de ouders zijn onwange n (instemmingsrecht ouders/ leerlingen).

Vaststelling ofwijziging van het beleid met betrekking tot voorzienin-
gen ten behoeve van de leerlingen (instemmingsrecht ouders/leerlingen).

Vaststelling of wijziging van een mogelijk ouders- of leerlingenstatuut
( i nst em m i n gs re c h t o u de rs / le e r lingen).

(Voor meer informatie over deze materie verwrjzen we naar de'§7MO-brochure in
de Iiteratuurlijst.)

Bevoegdheden MR volgens de Arbowet

De Arbowet kent reclttstreehs een aantal bevoegdheden toe aan de ondernemingsraad
(OR). Is er geen OR, dan komen die bevoegdheden toe aan 'belanghebbende

werknemers' of aan 'de meerderheid van belanghebbende werknemers' en/of aan de

vakbonden.

Voor het onderwijs geldt het volgende:

- Tot de bijzondere medezeggenschapsaangelegenheden horen aangelegenheden

die gaan over het vaststellen ofhet wijzigen van regels op het gebied van veilig-

heid en gezondheid (raakvlakken zijn te vinden in onder andere het leerplan, de

schoolorganisatie, de besteding van geld, de verbouw/nieuwbouw of het onder-

houd van de school).

- De MR heeft het recht op inlichtingen van de werkgever; de werkgever heeft

sinds de \7MO-1992 een informatieplicht (artikel 5,lid 5, \fMO).

Deze bepalingen betreffen allen de interne verhouding binnen de school.

De fubowet kent de OR ook beuoegdheden met betrekhing tot externe instanties toe.

Voor deze bevoegdheden is in de \lMO gesteld dat het medezeggenschapsreglement

kan bepalen dat zij advies of instemming van de MR (of personeelsgeleding) nodig
hebben. \7ordt dit niet geregeld in het medezeggenschapsreglement, dan komen

deze bevoegdheden toe aan 'belanghebbende werknemers' of aan de 'meerderheid

van belanghebbende werknemers' en/of aan de vakbonden.

Bij de eerste fase van de invoering van de Arbowet gaat het om de volgende rechten

en bevoegdheden.
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Rechtstreehs aan de MR toegekende rechten en beuoegdheden ('interne bevoegdheden');

- het verstrekken van inlichtingen door de werkgever, de Arbeidsinspectie of de

deskundige diensten;

- het recht om ambtenaren van de Arbeidsinspectie bij hun bezoek aan de school

te vergezellen (renzi) deze daartegen bezwaar hebben vanwege een goede uitoeË-
ning van hun taak);

- het recht om met ambtenaren van de Arbeidsinspectie 'onder vier ogen' te

overleggen;

- het recht op afschrift van een aantal documenten (artikel 3, Arbobesluit Onder-
*ijr).

Niet-rechtstreehs aan de MR toegehende rechten/beuoegdheden ('externe bevoegdheden',

te regelen in het MR-reglement):
De bevoegdheden (in de eerste fase-artikelen van de fubowet) krachtens welke de

OR (in onderwijs MR):
- in de gelegenheid wordt gesteld zijn mening kenbaar te maken danwel te worden

gehoord met betrekking tot het Arbeidsveiligheidsrapport, de aanwijzing, het
stilleggen van werk, de bezwaarschriftprocedure naar aanleiding van een onder-
zoek door de arbeidsinspectie, de ontheffingsprocedure en de beroepsprocedure;

- het recht heeft een verzoek om wetstoepassing te doen in geval van verschil van

mening tussen personeelsleden en bestuur over de naleving van de Arbowet of
over een zeer onveilige situatie (artikel 40, lid 1, Arbowet);

- het recht heeft een bezwaarschrift in te dienen tegen een beschikking van de

Arbeidsinspectie (artikel 42, lid 6, Arbowet).

Decentrool Georgoniseerd Overleg (DGO) en medezeggenschop

Overleg en medezeggenschap in het onderwijs krijgt op vier niveaus gestalte:

l. Landzlijh niueau: Dit is het overleg met de minister. Per I augustus 1992 geldt
een nieuwe overlegstructuur. Tot die datum voerden minister en centrales het
rechtspositionele overleg voor v.o. en p.o. scholen in de BC (Bijzondere Commis-
sie). Voor het w.o. werd dit overleg gevoerd in het COPVO (Centraal Overleg-
orgaan Personeelszaken w.o.). Per 1 augustus zijn de BC en het COP§7O samen-

gevoegd tot de sectorcommissie (SCO\X1. In die commissie wordt overlegd over

zaken van algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel van instel-
lingen voor onderwijs en wo. (dus: de FBS- en lump-sum sectoren alsmede het
w.o.). In de onderwijsbegroting voor 1993 is een nog verdere vernieuwing van

het overlegstelsel over de arbeidsvoorwaarden aangekondigd, onder andere door
invoering van het sectormodel. Dit houdt in dat per overheidssector (onderwijs

is zo'n sector) wordt onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. Centraal overleg

vindt dan nog slechts over enkele zaken plaats. De minister streeÍt ernaar het
sectormodel apríl 1993 in te voeren.
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2.

).

Meso-niueau: Dit overleg wordt gevoerd door de landelijke bestuursorganisaties

en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (\,NG), daartoe gemachtigd door
de aangesloten leden enerzijds en de centrales voor overheids- en onderwijsperso-
neel anderzijds. Tot de arbeidsvoorwaarden op meso-niveau kunnen onder an-

dere behoren: de werktijden, de werkbelasting, een bestuursreglement, en voor

wat betreft de Formatiebudgetsector (v.o. en p.o.) ook het sparen en het verzilve-

ren van formatie-rekeneenheden.

DGO- en lGO-niueau: In het hbo en het mbo (volwassenen educatie en basis

educatie) is dit het overleg per (grote) onderwijsinstelling, het zogenaamde Insti-
tuuts Georganiseerd Overleg (IGO). In de 'formatiebudgetsysteem-sector' heeft

dit overleg gestalte gekregen in de vorm van DGO. De instelling van DGO's in
deze sector vloeit voort uit de verplichting voor het bestuur om: 'over aangelegen-

heden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel

volgens bij Algemene Maatregel van Bestuur te stellen regelen overleg te voeren

met daarvoor in aanmerking komende personeelsorganisaties'.

Er doen zich een aantal mogelijkheden voor:
- Een bestuur met meerdere scholen kan in het DGO onderhandelen over

arbeidsvoorwaardelijke zaken die alle, onder zijn bestuur behorende, scholen

betreffen.

- Meerdere besturen kunnen gezamenlijk een DGO instellen voor de onder
hun gezag staande scholen.

- Zeer grote besturen, bijvoorbeeld gemeenten, kunnen de onder hun bestuur

staande scholen opsplitsen over verschillende DGO's.
- Het is mogelijk dat een bestuur met de personeelscentrales overeenkomt het

overleg niet in DGO-verband te voeren, maar dit geheel over te laten aan het

overleg tussen bestuur en personeelsgeleding van de MR. De Raamovereen-

komst FBS (welke loopt tot en met 31 juli 1996) bevat randvoor$.aarden

waarbinnen het bestuur en de personeelsgeledingen van de MR kunnen
besluiten.

4. School-niueau:Parrljen in dit overleg zijn het bestuur en de MR. In het algemeen

zal dit overleg zich toespitsen op de concrete invulling op schoolniveau van

onderwerpen waarover op hoofdlijnen op meso- en DGO- of GMR-niveau
oYereenstemming is bereikt.

In de Raamovereenkomst FBS inzake afspraken arbeidsvoorwaarden zijn de be-

voegdheden van DGO en Personeelsgeleding MR en GMR (gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad) vastgelegd. De Raamovereenkomst FBS geeft aan welke
aangelegenheden het DGO overlaat aan de (G)MR. Voor de gedachtenbepaling van

de afbakening tussen DGO en MR volgen enkele leden uit artikel 5 van de Raam-

overeenkomst FBS. Lid 5 geeft aan wat aan het DGO blijft voorbehouden.
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Raomovereenkomst FBS: ortikel 5
Mandatering personeelsgeleding (Gemeenschappetijhe) Medezegenscbapsraad

Lidz. Het overleg tussen bevoegd, gezag en personeelsgeleding van de

(G)MR over de aangelegenheden, die behoren rot de competentie
van het DGO als bedoeld in lid 1, vindt plaats binnen de kaders van

de Raamovereenkomst. De personeelsgeleding heeft in deze aangele-

genheden een instemmingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 8 van

de VMO.
Lid 3. Eventuele geschillen in het overleg tussen het bevoegd gezag en de

personeelsgeleding van de (G)MR worden voorgelegd aan de ge-

schillencommissie \il7MO, onder kennisgeving aan de centrales.

Lid 5. Voorbehouden aan het DGO bliift in ieder geval her overleg over:

a. eventuele verzilvering boven her wettelijk geldende maximum-
percentàge, tenzij het een boven dat maximum uitgaande verzil-
vering betreft ten behoeve van het voldoen aan eerder aangegane

contractuele verplichtingen in het speciaal onderwijs;
b. een voorgenomen wi.iziging van de van kracht zijnde promotie-

criteria;
c. het invoeren van een systeem van beloningsdifferentiarie;
d. de personele gevolgen van fusies in het voortgezet onderwijs;
e. reorganisarie, anders dan fusies, met rechtspositionele gevolgen;

f. invoering van bestuursaanstellingen en de toetsing als bedoeld in
arrikel 6 lid 2;

g. een afwijking in negatieve zin ten opzichte van de normatief
bepaalde omvang van de bekostiging voor de zgn. l2-functies, als

bedoeld in ardkel 8 lid 4.

Voor meer informatie over de Raamovereenkomst FBS, verwijzen we naar de bro-
chure'Raamovereenkomst FBS' (zie literatuurlijst).
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Module A-3: Voorlichting en instructie over toxische stoffen
Module A-5: Registratieverplichting gevaarlijke stoffen
Module D-1: Etikettering van stoffen en preparaten

Module D-2: Naslagmodule Etiketteren van stoffen en preparaten
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Chemiekaarten
Gegevens voor veilig werken met chemicaliën
NlA, VNCI, Samsom H.D. Tjeenk Villink
Te bestellen bij Samsom H.D. Tjeenk Wllinh, tel.: (01720) 66822

Publ i koties Arbeidsinspectie

U hunt de publihaties bij de Arbeidsinspectie bestellen door een bestelformulier aAn te

aragen bij:

Arbeidsinspectie

Directoraat-generaal aan dr Arbeid
Afdeling FAZ
Postbus 90804
2509 LV Den Haag
tel.: (070) 333 54 69

Publikotiebloden
Publikatiebladen (P-bladen) zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen en zijn derhalve
richtinggevend en hanteerbaar binnen het kader van de wet. Door de in P-bladen

gegeven aanwijzingen in acht te nemen, voldoet men naar het oordeel van de

Arbeidsinspectie aan de wettelijke bepalingen. Mocht op een andere wijze een even

hoog niveau van veiligheid worden bereikt, is uiteraard evenzeer aan bedoelde wette-
lijke bepalingen voldaan.

Code Titel
P I Inhoud verbandtrommel A
P 2 Inhoud verbandtrommel B

P 7 Aanwijzingen voor opslag, vervoer, opstelling en gebruik van acery-

leenflessen

P 14 Aanwijzingen voor het inrichten, het opstellen en het gebruik van een

batterij acefyleenfessen en zuurstoffiessen

P 17 Las- en snijgereedschap voor acetyleen: gebruik en onderhoud
P l8 Freesbeitels

P 19 Aanwijzingen voor gebruik van beschutting van de bovenfreesmachine
P 30 Bouw en inrichting van bedrijfsruimten
P 46 Propaan: Gebruik uit flessen

P 47 Deuren en beweegbare hekken: constructie en onderhoud
P 48 Houtcirkelzaagmachines: veilige constructie, veilig gebruik
P49 Makbankbeveiligingmetparallelgeleiding
P 115-1 Hijsgereedschappen: wettelijke bepalingen
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P ll5-2 Hijsgereedschappen: constructie, sterkte, beproeving, onderhoud
P I 15-3 Hijsgereedschappen en hijswerktuigen: veilig hijsen
P 126 Langzaamlopendemetaalcirkelzaagmachines
P 130 Laboratoria: veiligheid bij gebruik van gevaarlijke stoffen
P 130-1 Laboratoria: veiligheid en hygiëne algemeen
P 135 Bouwcirkelzaagmachines

P 139 VerÍierwerking
P 145 Nationale MACJijst 1989

P 146 Elektrischhandgereedschap: elektrotechnischevoorschriften
P 147 Elektrische meetopstellingen in lokalen van onderwijsinrichtingen:

veiligheidsinrichtingen
P 159 Hefbruggen: constructie, onderhoud en gebruik
P 164-l Houtfreesmachines: tafelfreesmachines

P 164-2 Houtfreesmachines: bovenfreesmachines
P 164-3 Houtfreesmachines: meerzijdige schaafmachines

P 164-4 Houtfreesmachines: pennebanken/'alleskunners'
P164-5 Houtfreesmachines:kopieerfreesmachines
P 164-6 Houtfreesmachines: gatenfrees-, gatenboor- en gatensteekmachines
P 166-l Lawaai op de arbeidsplaats: algemeen
P 166-2 Lawaai op de arbeidsplaats: gehoorbeschermingsmiddelen
P 168 W'erken met houtbewerkingsmachines: wettelijke bepalingen
P 171-l Vaklokalen en theorievaklokalen: scheikunde

CPR 15-l Opslag gevaarlijke stoffen in emballage: Opslag van vloeistoffen en vasre

stoffen (0 tot 10 ton)

Concept- Pu bl i kotiebloden
Concept-Publikatiebladen (CP-bladen) lopen vooruit op de P-bladen zolang:
- de wetgeving, binnen het kader waarvan het blad zal worden gehanteerd, nog niet

is uitgewerkt (hierbij valt met name re denken aan wetgeving in Benelux- en

EG-verband);
- de minister heeft toegezegd dat er op zeer korte termijn voorschriften zullen

worden uitgegeven en de Nederlandse wetgeving nog niet van kracht is;

- men op zeer uitgebreide schaal een publikatie, die wel op de wergeving is geba-

seerd, ter kritiek wil zenden.

Code Titel
CP 11-l Verantwoord werken met kopieerappararuur: fotokopieerappararuur
CP ll-2 Verantwoord werken met kopieerappararuur: lichtdrukappararuur
CP 1l-3 Veranrwoord werken met kopieerappararuur: stencilinbrandapparatuur
CP 13 Melding en registratie van ongevallen en beroepsziekten (artikel 9,

Arbeidsomstandighedenwet)
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CP 16-1 Laboratoria: bouw en inrichting
CP 16-2 Laboratoria: algemeen

CP 16-3 Laboratoria: samengeperste, opgeloste of tot vloeistof verdichte gassen

(CP 16-1 t/m 3 komen in plaats van P 130 en P 130-1)

CP 17 Verantwoord werken bij het lassen en aanverwante processen

CP 18-l fubest: algemeen

CP 2l Kantoren inrichten
CP 25 Arbo-beleidsvoering: Arbo-jaarplan, Arbo-jaarverslagen werkoverleg

CP 28 Snijgereedschappen voor gebruik op houtbewerkingsmachines

Voorlichtingsbloden
Een voorlichtingsblad fl/-blad) is algemeen van aard en draagt een voorlichtend,
indicatief karakter. Hierbij hoeft geen directe relatie met wetgeving te bestaan. De
Arbeidsinspectie staat natuurlijk wel achter de inhoud en probeert daardoor een

bepaalde ontwikkeling te stimuleren.

Code Titel
V 3 Overzicht van door de Arbeidsinspectie toegelaten materieel

V 13 §7'erken met beeldschermen

Y 20 Lawaaibestrijding Opbergklapper
Y 20-l Geluidarm construeren

V 20-2 Geluidarm installeren
Y 20-3 Geluid van perslucht
V 20-4 Machinale houtbewerking
Y 25 Herkennen en voorkomen van frsieke belasting tijdens de arbeid

\
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RELEVANTE ADRESSEN

ABOP
Postbus 19452

1000 GL Amsterdam
(020) 520 67 00

ABOP MR-steunpunt: (020) 520 68 99

NGL
Postbus 407

3300 AK Dordrecht
(078) 13 16 11

Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA
Postbus 75665
2500 ARAmsterdam
(020) 54 98 611

School tubo Adviesgroep: (020) 54 98 442
Bestellen van boeken: (020) 5498 4041465

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directoraat Generaal van de fubeid (DGA)
Postbus 90804
2509 LV Den Haag
(o7o) 33 34 444

Rijt<s Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst RBB
Postbus 20012
2500 AE Den Haag
(o7o) 37 67 9tt

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

Postbus 381

2600 AJ Delft
(ot5) 56 27 23
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Rijksinstituut voor Vollcsgezondheid en Milleuhygiihe (.RI\&I)
Postbus I
372A BA Bilthoven

Q3q 74 29 7r

Infornratie Ec Àdvies Centrum Schoolaccornodaties (ICS)

Postbus 2S2

2800 AG Gouda
(01820) 75200
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_____ .,........._ --

Is de onderwijsseçtor nog apntrekkelijk? Het grotè gantal 
verzuimpertkelen, afk~yrlngen en fusieproblemen t~geliîk met 
voortdurend verànder~nde reg~lgeving en fingncierîngs-
structuur, geeft te denken. EGhter, met het vah kracht worden vari 
de Arbowet voór het ond~rwi[s; 'hebben scholen sinds novemb~r 
1991 de mogelijkheid qctief aan eeh ergen drbo~beleid te 
werkea. Een nieuwe opgave, want hoewel het besef dat yit
eindeliik iedereen profiteert van het werken dan betere arbeid~
omsta,ndigheden wel döatdrinf!t, is daëHITlee niet meteen 
duidelijk wat een school dah allemaal te doen heeft. 

Want hoe ziet een goed ártbo-beleid voor een schoolorggnîsgtie 
eruit? Hoe i s dit tè finançiereii? Wat is in Het Arbol:>esluit Onder
wij§ (nog} niet geregeld vergeleken bij de Arbowet? Wiè is 
verantwoordelijk voor het mqken van scbool-grbo-beleid? Mge 
ontstaah drbo-jqgrplan en qrpo-j(iarverslag? Welke rol ·lèan ge 
medezeggenschap~raad vervullen? 

Om deze èll andere vragèn te beantWoorden 1 heeft het NIA diJ 
boek gemagkt i•n samenwerking rnet AiBOP eh NGL 
Alle tekstbijdragen zijn afkomstig van ex-docenten en d0Gente11-
belangenbeharti9ers. Behalve antwoord op de genoernde 
vragen geeft dit boek ook lnfofmalie over de re:latie tussen 
personeelszorg eti arbo-zorg, hoe ge dqnsprakelifkheid rond 
arbeidsqmstqndigheden is geregeld, hoe per school de 
mogelijke arbeidsrisico's voor zowel lerqaf, leerling !;}n niet
onderwijz~nd' personeel kunnen Worden ge1nventariseerd en hoe 
prioriteiten kunnen worden gesteld bij het wegwerken vän arbo
knelpuntèn. 

Andere werkboeken arbo-beleid. 
• Taakbelasfi119 en tagkvercieling: e"'n methocie voor çignpak van 

werkdruk in het onderwiis 
• Handleiding çtr.bo-iaarplah: een p11aktische qafipak voor het 

opstellen, uîtVoeren en evqlueren 
• Handleiding arbo-iaarverslag: een praktische dqnpqk voQr het 

schriiven• 
• Riiksoverhêiq en Arbawet: táken en verantwooFdelqkheëlen bii 

het ;nvoer(#n van arbo-/Jeletc;J 
• Arbo-beleid in theor-ie en praktijk: werkboek voor ondetneming!i

rac/en én inedezeggenschapscommfssies 
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