
 

Veilig werken 
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“Als het gaat om veiligheid en gezondheid is de verleiding groot om terug te vallen op de 

regels. Maar met gedachteloos toepassen van de regels worden arbeidsomstandigheden niet 

veiliger of gezonder”, zegt Rick van Workum, programmaleider Veilig, gezond & vitaal werken 

bij Voion. "Zelf blijven nadenken en je oordeel vormen blijft belangrijk.'  

  

Voion wil scholen hierin graag ondersteunen. Dit doen we onder meer door kennis te ontsluiten, 

instrumenten beschikbaar te stellen en praktijkvoorbeelden te verzamelen en te delen. Verder vindt u 

op onze website antwoorden op relevante vragen bijvoorbeeld over veiligheid in praktijklokalen, zoals: 

 

 Wat verstaan we onder veilig werken? Hoe ga je bijvoorbeeld om met machines?  

 Hoe pakken we dit als school aan? Uiteraard door te weten wat (on)veilige situaties zijn, maar 

ook door het creëren van een goede veiligheidscultuur.  

 Wat moet ik regelen rond veiligheid in vak- en praktijklokalen? Als school moet u aan 

bepaalde wettelijke eisen voldoen.   

 Wat kan ik over dit onderwerp vinden in de Arbocatalogus-VO? Hierin vindt u alle normen – 

minimale eisen – rond veilig werken in vak- en praktijklokalen, zoals persoonlijke 

beschermingsmiddelen, werkhouding en de normen voor de bedieningsmiddelen.  

 Wie is aansprakelijk voor de veiligheid in het vak- of praktijklokaal? 

 Zijn er nog handige tips en aanbevelingen? Ja! We hebben ze allemaal voor u op een rijtje 

gezet.  

 

Bekijk alle informatie over veilig werken www.voion.nl > programmalijnen > veilig gezond en vitaal 

werken > fysieke veiligheid > VEILIG WERKEN  

 

Heeft u vragen of behoefte aan verdere ondersteuning en advies? Neem dan contact op met ons 

servicecenter tel: 045-5796024 of e-mail: info@voion.nl. 

http://www.voion.nl/
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VOION 

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen 

vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan en professionalisering en veilig, gezond en 

vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook 

docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en 

adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende 

niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en 

werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. 
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