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Voorbeeld uit de praktijk:

Alkwin Kollege Uithoorn
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Eenvoudig en gemakkelijk risico’s
inventariseren en evalueren
Een gezonde en veilige werkomgeving in en om
uw school is essentieel. Niet alleen krijgen
ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid dan
minder kans, maar een veilig en gezond
werkklimaat zorgt er ook voor dat medewerkers
én leerlingen beter hun werk kunnen doen. Het
uitvoeren van de RI&E is wettelijk verplicht.
U maakt een analyse van de arbeidsomstandig
heden en veiligheid in en om uw school en u legt
de geplande verbeteringen vast in een plan van
aanpak.

Wat en waarom van de RI&E?
Iedere organisatie kent bepaalde risico’s die de
gezondheid en veiligheid van werknemers, maar ook
leerlingen in gevaar kunnen brengen. Ook uw school.
Te denken valt aan risico’s die met het binnenmilieu,
een slechte akoestiek en machines en handgereed
schappen te maken hebben. Maar ook met werkdruk
en ongewenste omgangsvormen zoals agressie,
geweld en seksuele intimidatie (psychosociale
arbeidsbelasting). Ziek worden van je werk is
onacceptabel. De Arbowet schrijft dan ook voor dat
alle arbeidsrisico’s voor werknemers geïnventari
seerd en geëvalueerd moeten worden. Dat gebeurt
door middel van de zogenaamde RI&E. Aan de hand
van de RI&E legt u in een plan van aanpak vast welke
acties uw organisatie gaat ondernemen om de
geconstateerde risico’s te beperken of voorkomen.

Arboscan-VO erkend als

RI&E instrument
					

voor het voortgezet onderwijs

Arboscan-VO is een digitaal instrument om u te ondersteunen bij het opstellen van
de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het instrument is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en houdt dus rekening met specifieke situaties
in een vo-school. Arboscan-VO is ‘actueel, volledig en betrouwbaar’ en heeft
daarom de instemming gekregen van de VO-raad en alle werknemersorganisaties
betrokken bij de cao vo. Voert u een RI&E uit met de Arboscan-VO dan voldoet u
daarmee aan de actuele arbowetgeving en de daaruit voortvloeiende arbonormen
voor het voortgezet onderwijs zoals die zijn opgenomen in de Arbocatalogus-VO.

De RI&E moet antwoord geven op:
1. Welke cijfers en gegevens zijn er beschikbaar over
verzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers
en het aantal en soort ongevallen?
2. Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn school,
waarbij ongevallen of verzuim kunnen optreden?
3. Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
4. Hoe beperk ik een risico? Of de schade als het toch
misgaat?
5. Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voer ik ze
door?
6. Hoe zorg ik dat de maatregelen blijven werken?

Vernieuwd
De Arboscan-VO is aangevuld met risico’s
gerelateerd aan pleinonderwijs en met
specifieke modules voor vmbo sectoren.
Controlelijsten ten behoeve van diverse sectoren
zijn aangepast, waardoor de risico’s in die
sectoren gemakkelijker te beoordelen zijn.
Door de toelichting uit te breiden is het aantal
vragen cq. stellingen verminderd. Deze
vernieuwingen maken de Arboscan-VO
inhoudelijk completer, overzichtelijker en
gebruiksvriendelijker.

Voordat u start met de RI&E…
Voordat u start met de uitvoering van de RI&E is het
verstandig om een plan op stellen waarin u vastlegt
welke werkplekken en locaties u gaat onderzoeken en
hoe u dat gaat doen. Zo voorkomt u dat er achteraf
werkplekken, lokalen of hele vestigingen vergeten
zijn. In dit plan legt u verder vast hoeveel tijd,
capaciteit (in uren) en geld er beschikbaar moet zijn.
En welke (preventie)werknemers u nodig heeft om de
RI&E te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld in verband
met specifieke kennis over vak- of praktijklokalen).
Leg in het plan ook de bevoegdheden en verantwoor
delijkheden vast. Het plan legt u vervolgens voor aan
de directie en (gemeenschappelijke) medezeggen
schapsraad (gmr) van uw school. Vergeet tenslotte
niet uw arbodienst of gecertificeerd kerndeskundige
bij het opstellen van het plan te betrekken. Zij moeten
namelijk de RI&E en het plan van aanpak controleren
en accorderen: de zogenaamde toetsing. Wanneer u
hen in een vroeg stadium bij het plan betrekt,
voorkomt u dat u in een latere fase voor verrassingen
komt te staan.

Aan de slag!

Een wachtwoord aanvragen

Het is zover. De directie en/of (g)mr heeft akkoord
gegeven om de RI&E uit te voeren. Hoe nu verder?
Met behulp van de gratis Arboscan-VO op www.
arboscan-vo.nl kunt u de RI&E zelf eenvoudig en
efficiënt uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen om de
uitvoering van de RI&E geheel of gedeeltelijk uit te
besteden. Kiest u hiervoor, dan adviseren wij om de
externe partij ook gebruik te laten maken van de
Arboscan-VO. Dan kunt u de RI&E namelijk zelf
actueel houden.

Om de (gratis) Arboscan-VO te gebruiken, heeft u een
gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze vraagt
u aan op www.arboscan-vo.nl. U ontvangt de
gebruikersnaam en het wachtwoord direct in uw
mailbox. U kunt dus meteen aan de slag. Degene die
de aanmeldcode aanvraagt wordt applicatiebeheerder.
Hij of zij kan meerdere RI&E’s aanmaken en indien
gewenst gebruikers autoriseren om een (gedeelte van
een) RI&E voor een bepaalde school of locatie te
beheren en/of uit te voeren.

U doorloopt de scan in slechts 4 stappen:
1. Inventariseren: door het beantwoorden van de
vragen in de verschillende modulen worden
knelpunten zichtbaar;
2. Evalueren: aan deze knelpunten wordt automatisch
een risicobeoordeling toegevoegd;
3. Maatregelen treffen: vervolgens kiest ú de juiste
maatregel(en), met een tijdpad, middelen en
verantwoordelijke, om het knelpunt aan te pakken;
4. Rapporteren: u maakt per RI&E een plan van
aanpak (pva), managementrapportages over alle
RI&E’s voor uw directie en (g)mr en een plan van
aanpak voor uw arbodienst.

Ondersteuning

Eenvoudig

& efficiënt
Beoordeling RI&E en plan van aanpak
De inventarisatie is afgerond en het plan van aanpak is
opgesteld. De (g)mr heeft het plan van aanpak
goedgekeurd. Dan is de arbodienst of gecertificeerd
kerndeskundige aan zet. Dat is een eis van de Arbowet
(art. 14 lid 1a). De arbodienst of gecertificeerd
kerndeskundige beoordeelt of de RI&E volledig,
betrouwbaar en actueel is. Daarnaast neemt hij of zij
het plan van aanpak door en beoordeelt hij of zij de
effectiviteit van de geplande maatregelen.

Op www.arboscan-vo.nl > Over de Arboscan-VO
vindt u een gebruikershandleiding die u door de
Arboscan-VO leidt en u helpt bij het opzetten van de
RI&E. U vindt hier ook tips en informatie over de
actuele wijzigingen in de scan. Wilt u toch
ondersteuning bij het uitvoeren van de scan?
Dan biedt Voion verschillende vormen van hulp:

Kennismakingscursus Arboscan-VO
Voor iedereen die onder begeleiding van een expert
kennis wil maken met het gebruiksgemak van
Arboscan-VO organiseert Voion de kennismakings
cursus Arboscan-VO. Tijdens de cursus krijgt u inzicht
en praktische tips voor een soepel verloop van de
RI&E. De kennismakingscursus kunt u ook als
incompany training organiseren voor de preventie
medewerkers van uw scho(o)l(en). Kijk voor meer
informatie op www.arboscan-vo.nl.

Arbocatalogus-VO
Op www.arbocatalogus-vo.nl vindt u de normen die
gelden voor de arborisico’s in het voortgezet
onderwijs. Daarnaast vindt u in de Arbocatalogus-VO
(school)voorbeelden van maatregelen om de gevonden
knelpunten aan te pakken.

RI&E op Voion.nl
Wilt u meer weten over de RI&E voor het voortgezet
onderwijs? Kijkt u dan ook eens opv www.Voion.nl.
Hier vindt u meer informatie, nieuws en praktijk
verhalen over de RI&E, onder Veilig, vitaal en gezond
werken.
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met specifieke kennis over vak- of praktijklokalen).
Leg in het plan ook de bevoegdheden en verantwoor
delijkheden vast. Het plan legt u vervolgens voor aan
de directie en (gemeenschappelijke) medezeggen
schapsraad (gmr) van uw school. Vergeet tenslotte
niet uw arbodienst of gecertificeerd kerndeskundige
bij het opstellen van het plan te betrekken. Zij moeten
namelijk de RI&E en het plan van aanpak controleren
en accorderen: de zogenaamde toetsing. Wanneer u
hen in een vroeg stadium bij het plan betrekt,
voorkomt u dat u in een latere fase voor verrassingen
komt te staan.

Aan de slag!

Een wachtwoord aanvragen

Het is zover. De directie en/of (g)mr heeft akkoord
gegeven om de RI&E uit te voeren. Hoe nu verder?
Met behulp van de gratis Arboscan-VO op www.
arboscan-vo.nl kunt u de RI&E zelf eenvoudig en
efficiënt uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen om de
uitvoering van de RI&E geheel of gedeeltelijk uit te
besteden. Kiest u hiervoor, dan adviseren wij om de
externe partij ook gebruik te laten maken van de
Arboscan-VO. Dan kunt u de RI&E namelijk zelf
actueel houden.

Om de (gratis) Arboscan-VO te gebruiken, heeft u een
gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze vraagt
u aan op www.arboscan-vo.nl. U ontvangt de
gebruikersnaam en het wachtwoord direct in uw
mailbox. U kunt dus meteen aan de slag. Degene die
de aanmeldcode aanvraagt wordt applicatiebeheerder.
Hij of zij kan meerdere RI&E’s aanmaken en indien
gewenst gebruikers autoriseren om een (gedeelte van
een) RI&E voor een bepaalde school of locatie te
beheren en/of uit te voeren.

U doorloopt de scan in slechts 4 stappen:
1. Inventariseren: door het beantwoorden van de
vragen in de verschillende modulen worden
knelpunten zichtbaar;
2. Evalueren: aan deze knelpunten wordt automatisch
een risicobeoordeling toegevoegd;
3. Maatregelen treffen: vervolgens kiest ú de juiste
maatregel(en), met een tijdpad, middelen en
verantwoordelijke, om het knelpunt aan te pakken;
4. Rapporteren: u maakt per RI&E een plan van
aanpak (pva), managementrapportages over alle
RI&E’s voor uw directie en (g)mr en een plan van
aanpak voor uw arbodienst.

Ondersteuning

Eenvoudig

& efficiënt
Beoordeling RI&E en plan van aanpak
De inventarisatie is afgerond en het plan van aanpak is
opgesteld. De (g)mr heeft het plan van aanpak
goedgekeurd. Dan is de arbodienst of gecertificeerd
kerndeskundige aan zet. Dat is een eis van de Arbowet
(art. 14 lid 1a). De arbodienst of gecertificeerd
kerndeskundige beoordeelt of de RI&E volledig,
betrouwbaar en actueel is. Daarnaast neemt hij of zij
het plan van aanpak door en beoordeelt hij of zij de
effectiviteit van de geplande maatregelen.

Op www.arboscan-vo.nl > Over de Arboscan-VO
vindt u een gebruikershandleiding die u door de
Arboscan-VO leidt en u helpt bij het opzetten van de
RI&E. U vindt hier ook tips en informatie over de
actuele wijzigingen in de scan. Wilt u toch
ondersteuning bij het uitvoeren van de scan?
Dan biedt Voion verschillende vormen van hulp:

Kennismakingscursus Arboscan-VO
Voor iedereen die onder begeleiding van een expert
kennis wil maken met het gebruiksgemak van
Arboscan-VO organiseert Voion de kennismakings
cursus Arboscan-VO. Tijdens de cursus krijgt u inzicht
en praktische tips voor een soepel verloop van de
RI&E. De kennismakingscursus kunt u ook als
incompany training organiseren voor de preventie
medewerkers van uw scho(o)l(en). Kijk voor meer
informatie op www.arboscan-vo.nl.

Arbocatalogus-VO
Op www.arbocatalogus-vo.nl vindt u de normen die
gelden voor de arborisico’s in het voortgezet
onderwijs. Daarnaast vindt u in de Arbocatalogus-VO
(school)voorbeelden van maatregelen om de gevonden
knelpunten aan te pakken.

RI&E op Voion.nl
Wilt u meer weten over de RI&E voor het voortgezet
onderwijs? Kijkt u dan ook eens opv www.Voion.nl.
Hier vindt u meer informatie, nieuws en praktijk
verhalen over de RI&E, onder Veilig, vitaal en gezond
werken.

Quickscan psychosociale
arbeidsbelasting
De Quickscan PSA is een speciaal onderdeel van de
Arboscan-VO en biedt de mogelijkheid om met een
korte enquête (een deel van) uw medewerkers te
vragen naar hun beleving van het werk en de
werkomstandigheden, zoals werkdruk, sfeer en
omgangsvormen. Kortom, zaken die vallen onder
de noemer psychosociale arbeidsbelasting (psa).

U verspreidt de enquêtes per e-mail onder uw
medewerkers. Ingevulde enquêtes worden door het
programma tot een rapport samengevoegd.
Niemand kan de ingevulde enquêtes inzien.
Het verspreiden van en rapporteren over de
resultaten verloopt volledig geautomatiseerd en
anoniem. Door de toevoeging van de Quickscan aan
de Arboscan-VO betrekt u medewerkers bij het
proces en is uw RI&E nog betrouwbaarder en
completer.

Voorbeeld uit de praktijk:

Alkwin Kollege Uithoorn

Enkele voordelen van de Arboscan-VO op een rij:
• Eenvoudig en efficiënt;
• Flexibel: U stelt een (deel-)RI&E op zoals u zelf wilt;
• Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd werken
aan een RI&E;
• U kunt op verschillende niveaus gebruikers
autoriseren voor inzien, invullen of muteren van
gegevens;
• Enquêtefunctie waarmee u een digitale vragenlijst
onder medewerkers kunt verspreiden om het risico
psychosociale arbeidsbelasting te inventariseren
(Quickscan PSA);
• Speciaal ontwikkeld voor en dus toegespitst op het
voortgezet onderwijs;
• Beschikbaar via beveiligde internetomgeving, altijd
en overal kunt u de actuele versie van uw RI&E
raadplegen;
• Brengt zowel `harde’ (bv gevaarlijke stoffen) als
‘zachte’ (werkbeleving) risico’s in beeld;
• Duidelijke overzichtrapportages; in overzichtelijke
schema’s ziet u wie wat heeft gedaan en wat er nog
moet gebeuren;
• Heldere rapportages in Word, Excell of als XMLbestand;
• Gratis.

“De Arboscan-VO maakt duidelijk hoe het
gesteld is met de arbeidsomstandigheden op
school en maakt ook kleine ‘ongemakken’
zichtbaar. Zo bleek bij ons dat het goed is gesteld
met de arbo-omstandigheden, maar dat er nog
verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van
binnenklimaat, (machine)veiligheid en
voorlichting over agressie en intimidatie. De
RI&E die uit de Arboscan rolde, maakte het
mogelijk ook op deze gebieden de punten op de i
te zetten.”

Vragen?
Voor vragen, ondersteuning en advies bij het opzetten
en uitvoeren van uw RI&E met de Arboscan-VO kunt u
altijd terecht bij uw consultant. Kijk voor de
contactgegevens op www.Voion.nl of bel met het Voion
kennis- en adviescentrum , tel: 045-5796024.

Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie
en evaluatie in het voortgezet onderwijs

VOION, KENNIS EN ADVIES
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• Duidelijke overzichtrapportages; in overzichtelijke
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school en maakt ook kleine ‘ongemakken’
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met de arbo-omstandigheden, maar dat er nog
verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van
binnenklimaat, (machine)veiligheid en
voorlichting over agressie en intimidatie. De
RI&E die uit de Arboscan rolde, maakte het
mogelijk ook op deze gebieden de punten op de i
te zetten.”
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Voor vragen, ondersteuning en advies bij het opzetten
en uitvoeren van uw RI&E met de Arboscan-VO kunt u
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