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Structuur
• Regelgeving
• Inrichting / basiseisen
• Signalisatie
• Veiligheidsinstructiekaarten

(arbeidsmiddelen)
• Veiligheidsinstructie 

gevaarlijke producten
• Voorbeelden instructiekaart
• WP reglement, CBM, PBM
• Controlelijsten



Regelgeving

• KB 10-10-2012 basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten 
voldoen

• KB 12-08-1993 gebruik arbeidsmiddelen
• CODEX boek III: arbeidsplaatsen
• CODEX boek V: omgevingsfactoren en fysische agentia
• ARAB
• AREI
• KB 7 dec 2016 betreffende de brandpreventie op de 

arbeidsplaatsen
• VLAREM
• Nieuwe schoolnorm



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
CODEX, ARAB, KB’s

 Uitrusting, afmetingen en gebruikte materialen
 Verlichting
 Luchtverversing
 Geluidshinder / trillingen
 Sociale voorzieningen
• Kleedkamers
• Wastafels
• Toiletten

 Brandveiligheid
 EHBO



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Algemeenheden 

 Basiseisen voor indeling / inplanting arbeidsmiddelen 
en meubilair:

• Minstens 2 uitgangen ( zie  regelgeving en RA)
• Bedieningszone en werkzone = 1m vrije ruimte
• Evacuatiezone minstens 80 cm
• Evacuatiezone en bedieningszone + werkzones mogen mekaar 

niet overlappen
(voor alle arbeidsmiddelen, ook fornuizen, wasmachines, 
afwasmachines, schoonheidsbehandelingsstoelen, kapsalonstoelen, 
labotafels, enz.)

 Belijning voorzien afbakening evacuatiezone en 
bedieningszone



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
 WP hout, metaal, enz..
• Rekening houden met grote werkstukken (werkzone, bediening)
• Rekening houden terugslag werkstukken
 Indien niet mogelijk door opstelling dan schermen voorzien

• Rekening houden met uitzwaai 

• Rekening houden met tijdelijke uitbreiding werkstukzone
(bvb: invalswerk verticale frees hout, beugelzaagmachine)

• Ook bedieningszone/werkzone voorzien aan alle zijden (bvb voor 
onderhoud, herstelling ) 



Inrichting  WP, praktijklokalen, labo
Voorbeeld WP hout 
(anti-terugslag werkstuk opstelling)



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Voorbeeld WP draaibanken (visgraatopstelling) + belijning werkzone

scherm



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
opstelling AM ???? Aankoppeling AM ???



Inrichting WP, praktijklokalen, labo



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Opslag gasflessen, gevaarlijke producten



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
CNC afdeling met PC opstelling (ergonomie, lichtinval, enz.)



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
PC klassen (ergonomie, lichtinval, enz,) 



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
PC klassen (ergonomie, lichtinval, enz,) 

• Bij de aankoop van PC’s hoort ook :
-goed werkend internet
-nette / veilige bekabeling
-desktop of laptop?
-afwerking door ICT 

• Voorzie in het budget ook de 
afwerking!



Inrichting  WP, praktijklokalen, labo
Lokaal elektriciteit



Inrichting  WP, praktijklokalen, labo



Inrichting WP, praktijklokalen, labo

 Keukens
• Geen fornuizen op uiteinden
• Geen friteuse op uiteinde (verplaatsbare opkant voorzien)
• Slipvrije vloer en geen toxische materialen
• Handwaslavabo (handvrije kraanbediening)
• Insectenhorren
• Afzuiging
• Aparte berging
• Aparte leshoek / eethoek
• Wasmachine + droogkast in apart lokaal aangesloten op diff 30 

mA



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Didactische keukens

Tafels niet ok (hinder evacuatie)



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Didactische keukens

Opkant voorzien tegen wegschuiven

Centrale noodstop gas
+ elektriciteit



Inrichting WP, praktijklokalen, labo

 Schoonheidssalons
• Rekening houden met uitzwaai behandelingsstoelen
• Afzuiging / verluchting
 Kapsalons
• Aparte zone menging producten. Afzuiging  (o.a. haarkleuring?)
• Natte zone (haarwassen) + droge zone (knippen)
• Verluchting
• Ergonomische wastafels
• Ponyzit
• Wasmachine en droogkast in apart lokaal op differentieel 30 mA



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
PC klassen (ergonomie, lichtinval, enz,) 

Kast met afzuiging

Pony zit



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Schoonheidssalons? kapsalons

?



Inrichting WP, praktijklokalen, labo

 Labo
• Geen dubbel gebruik tafel (theorie contra praktijk)
• Voldoende evacuatie (2 uitgangen)
• Geen tafels tegen ramen of muren
• Aparte tafel leerkracht (centrale bediening)
• Veiligheid: gas / gasdarmen / klemmen
• Veiligheid: elektriciteit
• Apart lokaal producten / veiligheidskasten
• Oogdouche
• IP 55



Gevaarlijke producten labo preventie

 Afzuiging aan de bron
• Zuurkasten / opslag / werkkast: afzuiging (manueel / 

automatisch / terugslagklep / ATEX / IP55)
 Lokaal labo:
 Automatische afzuiging
 Geventileerde veiligheidskasten
 Lekbakken producten
 Absorptiemiddelen – kits gemorste stoffen
 Afvalverwerking:
• Procedures voorzien
• Gescheiden tijdelijke opslag voor ophaling



Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Labo



Veiligheidsinstructies gevaarlijke stoffen en 
preparaten – Labo - opslag
 Opslag: in specifieke veiligheids-recipiënten
 Opslag: vergrendeld en in specifieke veiligheidskasten met 

afzuiging en terugslagklep (apart lokaal in labo)
 Voorraad in labo beperken tot minimum



Veiligheidsinstructies gevaarlijke stoffen en 
preparaten – Labo - gebruik

Werkkast en afzuiging
Afzuiging aan de bron



Gewone klaslokalen: BS, SEC. enz.



Gewone klaslokalen: BS, SEC. enz.

-Voldoende licht ook bij hoekenwerk (500 lux)
-Bewaken over goede lucht kwaliteit 
-Verplaatsbaar meubilair voorzien in kleuterklassen
-Voldoende stopcontacten (vermijden verlengkabels)
-Ergonomisch meubilair aankopen. (in de hoogte regelbaar)
-Gebruik maken van geluidsabsorberende materialen voor een 
aangename akoestiek 
-Kasten dienen om materiaal in op te bergen, niet bovenop te 
plaatsen.



Inrichting WP, praktijklokalen, labo

 Aankoopprocedure respecteren  
 Veiligheidseisen voor volgende:

• Arbeidsmiddelen
• Toestellen
• Apparatuur
• Producten
• Collectieve beschermingsmiddelen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Zie les aankoopbeleid 



Stookplaats

 Boven de 70 KW moet voldoen aan NBN 61-001:

• Muur RF 1 uur,  deur ½ uur
• Deur draait in zin van de vluchtweg
• Noodstop buiten de stookplaats
• Gasdetectie met afsluiter/ stookolie automatische blussing
• Hoogte plafond minimum 2,5 meter
• Onder en boven verluchting



Ventilatie

Enkele weetjes, wist u dat :
-wij 85 % van onze tijd binnen doorbrengen
-wij 20 m³/uur verse lucht nodig hebben om ons goed te voelen
-elke volwassene 1 liter vocht uitzweet.
-slecht geventileerde gebouwen hebben een nefaste invloed op 
onze gezondheid, leefcomfort en dragen bij tot 
concentratiestoornissen. Mogelijke gevolgen :  o.a. schimmels, 
irritaties van neus, keel en ogen, allergieën, enz.



Soorten ventilatiesystemen

De vier systemen worden geklasseerd via aan en 
afvoervoorzieningen.
-systeem A : natuurlijke aanvoer en natuurlijke afvoer
-systeem B : mechanische aanvoer en natuurlijke afvoer
-systeem C : natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer

C+ via een CO2 meting gestuurd
-systeem D : mechanische aanvoer en mechanische afvoer.

-



Soorten ventilatiesystemen



Systeem A

Werkt zeer goed, vinden we  terug in onze ‘monumenten’
Regeling manueel via roosteropeningen



Systeem B

Bij het systeem B wordt verse lucht met behulp van 
ventilatoren in de woning/schoolgebouw gepompt langs 
aanvoeropeningen in leefruimten, slaapkamers, burelen, 
etc... De vervuilde lucht wordt zo gedwongen om de woning 
via de afvoeropeningen in de vuile ruimten te verlaten.

Wordt weinig of niet gebruikt in schoolgebouwen



Systeem C/C+

Bij dit systeem is de afvoerventilatie niet continu is, maar automatisch geregeld wordt 
volgens behoefte. Er wordt dan alleen geventileerd als het ook echt nodig is. 
Vraaggestuurde ventilatiesystemen besparen energie en voorkomen ophoping van 
schadelijke stoffen. Met het toenemen van het aantal personen in een ruimte neemt 
ook de CO2- concentratie en de luchtvochtigheid toe. Vraaggestuurde ventilatie 
functioneert op basis van sensoren die CO2-concentratie, luchtvochtigheid of 
beweging registreren. Indien nodig stuurt de sensor een signaal naar de ventilatie-
unit, die automatisch de snelheid aanpast om meer of minder lucht te ververst.



Systeem C/C+



Systeem D 

Bij ventilatiesysteem D gebeurt de af- en 
toevoer volledig mechanisch. Bij ons staat dit systeem ook gekend 
als balansventilatie omdat het ventilatiesysteem ervoor zorgt dat 
er ongeveer een evenwicht is tussen de aangevoerde en 
afgevoerde lucht.



Systeem D



Ventilatie in nieuwe schoolgebouwen

- Systeem C + : uiterst geschikt voor nieuwbouw als voor 
renovatie, vergt een minimum aan leidingen en is zeer beperkt 
in onderhoud

- Systeem D : zeer goed regelbaar, extra warmterecuperatie, (de 
aangevoerde lucht wordt opgewarmd met de afgevoerde lucht)
Nadeel : perfecte  plaatsing noodzakelijk, reiniging en vervanging 
zijn absoluut noodzakelijk, geen luchtlekken anders duidelijk 
verlies van kwaliteit en energie

SPUIEN VOORZIEN !
Onze voorkeur voor scholen gaat naar systeem C+



Ventileren in coronatijden

Concrete tips voor het verluchten van verschillende soorten 
klaslokalen/schoolgebouwen:

• Heb je raamroosters? Laat deze constant open staan, in 
combinatie met een openstaande binnendeur zorgt dit voor een 
goede binnenluchtkwaliteit

• Twee ramen op kipstand zetten is een goede manier om te 
verluchten. Dit kan wel een gevoel van tocht geven, wat bij te 
koude buitentemperaturen of te veel wind niet realistisch zal 
blijken.



Ventileren in corona tijden

• Wat te doen bij koude buitentemperaturen:

o Zet kort twee ramen zo ver mogelijk open

 Liefst aan verschillende zijdes

 Of neem de twee buitenste ramen

 Boven of in de buurt van een radiator

o Eén á twee keer per uur

o Twee tot drie minuten

o Monitor het CO2-gehalte, zo kan je de frequentie en de tijd bepalen

-Bij een buitentemperatuur van minder als 8 graden is het aangewezen om de 
stooklijn van de verwarmingsinstallatie te verhogen.



Luchtreinigers in klaslokalen

Momenteel lopen er in verschillende GO-scholen proefprojecten 
onder de leiding van professor Bert Blocken.

De eerste resultaten zijn zeer goed en positief.
Het GO! onderwijs wacht deze resultaten af alvorens een definitief 
standpunt in te nemen.

Voorlopige calculatie om elke GO! klas te voorzien een 
luchtreiniger is ongeveer 30 miljoen euro.
Een peulschil tov de COVID kost. Komt overeen met drie weken 
testen……



Specifieke risico’s gereedschappen:

 Handgereedschap:
• Correct gereedschap voor wat het bestemd is (tang is geen hamer)
• Degelijke  kwaliteit, 
• Goed onderhouden, regelmatige inspectie
• Afdeling elektriciteit, isolerende schroevendraaiers verplicht, 

werkkoffer met geïsoleerd gereedschap



Specifieke risico’s apparaten /toestellen 

 Aangedreven handgereedschap / apparatuur keukens, 
kapsalon enz.

• Respecteren instructies
• Controle op goed staat ( geen beschadigingen)
• Ontkoppeling energie bij onderhoud en vervanging 

snijgereedschap (of vergrendelbare hoofdschakelaar)
• Geen gebruik bij storing / abnormaal gedrag / beschadiging
• Ervaring bediener? Aandacht correct gebruik



Specifieke risico’s bedieningsorganen

 Aangedreven handwerktuigen:
 Slijpschijven, invalszaagmachine, tuingereedschap
• Dodemansknopvoorziening

= indrukken in werking
= loslaten onmiddellijk stoppen



Specifieke risico’s machines / apparaten
 Ongewild opstarten machines / apparaten
• Minimumspanningsschakelaar
 Verhinderd dat arbeidsmiddel spontaan opstart na 

spanningsdaling / stroomonderbreking
 Voorrang geven stopopdracht op start

 Noodstop / Geen combinatie stop en noodstop

 Vergrendelbare hoofdschakelaar



Signalering en pictogrammen

Nieuwe richtlijn 2014/27/EU 
Norm ISO 7010 nieuwe norm maar nog niet verplicht,

Opgepast: 
Geen combinatie oude met nieuwe,
Bij nieuwbouw wel altijd de nieuwe richtlijn en norm volgen,



Signalering algemeen
Vorm en kleuren / intrinsieke kenmerken

Rond Driehoekig Rechthoekig/vierkant

Rood Verbod

Geel of oranje -geel Mogelijk gevaar

Groen Reddingsbord

Blauw Gebod

Verbod Rond Zwart pictogram, rode rand, schuine lijn L naar R over picto
onder hoek 45°

Waarschuwing Driehoek Zwart pictogram op gele achtergrond, zwarte rand

Gebod Rond Wit pictogram op blauwe achtergrond

Redding Rechthoekig
vierkant

Wit pictogram op groene achtergrond

Brandbestrijding Rechthoekig
vierkant

Wit pictogram op rode achtergrond



Verbodsborden voorbeelden

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.schiphol-zakboek.nl/content/index/11/4&ei=81NsVbvDI4vuUoqogagH&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNGGvbQ9JFSbvueHvFRCyjyhKEcjVQ&ust=1433248909838098
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.naambordshop.nl/3503-kunststof-verbodsbord-roken-verboden-30x13cm.html&ei=T1RsVdScOoT5UqfBgeAG&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNGGvbQ9JFSbvueHvFRCyjyhKEcjVQ&ust=1433248909838098


Waarschuwingsborden voorbeelden

transportvoertuig Ontvlambaar, hoge temp. Explosieve stoffen Warm opp. Schadelijke irriterende stoffen

Bijtende stoffen Hangende lasten



Gebodsborden voorbeelden



Reddingsborden voorbeelden (oude)



Reddingsborden voorbeelden nieuwe



Brandbestrijding voorbeelden

rookluik

Nieuw



Manuele signalering



Kleurcodes gascilinders 

Gassoort oud                       Nieuw



Kleuren specifieke leidingen

water groen

Damp grijs

Ontvlambare vloeistoffen bruin

Gassen geel

Lucht blauw

Elektriciteit oranje

Zuren / basen paars

Brandvoorkoming rood



Veiligheidsinstructiekaarten 
arbeidsmiddelen

 Inhoud: samenvatting veiligheidsinstructies
• Aanduiding restrisico’s
• Correcte bediening / werkmethode
• Correct gebruik beveiligingen (CBM)
• Gebruik PBM
• Aandachtspunten
• Nodige controles
• Foto
• Pictogrammen



Veiligheidsinstructiekaart opmaak

 Met wat rekening houden voor opmaak?

• Gebruiksinstructies fabrikant
• Veiligheidsinstructies fabrikant
• Risicoanalyse
• Controlelijst
• Advies GPD
• Enz.

 Rekening houden met ervaring / opleiding van gebruiker 



Voorbeeld VIK



Voorbeeld VIK



Voorbeeld VIK

http://pro.g-o.be/gezondheid-en-
preventie/preventie/preventieregister/a-documenten/a12-
veiligheidsinstructie-kaarten/ladders-en-trappen

http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/preventieregister/a-documenten/a12-veiligheidsinstructie-kaarten/ladders-en-trappen


Voorbeeld VIK

Direct ophangen in de omgeving:
apparaat / arbeidsmiddel



Veiligheidsinstructies gevaarlijke stoffen en 
preparaten – Labo - Onderhoud

 WG informeert iedere gebruiker over risico’s en gevaren
 MSDS fiches en VIK fiches te voorzien
 Inventaris voorzien met plaats van opslag
 Etikettering
 H zinnen (vroegere R zinnen) HAZARD ( GHS)
 P zinnen (vroegere S zinnen) PRECAUTION (GHS) 
 Informatie bij gebruik
 Informatie bij verkeerd gebruik
 CMB / PMB
 Gebruik: enkel bevoegde gebruikers met kennis van product



Ter info 
Gevaarlijke producten nieuwe regelgeving
Etiket, symbool / pictogram
(Zie verder sessie risico gevaarlijke producten)
 Verordening EG  1272/2008 (1/6/2017) 
• CLP verordening (Classification, labeling and packaging)
• Uniform maken 
• Vanaf 1 juni 2015 nieuwe pictogrammen / etiket
• Overgangsmaatregel tot 1 juni 2017 (oude stocks ??)

 Wat verandert:
• Symbolen oranje achtergrond door witte ruit, rood omrand en 

met symbool (9 i.p.v. 7)
• Nieuwe etiketten met meer info (H, P, picto., enz.)



Ter info: oude en nieuwe symbolen
(Zie verder sessie risico gevaarlijke producten)



Ter info: voorbeeld nieuw etiket gevaarlijke stoffen

(Zie verder sessie risico gevaarlijke producten)



Voorbeeld VIK producten



Voorbeeld VIK producten



Werkplaatsreglementen

 Doel ?
• Afspraken organisatie
• Ongevallen vermijden
• Bevorderen werksfeer
• Bijdrage veiligheid en gezondheid
• Informatief
• Voorkoming gevaarlijke toestanden
• Gebruik VIK
• Gebruik WPF (werkpostfiches)



Werkplaatsreglement

 Inhoud:
• Voor wie ?
• Houding en gedrag
• Orde / netheid
• CMB / PMB en kleding
• Methode veilig werken
• Brandpreventie / evacuatie
• EHBO
• Plaats WPF’s / VIK



Werkpostfiches en controlelijsten

 Doel
• Controle gevaren en risico’s
• Informeren gebruiker mogelijke risico’s
• Instructies hanteren preventiemaatregelen
• Gevaar afwending

WP = uitgebreide info mogelijke risico’s en preventie
VIK = samenvatting veiligheidsinstructies



Werkpostfiches: belang gebruik ?



WPF voorbeeld



Voorbeeld WPF (vervolg)



Voorbeeld WPF





VRAGEN ?????????

Zie ook website GPD
Zie ook website FOD WASO
Zie ook website NAVB
Twijfel niet advies te vragen aan GPD
Zie ook: www.napofilm.net

http://www.napofilm.net/
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