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Structuur:
• Inleiding en definitie
• Regelgeving
• Organisatie
• Verplichtingen stagegever
• Taak school
• Risicoanalyse –

werkpostfiche
• Risico-evaluatie-risicograaf
• Voorbeelden



Inleiding en definitie

Buitenschoolse opleiding moet kaderen in leerplan / eindtermen

 Hoe opsplitsen:

• Leerlingen nemen deel aan arbeidsproces
= STAGE = stagiair = werknemer
= stagegever = werkgever

• Leerlingen nemen niet deel aan arbeidsproces
 Praktijklessen op verplaatsing / Werkplekleren: in onderneming / 

andere school/ opleidingscentrum (VDAB, RTC…)

 Observatieactiviteiten: bedrijfsbezoek, observatie lessen, kijkstages, 
inleefdagen enz….



Definitie

 Werkplekleren:
• Verwerven competenties in arbeidssituatie

(leerprogramma / didactische werkvorm)

• Niet in de lokalen van de school/ wel in een onderneming of 
opleidingscentrum

• School = werkgever = verplichtingen welzijn
• RA  + PM= onderwijsinstelling  in samenwerking PA 

onderneming) + (HL en advies PA school)

• WPF bespreken voor aanvang opleiding (via toolbox, enz.)

• AO en EAO: onderzoek GPD GO i.s.m. PD bedrijf, 
opleidingscentrum, enz…



Definitie

 Stagiair = leerling, cursist, student = WN tijdens stage

• Kader leerprogramma ( leerplan)

• Organisatie door onderwijsinstelling

• Arbeid verrichten bij een werkgever

• Arbeid in zelfde omstandigheden/omgeving WN’s van WG

• Opdoen beroepservaring (vakbekwaamheid)

• Attitudevorming veiligheid en preventie

 Stagegever = WG = verantwoordelijk voor welzijn en preventie

 Stage = vorm van arbeid 



Regelgeving

 Welzijnswet 04/08/1996 en uitvoeringsbesluiten
 KB 21/09/2004 bescherming stagiairs ( en latere wijzigingen 

zoals KB 02/06/2006 bescherming stagiaires)
 KB 14 april 2014 inzake welzijn op het werk (o.a. 

gezondheidstoezicht vanaf 2016)
 Omzendbrieven:
• SO/2004/06 – extramuros act. Sec. Ond.
• SO 64 – structuur en organisatie voltijds Sec. Ond.
• SO 74 – organisatie v/h schooljaar voltijds Sec. Ond.
• SO/2002/09-leerlingenstages in het voltijds Sec. Ond.
 BVR 31/08/2001 organisatie v/h schooljaar voltijds Sec. Ond



Organisatie stages

• Vanaf 2e graad SO, min. 15 jaar

• Voorzien in kader onderdeel leerplan

• Stage overeenkomst voorzien en naleven

• Stage-gever uit zowel profit als non-profit (vzw..) sector + PD 
(intern of extern)

• Instelling SO kan geen stage-gever zijn voor leerling SO 
(omzendbrief) wel mogelijk op ander niv. zoals BS, CVO, enz,)

• Stage dossier opmaken en bijhouden

• School en WN beiden verzekerd ( AO verzekering = school)

• Tussen school en onderneming: geen financiële afspraken



Organisatie: randvoorwaarden

• Onderneming VCA (aangeving veilige werken?)

• Max. 60 dagen bij zelfde WG

• Stage toegelaten tijdens verlof / vakantie maar:

 Vakantie min.4 weken

 In overleg schoolorgaan en personeelsdienst

• Buitenlandse stages: aandacht welzijn en arbeid ??



Organisatie : randvoorwaarden

• Rekening houden arbeidsduur (p/d 8h max. en 38h p/w)

• Geen verboden arbeid

(Agentia: kankerverwekkend?)

(procedés: springstof, schiethamers, heien palen)

(Bepaalde omgeving: asbest, autopsie..)

• Rusttijden te respecteren (jongeren < 18 jaar)

• Geen nachtarbeid

• Rekening houden met: Soc. Documenten, CAO’s, PC, 
Verzekeringen



DUAAL LEREN

 Is geen stage maar wel een vorm van werkplekleren
 Verbod op zon en feestdagen, nachtarbeid
 LLn mag werken in een schoolvakantie maar moet dit 

gecompenseerd krijgen tijdens het schooljaar
 Het is decretaal bepaald dat een lln uit het duaal niet minder 

vakantie mag hebben dan andere lln
 Anderzijds is het aantal vakantie- en verlofdagen dat voorzien is 

in de overeenkomst die gebruikt wordt in het duaal leren lager 
dan in onderwijs. Om te vermijden dat het aantal vakantie- en 
verlofdagen van de jongeren in het proefproject lager uitvalt 
dan in onderwijs, wordt zo nodig de overeenkomst tijdelijk 
opgeschort.



Verplichtingen stagegever

 Naleving en nakomen welzijnsverplichtingen
 RA/ PM/ WPF opmaken in functie voor stagiair
 Rekening houden met: gebrek ervaring, beperkte kennis risico’s, nog in 

opleiding onderwijsinstelling.

 Zorgt voor onthaal en begeleiding

 AO onderzoek in samenwerking  interne / externe 
preventiedienst WG. Bij EAO = ook opmaak omstandig verslag. 

 Geeft vooraf document aan school en stagiair met 
noodzakelijke en specifieke info over uit te voeren stage,



Verplichtingen onderwijsinstelling

 Nagaan of stageplaats, werkpost, werkomgeving voldoende 
waarborg biedt voor veilig organiseren stages,

(zie website GPD: PRO15 Buitenschoolse opleiding controlelijst,quick-scan)

 Toezien op ontvangst RA

 Toezien op ontvangst WPF

 Toezien op gezondheidstoezicht

 Bijhouden lijst :
• (onderworpen stagiaires, gegevens stagiaires, specificaties stage)

 Stage-overeenkomst voorzien met duidelijke afspraken



Verplichtingen stagegever (WG): document

 Beschrijving werkpost met RA en WP

 Beschrijving activiteiten (info-blad / activiteitenformulier)

 PM 

 Aard risico’s en restrisico’s (werkpost en in geheel bedrijf)

 Verwachtingen stagiair

 Indien nodig: bijkomende opleiding voorzien PM 
(preventiemaatregelen)

DOCUMENT TER BESCHIKKING HOUDEN TOEZICHT WELZIJN OP 
HET WERK (WG en school)



Plichten WG: gezondheidstoezicht

 Enkel bij stage en indien nodig volgens RA (zie COPREV - RL)

(eventueel: inentingen en bijkomende onderzoeken)

 Arbeidsgeneesheer  interne of externe preventiedienst

• WG                 kopie beoordeling aan onderwijsinstelling (stagiair)

 In afwijking: WG kan beroep doen op arbeidsgeneesheer 
bevoegde PD onderwijsinstelling

(regeling op te nemen in de stageovereenkomst)

• Onderwijsinstelling                  kopie beoordeling aan WG en 
stagiair

 Nieuw onderzoek: nieuwe risico’s, andere werkpost waarvoor 
nog geen gezondheidsbeoordeling is gebeurd.



SOORTEN DUAAL LEREN

 SAO (stageovereenkomst alternerende opleiding  : 20 uren / 
week , enkel onkostenvergoeding, RA en EAO : idem als 
gewone stage.

 OAO (overeenkomst alternerende opleiding) : 20 uren / week, 
leervergoeding van ongeveer 500 euro/maand, RA en EAO 
bedrijf of werkplek.

 DA (deeltijds arbeidsovereenkomst) : 20 uren / week, loon en 
RA en EAO bedrijf of werkplek 

 Taak school = trajectbegeleider, zoeken naar werkplek , intake 
gesprek en begeleiding leertraject.

 Taak bedrijf (werkplek)=mentor en begeleiding op de werkplek
 Ongevallen op de werkplek en op de school ten laste van de 

werkplek bij OAO en DA



Stage in corona tijden

In de huidige situatie kan leren op de werkplek doorgaan: 

“De stages en duaal leren gaan door als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd kunnen 
worden die van toepassing zijn op de werkplekken. Stagebegeleiding wordt maximaal 
digitaal georganiseerd.” 

De kans is aannemelijk dat heel wat ondernemingen (voorlopig) geen of minder stagiairs 
gaan toelaten. Hierdoor is de kans zeer reëel dat de school onvoldoende werkplekken 
gaat vinden. 

Als school is het dan aangewezen om een volgorde te bepalen bij het toekennen van 
werkplekken aan leerlingen 



Stage in corona tijden

Te volgen volgorde bij te weinig stageplaatsen 
1. Er wordt voorrang gegeven, voor de leerlingen in een studierichting waar ‘een 

aandeel op de werkvloer’ bij wet verplicht deel uitmaakt van de studiebekrachtiging, 
namelijk de studierichtingen: verzorging, zorgkundige en farmaceutisch-technisch 
assistent. 

2.  Vervolgens de werkplekken voor het duaal leren, in het bijzonder de leerlingen die 
in het tweede jaar zitten en de leerlingen die een éénjarige opleiding volgen.

3.  Nadien worden de werkplekken voorbehouden voor de leerlingen leren & werken.

4. Ten slotte worden de werkplekken voorzien voor de stages binnen het voltijds 
secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs (OV3 en OV4). 



Stage in coronatijden

Advies pedagogische begeleidingsdienst

- In eerste instantie geven we voorrang aan de leerlingen die in een specialisatiejaar, een 
Se-n-Se, het zesde jaar BSO, zesde jaar TSO (enkel deze studierichtingen waar de stage 
wordt gebruikt om competenties in een realistische context te realiseren), integratiefase 
Buso of in het tweede jaar van de kwalificatiefase Buso zitten. Zij hebben immers niet 
meer de mogelijkheid om de stage in een volgend schooljaar te hernemen. 
- Indien er dan nog voldoende stageplaatsen overblijven, kan er bekeken worden in 
hoeverre de leerlingen van 5 BSO en de derde graad TSO (deze studierichtingen waar de 
stage gericht is op het verkennen van het beroep) op stage kunnen gaan. Een school kan 
hierbij haar organisatie aanpassen en de stages voor deze leerlingen sowieso naar een 
later tijdstip verschuiven in de hoop dat de situatie dan fel verbeterd is en meer stagiairs 
terug welkom zijn. 
- Daar waar stage niet verplicht is of in de vrije ruimte wordt georganiseerd, adviseren 
we om de stage dit schooljaar te laten vallen. 



Stage in coronatijden

Stages in de zorg : Wie zorgt voor de vaccinaties?
De CLB’s hebben hier in deze fase van de uitrol van de vaccinatiestrategie geen rol of 
opdracht.
Het zijn de WZC zelf die verantwoordelijk zijn voor het vaccineren van de stagiairs en 

hen ook dienen te informeren over de vaccinatie.
Conform de wet op de patiëntenrechten moeten scholen ook niet zorgen voor 

toestemmingsformulieren omdat deze leerlingen bekwaam geacht worden om zelf 
geïnformeerd toestemming te geven. 
Vermits het hier over bekwame minderjarigen gaat moeten wij als CLB of als school hier 
geen initiatief moeten nemen vermits zij zelf kunnen instemmen.

Hierbij de link: 
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie
www.laatjevaccineren.be

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie


Quick scan



Risicoanalyse (RA)

 Aandachtspunten:
 Veiligheid, inrichting, uitrusting stageplaats en werk post

 Arbeidsomgeving stagiair / uit te voeren taken

 Niveau stagiair / ervaring / bijkomende voorlichting??

 Arbeidsmiddelen / apparaten waarmee stagiair werkt

 Arbeidsprocedé bij tewerkstelling

 Aanwezige agentia (schadelijke ???)

 Aanwezige begeleiding



Werk Post Fiche GO (WPF)

 Op basis van RA en werkplaats reglement

 Enkelvoudig document (zachte en harde sector)

 Verschillende voorbeelden voor alle niveau’s

(website GPD documenten A. 15 stagedoende jongeren)

 Aangeving risico’s en nodige preventiemaatregelen

 Gezondheidstoezicht

 PBM’s / afspraken

 Bestemd voor  / ondertekend door de betrokken partijen

 Indien stageplaats geen WPF kan die van GO gebruikt worden



 
  

 
    

 

WERKPOSTFICHE voor STAGES MVD personeel  
In uitvoering van het KB van 21/09/2004 en de wijzigingen van 30/09/05 en 02/06/06betreffende de bescherming van stagiairs. 

Studierichtingen: meester vak en dienstpersoneel busbegeleider 
Deze werkpostfiche gebruiken is verplicht bij elke stage en wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend. 

 
STAGEPLAATS: IDENTIFICATIEGEGEVENS 

 Stageplaats voor: MVD personeel busbegeleider 
Stagegever: Naam verantwoordelijke: directeur 
Adres: Naam en functie stagementor: leerkracht 
             Tel/GSM/e-mail: 
Tel/GSM/e-mail: e-mail:  
Onderwijsinstelling:  
Benaming werkpost: MVD personeel busbegeleider 

 
LUIK A                Beschrijving van de werkzaamheden (zie RA/RIE of checklist) 

1. Activiteiten: observeren, begeleiden en toezicht van leerlingen  
2. Stage zonder risicohoudende activiteiten: neen:       ja:     (medisch toezicht vereist) 
3. Er zijn taken met verhoogd risico:      neen:       ja:  
4. Werken waarvoor men ouder moet zijn dan 18 j.:  neen:             ja:     zo ja / welke …………………………………………………… 
5. Specifieke opleiding vereist voor: het opmerken van infectieziekten bij kinderen, psychosociale belasting, omgang met kinderen, voorkennis eigen 
aan de opleiding en niveau 
6. Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien:     neen:                    ja:  
 

LUIK B 
 
Risico beoordeling 
volgens EN ISO 12100- 1 

in uitvoering van KB 27/3/98: 
dynamisch risicobeheersingsysteem 
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  Resultaat risicoanalyse             Risico = E x Wb x Wi x A 

1 – 4      Risico laag                - misschien aanvaardbaar 
5 – 7      Risico middelgroot   - verbetering vereist 
8 – 10     Risico groot             - onmiddellijk verbeteren 
11 – 14    Risico zeer groot    - stopzetting werkzaamheid 

 
 
Risico’s en hinder 

 
Risicoreductie 
Te nemen maatregelen                 Visum preventieadviseur 

 Vallen 2 2 1 1 5 Instructies, nakijken en antislipstroken aanbrengen 

 Verwondingen, infectie 1 - 2 1 3 EHBO, kwetsuren direct vakkundig verzorgen 

 Prikken met naalden       

 TBC besmetting 2 1 1 1 3 Melding bij opmerken, gepaste maatregelen, dokter raadplegen 

 Biologisch besmettingsgevaar 2 1 2 2 6 Vaccinatie op het ogenblik van niet zwangerschap voor aanvang stage (rubella, 
mazelen, bof, varicella, …), hygiëne 

 Fysieke werkbelasting, rugbelasting 2 1 1 1 3 Instructies en begeleiding door stagebegeleidende leerkracht 

 Brandwonden       

 Huidirritaties       

 Warmte, Koude (klimaat - omgeving) 1 2 2 1 3 PBM’s, kledij,warme en koude dranken, rustpauzes 

 Vochtigheid 1 2 2 1 3 PBM’s, kledij 

 Psychosociale belasting 2 2 2 1 7 Begeleiding stagementor en andere betrokkenen 

 Mentale werkbelasting 2 2 2 1 7 Begeleiding stagementor en andere betrokkenen 

 Agressie leerlingen 2 2 2 1 7 Begeleiding stagementor en andere betrokkenen 

 Risico’s infrastructuur 3 1 1 1  7 
 

Maatregelen bij brand en evacuatie kenbaar maken, opleiding hanteren kleine 
blusmiddelen 

       
Getroffen preventiemaatregelen: Alle werkzaamheden en activiteiten worden uitgevoerd mits stagebegeleiding door personeel van de 
onderwijsinstelling. Onthaalprocedure (intern noodplan, EHBO, maatregelen bij brand en busevacuatie). Procedure bij infectieziekten 
 
 
 
 

 




gemeenschappelijke preventiedienst


werkpostfiche MVD PERSONEEL busbegeleider



WERKPOSTFICHE voor STAGES MVD personeel 

In uitvoering van het KB van 21/09/2004 en de wijzigingen van 30/09/05 en 02/06/06betreffende de bescherming van stagiairs.


Studierichtingen: meester vak en dienstpersoneel busbegeleider

Deze werkpostfiche gebruiken is verplicht bij elke stage en wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend.

		STAGEPLAATS: IDENTIFICATIEGEGEVENS



		

		Stageplaats voor: MVD personeel busbegeleider

Stagegever:
Naam verantwoordelijke: directeur


Adres:
Naam en functie stagementor: leerkracht


            
Tel/GSM/e-mail:


Tel/GSM/e-mail:
e-mail: 


Onderwijsinstelling: 


Benaming werkpost: MVD personeel busbegeleider





		LUIK A                Beschrijving van de werkzaamheden (zie RA/RIE of checklist)



		1. Activiteiten: observeren, begeleiden en toezicht van leerlingen 


2. Stage zonder risicohoudende activiteiten:
neen: (     
ja: (    (medisch toezicht vereist)


3. Er zijn taken met verhoogd risico:     
neen: (     
ja: (

4. Werken waarvoor men ouder moet zijn dan 18 j.: 
neen: (           
ja: (    zo ja / welke ……………………………………………………

5. Specifieke opleiding vereist voor: het opmerken van infectieziekten bij kinderen, psychosociale belasting, omgang met kinderen, voorkennis eigen aan de opleiding en niveau


6. Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien:     neen: (                   ja: (





		LUIK B





		Risico beoordeling


volgens EN ISO 12100- 1

in uitvoering van KB 27/3/98:


dynamisch risicobeheersingsysteem

		E = Effect

		B = Blootstelling

		Wb =Waarschijnlijkheid

		Wi = Afwending

		Risico = E x Wb x Wi  x A 

		Resultaat risicoanalyse             Risico = E x Wb x Wi x A


1 – 4      Risico laag                - misschien aanvaardbaar


5 – 7      Risico middelgroot   - verbetering vereist


8 – 10     Risico groot             - onmiddellijk verbeteren


11 – 14    Risico zeer groot    - stopzetting werkzaamheid



		Risico’s en hinder

		

		

		

		

		

		Risicoreductie


Te nemen maatregelen                 Visum preventieadviseur



		( Vallen

		2

		2

		1

		1

		5

		Instructies, nakijken en antislipstroken aanbrengen



		( Verwondingen, infectie

		1

		-

		2

		1

		3

		EHBO, kwetsuren direct vakkundig verzorgen



		( Prikken met naalden

		

		

		

		

		

		



		( TBC besmetting

		2

		1

		1

		1

		3

		Melding bij opmerken, gepaste maatregelen, dokter raadplegen



		( Biologisch besmettingsgevaar

		2

		1

		2

		2

		6

		Vaccinatie op het ogenblik van niet zwangerschap voor aanvang stage (rubella, mazelen, bof, varicella, …), hygiëne



		( Fysieke werkbelasting, rugbelasting

		2

		1

		1

		1

		3

		Instructies en begeleiding door stagebegeleidende leerkracht



		( Brandwonden

		

		

		

		

		

		



		( Huidirritaties

		

		

		

		

		

		



		( Warmte, Koude (klimaat - omgeving)

		1

		2

		2

		1

		3

		PBM’s, kledij,warme en koude dranken, rustpauzes



		( Vochtigheid

		1

		2

		2

		1

		3

		PBM’s, kledij



		( Psychosociale belasting

		2

		2

		2

		1

		7

		Begeleiding stagementor en andere betrokkenen



		( Mentale werkbelasting

		2

		2

		2

		1

		7

		Begeleiding stagementor en andere betrokkenen



		( Agressie leerlingen

		2

		2

		2

		1

		7

		Begeleiding stagementor en andere betrokkenen



		( Risico’s infrastructuur

		3

		1

		1

		1

		 7



		Maatregelen bij brand en evacuatie kenbaar maken, opleiding hanteren kleine blusmiddelen



		

		

		

		

		

		

		



		Getroffen preventiemaatregelen: Alle werkzaamheden en activiteiten worden uitgevoerd mits stagebegeleiding door personeel van de onderwijsinstelling. Onthaalprocedure (intern noodplan, EHBO, maatregelen bij brand en busevacuatie). Procedure bij infectieziekten






		Gezondheidstoezicht 2



		Naam EDP&B Scholengroep: ……………………………………………………………………………                 Naam arbeidsgeneesheer: ……………………….……………………………………….



		Voorafgaande gezondheidsbeoordeling   
( neen         
( ja


Periodieke gezondheidsbeoordeling3   
( neen   
( ja

Aard van het gericht onderzoek:


Risico beroepsziekte


( Chemisch        
( Fysisch  
( Ioniserende straling    
( Biologisch


( Veiligheidsfunctie       
( Manueel hanteren van lasten (gevaar op rugletsels)    
( Contact met voedingswaren


( Gebruik van beeldschermen4    (geen medisch attest van schooltoezicht < 5jaar oud of op verzoek van de werkgever)


Inentingen/test


( Tetanus          
( Tuberculose  
( Hepatitis A       
( Hepatitis B


Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding: 
( neen  
( ja


Gebruik chemische agentia is verboden


Verwijdering werkpost vanaf 1° maand / 3 laatste maanden zwangerschap
( neen    
( ja





		Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen



		Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn

		Vul de verantwoordelijke in:


stagegever of leerling – stagiair



		( Veiligheidsschoenen        




		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen 




		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Veiligheidsbril              




		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Gehoorbescherming     




		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Witte schort 100% katoen

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Broek

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Ademhalingsbescherming: stof/ mondmasker

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Kapje/ haarnetje

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Mondkapje

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Specifieke uitrusting

		( stagegever

		( leerling – stagiair





		Algemene maatregelen



		Rookverbod                    



Neen: (             ja: (

		Eten tijdens werkzaamheden


Neen: (             ja: (



		Verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen


Neen: (             ja: ( enkel bij specifieke werkzaamheden

		Melden bij opmerken van infectieziekten bij kinderen.


Persoonlijke hygiëne voor het voorkomen van allerlei infecties.





1 Geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse rekening houdend met risico’s inherent aan jongeren

2 Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4


3 Indien de stage in totaal langer dan zes maanden duurt en volgens het risico, te beoordelen door de arbeidsgeneesheer


4 Op verzoek van de werkgever wordt het toezicht bij beeldschermwerk gevraagd; de kosten zijn dan ten laste van de werkgever


Algemene opmerking: de werkpostfiche met risicoanalyse wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité


Ondergetekende werd geïnformeerd over de in   


te nemen werkpost.


Naam en handtekening ouderlijke macht (lln < 18j)


Naam en handtekening arbeidsgeneesheer EDP&B   
Naam en handtekening leerling - stagiair


…………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………………


Datum: ……………………………….
Datum:……………………………………….


Naam en handtekening stagegever
Visum stagebegeleider school


……………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………………

Datum:…………………………………………
Datum:…………………………………………………

WERKPOSTFICHE voor STAGES

RISICOBEOORDELING


		De volgende kwantificering wordt gebruikt:





Effect:


1 =  kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen


2 =  ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen


3 =  dood, hoog verzuim en/of ongevallen


Blootstelling:


1 =  zelden tot soms


2 =  vaak tot continu


Waarschijnlijkheid:


1 =  laag, zal waarschijnlijk niet optreden
 nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen


2 =  gemiddeld (kan voorkomen)
 niet vaker dan andere oorzaken, oorzaak van verzuim en/of ongevallen


3 =  hoog, zal waarschijnlijk optreden
 vaak oorzaak van verzuim of ongevallen


Gevaarsafwending:


1 =  mogelijk onder bepaalde omstandigheden


2 =  nauwelijks mogelijk


		De risico – matrix





		

		Waarschijnlijkheid 1

		Waarschijnlijkheid 2

		Waarschijnlijkheid 3



		

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending



		Effect

		Blootstelling

		1

		2

		1

		2

		1

		2



		1

		n.v.t.

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		2

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		2

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		3

		1

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		2

		9

		10

		11

		12

		13

		14





Dit leidt tot de volgende risico - classificering:


 1  –  4

Risico laag


→ misschien aanvaardbaar


 5  –  7

Risico middelgroot

→ verbetering vereist

 8 – 10

Risico groot


→ onmiddellijk verbeteren


 11 – 14

Risico zeer groot

→ stopzetting werkzaamheden
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Naam EDP&B Scholengroep: ……………………………………………………………………………                 Naam arbeidsgeneesheer: ……………………….………………………………………. 
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling     neen           ja 
Periodieke gezondheidsbeoordeling3     neen     ja 
Aard van het gericht onderzoek: 
Risico beroepsziekte 
 Chemisch          Fysisch    Ioniserende straling      Biologisch 
 Veiligheidsfunctie         Manueel hanteren van lasten (gevaar op rugletsels)      Contact met voedingswaren 
 Gebruik van beeldschermen4    (geen medisch attest van schooltoezicht < 5jaar oud of op verzoek van de werkgever) 
Inentingen/test 
 Tetanus            Tuberculose    Hepatitis A         Hepatitis B 
Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding:   neen    ja 
Gebruik chemische agentia is verboden 
Verwijdering werkpost vanaf 1° maand / 3 laatste maanden zwangerschap  neen      ja 

 
Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen 

Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn Vul de verantwoordelijke in: 
stagegever of leerling – stagiair 

 Veiligheidsschoenen          
 stagegever  leerling – stagiair 

 Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen   
 stagegever  leerling – stagiair 

 Veiligheidsbril                 stagegever  leerling – stagiair 

 Gehoorbescherming       
 stagegever  leerling – stagiair 

 Witte schort 100% katoen  stagegever  leerling – stagiair 

 Broek  stagegever  leerling – stagiair 
 Ademhalingsbescherming: stof/ mondmasker  stagegever  leerling – stagiair 
 Kapje/ haarnetje  stagegever  leerling – stagiair 
 Mondkapje  stagegever  leerling – stagiair 
 Specifieke uitrusting  stagegever  leerling – stagiair 
 

Algemene maatregelen 

Rookverbod                     
Neen:              ja:  

 
Eten tijdens werkzaamheden 
Neen:              ja:  

Verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 
Neen:              ja:  enkel bij specifieke werkzaamheden 

Melden bij opmerken van infectieziekten bij kinderen. 
Persoonlijke hygiëne voor het voorkomen van allerlei infecties. 

 
1 Geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse rekening houdend met risico’s inherent aan jongeren 
2 Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4 
3 Indien de stage in totaal langer dan zes maanden duurt en volgens het risico, te beoordelen door de arbeidsgeneesheer 
4 Op verzoek van de werkgever wordt het toezicht bij beeldschermwerk gevraagd; de kosten zijn dan ten laste van de werkgever 
Algemene opmerking: de werkpostfiche met risicoanalyse wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het 
Werk en het Comité 

Ondergetekende werd geïnformeerd over de in    
te nemen werkpost. 
Naam en handtekening ouderlijke macht (lln < 18j) 

Naam en handtekening arbeidsgeneesheer EDP&B    Naam en handtekening leerling - stagiair 
………………………………………… ………………………………………………… 
…………………………………………………… …………………………………………………………… 
Datum: ………………………………. Datum:………………………………………. 
 
Naam en handtekening stagegever Visum stagebegeleider school 
…………………………………………………… …………………………………………………………… 
…………………………………………………… …………………………………………………………… 
Datum:………………………………………… Datum:………………………………………………… 
 






		Naam EDP&B Scholengroep: ……………………………………………………………………………                 Naam arbeidsgeneesheer: ……………………….……………………………………….



		Voorafgaande gezondheidsbeoordeling   
( neen         
( ja


Periodieke gezondheidsbeoordeling3   
( neen   
( ja

Aard van het gericht onderzoek:


Risico beroepsziekte


( Chemisch        
( Fysisch  
( Ioniserende straling    
( Biologisch


( Veiligheidsfunctie       
( Manueel hanteren van lasten (gevaar op rugletsels)    
( Contact met voedingswaren


( Gebruik van beeldschermen4    (geen medisch attest van schooltoezicht < 5jaar oud of op verzoek van de werkgever)


Inentingen/test


( Tetanus          
( Tuberculose  
( Hepatitis A       
( Hepatitis B


Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding: 
( neen  
( ja


Gebruik chemische agentia is verboden


Verwijdering werkpost vanaf 1° maand / 3 laatste maanden zwangerschap
( neen    
( ja





		Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen



		Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn

		Vul de verantwoordelijke in:


stagegever of leerling – stagiair



		( Veiligheidsschoenen        




		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen 




		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Veiligheidsbril              




		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Gehoorbescherming     




		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Witte schort 100% katoen

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Broek

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Ademhalingsbescherming: stof/ mondmasker

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Kapje/ haarnetje

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Mondkapje

		( stagegever

		( leerling – stagiair



		( Specifieke uitrusting

		( stagegever

		( leerling – stagiair





		Algemene maatregelen



		Rookverbod                    



Neen: (             ja: (

		Eten tijdens werkzaamheden


Neen: (             ja: (



		Verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen


Neen: (             ja: ( enkel bij specifieke werkzaamheden

		Melden bij opmerken van infectieziekten bij kinderen.


Persoonlijke hygiëne voor het voorkomen van allerlei infecties.





1 Geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse rekening houdend met risico’s inherent aan jongeren

2 Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4


3 Indien de stage in totaal langer dan zes maanden duurt en volgens het risico, te beoordelen door de arbeidsgeneesheer


4 Op verzoek van de werkgever wordt het toezicht bij beeldschermwerk gevraagd; de kosten zijn dan ten laste van de werkgever


Algemene opmerking: de werkpostfiche met risicoanalyse wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité


Ondergetekende werd geïnformeerd over de in   


te nemen werkpost.


Naam en handtekening ouderlijke macht (lln < 18j)


Naam en handtekening arbeidsgeneesheer EDP&B   
Naam en handtekening leerling - stagiair


…………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………………


Datum: ……………………………….
Datum:……………………………………….


Naam en handtekening stagegever
Visum stagebegeleider school


……………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………………

Datum:…………………………………………
Datum:…………………………………………………

WERKPOSTFICHE voor STAGES

RISICOBEOORDELING


		De volgende kwantificering wordt gebruikt:





Effect:


1 =  kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen


2 =  ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen


3 =  dood, hoog verzuim en/of ongevallen


Blootstelling:


1 =  zelden tot soms


2 =  vaak tot continu


Waarschijnlijkheid:


1 =  laag, zal waarschijnlijk niet optreden
 nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen


2 =  gemiddeld (kan voorkomen)
 niet vaker dan andere oorzaken, oorzaak van verzuim en/of ongevallen


3 =  hoog, zal waarschijnlijk optreden
 vaak oorzaak van verzuim of ongevallen


Gevaarsafwending:


1 =  mogelijk onder bepaalde omstandigheden


2 =  nauwelijks mogelijk


		De risico – matrix





		

		Waarschijnlijkheid 1

		Waarschijnlijkheid 2

		Waarschijnlijkheid 3



		

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending



		Effect

		Blootstelling

		1

		2

		1

		2

		1

		2



		1

		n.v.t.

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		2

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		2

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		3

		1

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		2

		9

		10

		11

		12

		13

		14





Dit leidt tot de volgende risico - classificering:


 1  –  4

Risico laag


→ misschien aanvaardbaar


 5  –  7

Risico middelgroot

→ verbetering vereist

 8 – 10

Risico groot


→ onmiddellijk verbeteren


 11 – 14

Risico zeer groot

→ stopzetting werkzaamheden
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Risicograaf EN ISO 12100 – 1 (zie DRBS les)
 

WERKPOSTFICHE voor STAGES 
RISICOBEOORDELING 

 

De volgende kwantificering wordt gebruikt: 
 
Effect: 

1 =  kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen 
2 =  ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen 
3 =  dood, hoog verzuim en/of ongevallen 

 
Blootstelling: 

1 =  zelden tot soms 
2 =  vaak tot continu 

 
Waarschijnlijkheid: 

1 =  laag, zal waarschijnlijk niet optreden 
 nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen 

2 =  gemiddeld (kan voorkomen) 
 niet vaker dan andere oorzaken, oorzaak van verzuim en/of ongevallen 

3 =  hoog, zal waarschijnlijk optreden 
 vaak oorzaak van verzuim of ongevallen 

 
Gevaarsafwending: 

1 =  mogelijk onder bepaalde omstandigheden 
2 =  nauwelijks mogelijk 

 
De risico – matrix 
 
 Waarschijnlijkheid 1 Waarschijnlijkheid 2 Waarschijnlijkheid 3 

Gevaarsafwending Gevaarsafwending Gevaarsafwending 
Effect Blootstelling 1 2 1 2 1 2 

1 n.v.t. 1 2 3 4 5 6 

2 1 3 4 5 6 7 8 
2 5 6 7 8 9 10 

3 1 7 8 9 10 11 12 
2 9 10 11 12 13 14 

 
Dit leidt tot de volgende risico - classificering: 
 
 1  –  4  Risico laag   → misschien aanvaardbaar 
 5  –  7  Risico middelgroot  → verbetering vereist 
 8 – 10  Risico groot   → onmiddellijk verbeteren 
 11 – 14  Risico zeer groot  → stopzetting werkzaamheden 
 






WERKPOSTFICHE voor STAGES

RISICOBEOORDELING


		De volgende kwantificering wordt gebruikt:





Effect:


1 =  kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen


2 =  ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen


3 =  dood, hoog verzuim en/of ongevallen


Blootstelling:


1 =  zelden tot soms


2 =  vaak tot continu


Waarschijnlijkheid:


1 =  laag, zal waarschijnlijk niet optreden
 nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen


2 =  gemiddeld (kan voorkomen)
 niet vaker dan andere oorzaken, oorzaak van verzuim en/of ongevallen


3 =  hoog, zal waarschijnlijk optreden
 vaak oorzaak van verzuim of ongevallen


Gevaarsafwending:


1 =  mogelijk onder bepaalde omstandigheden


2 =  nauwelijks mogelijk


		De risico – matrix





		

		Waarschijnlijkheid 1

		Waarschijnlijkheid 2

		Waarschijnlijkheid 3



		

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending



		Effect

		Blootstelling

		1

		2

		1

		2

		1

		2



		1

		n.v.t.

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		2

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		2

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		3

		1

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		2

		9

		10

		11

		12

		13

		14





Dit leidt tot de volgende risico - classificering:


 1  –  4

Risico laag


→ misschien aanvaardbaar


 5  –  7

Risico middelgroot

→ verbetering vereist

 8 – 10

Risico groot


→ onmiddellijk verbeteren


 11 – 14

Risico zeer groot

→ stopzetting werkzaamheden
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Voorbeeld: Kinderdagverblijfstage 
Risico huidiritatie 
 
De risico – matrix EN ISO 12100-1 
 
 Waarschijnlijkheid 1 Waarschijnlijkheid 2 Waarschijnlijkheid 3 

Gevaarsafwending Gevaarsafwending Gevaarsafwending 
Effect Blootstelling 1 2 1 2 1 2 

1 n.v.t. 1 2 3 4 5 6 

2 1 3 4 5 6 7 8 
2 5 6 7 8 9 10 

3 1 7 8 9 10 11 12 
2 9 10 11 12 13 14 

 
Dit leidt tot de volgende risico - classificering: 
 
 1  –  4  Risico laag   → misschien aanvaardbaar 
 5  –  7  Risico middelgroot  → verbetering vereist 
 8 – 10  Risico groot   → onmiddellijk verbeteren 
 11 – 14  Risico zeer groot  → stopzetting werkzaamheden 
 
Preventie: intructies persoonlijke hygiëne, handzeep, zeepdispencer, handvrije kraanbediening, 
deisinfecteermiddelen (dispencer bvb) 
 
 






 






 







Voorbeeld: Kinderdagverblijfstage


Risico huidiritatie

		De risico – matrix EN ISO 12100-1





		

		Waarschijnlijkheid 1

		Waarschijnlijkheid 2

		Waarschijnlijkheid 3



		

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending



		Effect

		Blootstelling

		1

		2

		1

		2

		1

		2



		1

		n.v.t.

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		2

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		2

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		3

		1

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		2

		9

		10

		11

		12

		13

		14





Dit leidt tot de volgende risico - classificering:


 1  –  4

Risico laag


→ misschien aanvaardbaar


 5  –  7

Risico middelgroot

→ verbetering vereist

 8 – 10

Risico groot


→ onmiddellijk verbeteren


 11 – 14

Risico zeer groot

→ stopzetting werkzaamheden

Preventie: intructies persoonlijke hygiëne, handzeep, zeepdispencer, handvrije kraanbediening, deisinfecteermiddelen (dispencer bvb)
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Voorbeeld: lassen 
Risico: vonken en slijpdeeltjes 
 
De risico – matrix EN ISO 12100-1 
 
 Waarschijnlijkheid 1 Waarschijnlijkheid 2 Waarschijnlijkheid 3 

Gevaarsafwending Gevaarsafwending Gevaarsafwending 
Effect Blootstelling 1 2 1 2 1 2 

1 n.v.t. 1 2 3 4 5 6 

2 1 3 4 5 6 7 8 
2 5 6 7 8 9 10 

3 1 7 8 9 10 11 12 
2 9 10 11 12 13 14 

 
Dit leidt tot de volgende risico - classificering: 
 
 1  –  4  Risico laag   → misschien aanvaardbaar 
 5  –  7  Risico middelgroot  → verbetering vereist 
 8 – 10  Risico groot   → onmiddellijk verbeteren 
 11 – 14  Risico zeer groot  → stopzetting werkzaamheden 
 
Preventie: afscherming werkpost / werkstuk, CBM en PBM 
 






Voorbeeld: lassen

Risico: vonken en slijpdeeltjes

		De risico – matrix EN ISO 12100-1





		

		Waarschijnlijkheid 1

		Waarschijnlijkheid 2

		Waarschijnlijkheid 3



		

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending



		Effect

		Blootstelling

		1

		2

		1

		2

		1

		2



		1

		n.v.t.

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		2

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		2

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		3

		1

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		2

		9

		10

		11

		12

		13

		14





Dit leidt tot de volgende risico - classificering:


 1  –  4

Risico laag


→ misschien aanvaardbaar


 5  –  7

Risico middelgroot

→ verbetering vereist

 8 – 10

Risico groot


→ onmiddellijk verbeteren


 11 – 14

Risico zeer groot

→ stopzetting werkzaamheden

Preventie: afscherming werkpost / werkstuk, CBM en PBM
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Voorbeeld: keuken 
Risico: vallen, uitglijden 
 
De risico – matrix EN ISO 12100-1 
 
 Waarschijnlijkheid 1 Waarschijnlijkheid 2 Waarschijnlijkheid 3 

Gevaarsafwending Gevaarsafwending Gevaarsafwending 
Effect Blootstelling 1 2 1 2 1 2 

1 n.v.t. 1 2 3 4 5 6 

2 1 3 4 5 6 7 8 
2 5 6 7 8 9 10 

3 1 7 8 9 10 11 12 
2 9 10 11 12 13 14 

 
Dit leidt tot de volgende risico - classificering: 
 
 1  –  4  Risico laag   → misschien aanvaardbaar 
 5  –  7  Risico middelgroot  → verbetering vereist 
 8 – 10  Risico groot   → onmiddellijk verbeteren 
 11 – 14  Risico zeer groot  → stopzetting werkzaamheden 
 
Preventie: vermijden olie/vet op vloer, opruimen gemorste voeding, reinigen vloer met ontvettend 
product, inti-slip schoen PBM, anti-slip vloer, afvoer afvalwater 
 






Voorbeeld: keuken

Risico: vallen, uitglijden

		De risico – matrix EN ISO 12100-1





		

		Waarschijnlijkheid 1

		Waarschijnlijkheid 2

		Waarschijnlijkheid 3



		

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending

		Gevaarsafwending



		Effect

		Blootstelling

		1

		2

		1

		2

		1

		2



		1

		n.v.t.

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		2

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		2

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		3

		1

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		2

		9

		10

		11

		12

		13

		14





Dit leidt tot de volgende risico - classificering:


 1  –  4

Risico laag


→ misschien aanvaardbaar


 5  –  7

Risico middelgroot

→ verbetering vereist

 8 – 10

Risico groot


→ onmiddellijk verbeteren


 11 – 14

Risico zeer groot

→ stopzetting werkzaamheden

Preventie: vermijden olie/vet op vloer, opruimen gemorste voeding, reinigen vloer met ontvettend product, inti-slip schoen PBM, anti-slip vloer, afvoer afvalwater
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