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Veiligheid

Tips voor de praktijkopleider

Begeleidt u een student?

Fysieke veiligheid

Meer informatie over sociale veiligheid

Dan hebt u te maken met

Iedere werkomgeving kent risico’s voor de

vindt u op werkenveiligheid.nl.

speciale arboregels voor

inrichting van de werkomgeving, het

Veilig leerklimaat

werken met machines en de fysieke

Om te kunnen ontwikkelen is het

belasting. U kunt maatregelen nemen om

belangrijk dat de student zich vertrouwd

deze risico’s te beperken en de student

en veilig voelt. U kunt hiervoor zorgen door

gezond en veilig te laten werken in uw

de student te motiveren bij het leren en

bedrijf. Voor bedrijven met werknemers of

werken, te laten experimenteren en actief

stagiairs is de risico-inventarisatie en

kennis te delen. Waarbij zelf ontdekken en

u zorgt voor een veilige

evaluatie (RI&E) verplicht. Op de website

fouten maken mag. Zodat de student met

leer -en werkomgeving.

www.rie.nl vindt u een stappenplan om de

gerichte coaching geholpen wordt te leren

risico’s van uw bedrijf te inventariseren en

en zich te ontwikkelen.

jongeren. Hun veiligheid,
gezondheid en ontwikkeling
mogen in geen geval gevaar
lopen. Wij informeren u hoe

veiligheid van de student. Denk aan de

evalueren. Daarmee kunt u een plan van
Een veilige leeromgeving is een belangrijke

aanpak maken waarin u maatregelen

Werken met jongeren

voorwaarde om te kunnen leren in de

opneemt om de risico’s te beperken. Meer

Jongeren zijn zich tijdens het werk vaak

praktijk van het beroep. Het leerbedrijf

informatie leest u op rie.nl.

minder bewust van gevaren, daarom moet

moet deze veilige omgeving bieden voor de

er altijd voldoende en deskundig toezicht

student. Het gaat daarbij om:

Sociale veiligheid

zijn. Voor minderjarige studenten zijn er

• De fysieke veiligheid.

Als erkend leerbedrijf dient u ook oog te

speciale regels voor werktijden en gebruik

• De sociale veiligheid.

hebben voor sociale veiligheid op de

van machines. Minderjarige studenten

• Een veilig leerklimaat.

werkvloer. Zorg voor een omgeving waarin

mogen vanaf hun 14e jaar werkzaamheden

SBB is geen toezichthouder die toetst of u

de student zich veilig voelt.

verrichten in een stage of leerbaan. Wel

aan alle wettelijke veiligheidseisen

Vanzelfsprekend mag daarbij geen sprake

zijn er beperkingen in welk werk zij mogen

voldoet. Wel let de adviseur praktijkleren

van intimidatie, discriminatie, ongewenst

doen en hoeveel zij mogen werken. De

van SBB op de veiligheid op de werkplek bij

gedrag of geweld op de leerplaats. Om een

regels voor inzet van minderjarige

de erkenning als leerbedrijf. De adviseur

prettige en professionele sfeer te creëren,

studenten leest u op de website van de

praktijkleren kent de risico’s van het

kunt u gedragsregels en omgangsvormen

Rijksoverheid: Jongeren en werk

werken met vaak jonge studenten. Hij kan

opstellen. Ook kunt u een

u helpen bij het creëren van een veilige

klachtenprocedure opstellen of

leeromgeving voor de student.

vertrouwenspersoon aanstellen.

Meer informatie: Hebt u een vraag over de veiligheid van uw studenten? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren of
bel de Servicedesk: 088 - 338 00 00. Meer informatie vindt u ook op s-bb.nl

