Tipkaart ‘Veilig en gezond werken’

Extra aandacht voor een fysiek veilige
werk- en leeromgeving
Begeleidt u een student? Ook dan gelden de

opstellen en uitvoeren met risico-beperkende maatregelen.

arbo-regels. Voor minderjarigen zijn er speciale

Meer informatie leest u op rie.nl.

regels. De veiligheid, gezondheid en ontwikkeling
van studenten mogen in geen geval gevaar lopen.
Iedere werkomgeving kent risico’s voor de
werknemer. Jongeren zijn zich minder bewust van

s-bb.nl

Nadere inventarisatie risico’s
In bepaalde gevallen moet u als leerbedrijf een aanvullende
risico-inventarisatie en evaluatie uitvoeren. Zoals bij blootstelling
aan hard geluid, werken met gevaarlijke stoffen, welzijnsrisico’s,
(machine)veiligheid, werk met biologische agentia en trillingen.

de risico’s en dat vraagt extra aandacht van u.
Met deze tipkaart informeren wij u hoe u zorgt
voor een fysiek veilige omgeving om te leren en
werken.

Persoonlijke veiligheid
Geef de student goede voorlichting en instructie voor gezond en
veilig werken. Bied studenten beschermingsmiddelen aan, die ze
nodig hebben voor hoofd, ogen, oren, handen en voeten.
Bekijk ook onze tipkaart ‘Instructie’.

Verantwoordelijkheid leerbedrijf
U bent als leerbedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid van mbo-

Veiligheid van de werkplek

studenten die via een stage of leerbaan in het leerbedrijf werken. In

Zorg als leerbedrijf voor een veilige werkomgeving. Begeleid

de wet zijn een aantal verplichtingen opgenomen voor een veilige en

de student bij het veilig gebruik van machines, gereedschap en

gezonde werkomgeving. Vanuit de Arbowet moet u als leerbedrijf:

hulpmiddelen.

• risico’s inventariseren en evalueren
• maatregelen nemen om veiligheidsrisico’s te beheersen

Deskundig toezicht

• instructies geven over veilig werken

Wijs een deskundige medewerker aan die toeziet op de veilige

• zorgen voor veilige machines, gereedschap, hulpmiddelen en

uitvoering van het werk. Check altijd bij de student of die weet hoe

werkmethoden
• de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen leveren en op de

hij of zij gezond en veilig kan werken en of hij zich bewust is van de
risico’s. Bekijk ook onze tipkaart ‘Leerklimaat’.

juiste wijze laten gebruiken
• toezicht houden op veiligheid op de werkplek

Basisveiligheid VCA

• aanspreken op onveilig gedrag of situaties

Moeten de medewerkers en studenten in uw bedrijf VCA-gecerti-

• schade aan de gezondheid door het werk voorkomen

ficeerd zijn? Ga naar vca.nl voor het aanbod voor uw student.

• aandacht hebben voor werkdruk
• een preventiemedewerker aanwijzen

Extra risico’s voor jongeren

• ongevallen op de werkplek onderzoeken, registreren en

Het werken met vaak jonge studenten brengt extra risico’s met

melden bij de Inspectie SZW

zich mee. Dit vraagt extra aandacht van de praktijkopleider.
Houd er rekening mee dat studenten soms:

Tip:	

• onvoldoende gevaren in het werk zien

Kent u de risico’s? Neemt u de juiste maatregelen?
Met www.zelfinspectie.nl checkt u het eenvoudig zelf.

• onvoldoende de taal beheersen of moeite hebben met lezen en

• weinig ervaring en kennis hebben
schrijven

De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de regels door

• hulpmiddelen en machines verkeerd gebruiken

werkgevers én werknemers. Bij overtredingen kan de Inspectie

• beschermende maatregelen (onbewust) niet toepassen

SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een

• roekeloos gedrag vertonen, snel afgeleid of onoplettend zijn,

waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.

te veel haast hebben of zichzelf overschatten

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE)

Minderjarige studenten

Iedere werkgever is verplicht in een risico-inventarisatie en

• Voor minderjarige studenten zijn er speciale regels voor

-evaluatie (RI&E) vast te leggen welke risico’s er zijn rond de

werktijden en gebruik van machines.

veiligheid en gezondheid van werknemers, inclusief studenten in

Deze leest u op de website van de Rijksoverheid:

een stage of leerbaan. Daarnaast moet u ook een plan van aanpak

rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk.

SBB reikt u dit hulpmiddel aan ter ondersteuning van de kwaliteit van het praktijkleren in uw organisatie. Op s-bb.nl vindt u meer informatie over leren in de praktijk.
Heeft u suggesties of vragen? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren of mail naar info@s-bb.nl.

