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  Een veilige en gezonde werkomgeving 
  met de Arbocatalogus-VO 
en Arboscan-VO  

Nog steeds leiden die risico’s tot klachten 
van medewerkers en  vermijdbaar verzuim. 
Ook met leerlingen gebeuren er elk jaar 
ongelukken in praktijklokalen. Meestal 
loopt dat met een sisser af, maar soms 
houdt een leerling er blijvend letsel aan 
over. Arbobeleid is dus geen overbodige 
luxe maar noodzakelijk om goed onderwijs 
te kunnen (blijven) verzorgen. De 
Arbocatalogus-VO en de Arboscan-VO zijn 
twee instrumenten die u  helpen het 
arbobeleid voor de eigen school te 
formuleren. 

De Arbocatalogus-VO bevat 
onderwijsspecifieke normen en informatie 
over alle belangrijke risico’s. Met de 
Arboscan-VO kunt u vervolgens 
inventariseren waar die minimale eisen 
wel/niet worden gehaald. In het ‘Plan van 
aanpak’ beschrijft u welke maatregelen u 
neemt om de geconstateerde risico’s aan te 

pakken. De schoolvoorbeelden in de 
Arbocatalogus-VO kunnen daarbij een 
inspiratiebron zijn. 

Regels, normen, tips en 
voorbeelden
In de Arbocatalogus-VO vindt u per thema 
een overzicht van de normen en minimum 
eisen die de sociale partners in het 
voortgezet onderwijs zijn overeengekomen. 
Daarnaast krijgt u tips en voorbeelden van 
hoe andere scholen een bepaald 
arbeidsrisico hebben opgelost. De 
Arbocatalogus-VO biedt daarmee 
aanknopingspunten om arbobeleid op te 
stellen dat leidt tot een veilig en gezond 
werk- en leerklimaat. De Inspectie SZW 
(voorheen de Arbeidsinspectie) gebruikt de 
Arbocatalogus-VO als referentiekader bij 
de inspecties op de scholen in het 
voortgezet onderwijs.

Risico’s inventariseren en 
oplossen
Mocht de Inspectie SZW op bezoek komen, 
dan zullen zij u vragen naar uw overzicht 
van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

Het voortgezet onderwijs in Nederland 
kent diverse arbeidsrisico’s: van te hoge 
werkdruk en grensoverschrijdend gedrag 
tot machine(on)veiligheid, een onfris 
binnenklimaat of zelfs het vrijkomen van 
asbest. 
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in uw school inclusief de maatregelen die u 
getroffen heeft om die risico’s weg te 
nemen of te beperken. Die risico-
inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het 
bijbehorende plan van aanpak kunt u 
opstellen met de Arboscan-VO, het branche 
RI&E-instrument voor het voortgezet 
onderwijs. U voldoet dan aan de 
basisverplichting uit de arbowet en u heeft 
daarmee de basis gelegd voor uw 
arbobeleid.

Thema’s in de Arbocatalogus-VO 
en Arboscan-VO

• Agressie, onveiligheid en werkstress 
(PSA)

• Arbobeleid
• Bedrijfshulpverlening
• Gevaarlijke stoffen en explosiegevaar
• Lokalen
• Schoolgebouw
• Schoonmaak en onderhoud
• Machines & gereedschappen

Meer informatie
Ga naar www.arbocatalogus-vo.nl, 
www.arboscan-vo.nl of www.voion.nl of 
bel met het Servicecenter Veilig, gezond & 
vitaal werken: 045-579 6024.   
Of stuur een mail naar info@voion.nl

Werken met gezond verstand

“Met het gedachteloos opvolgen van de regels in de 
Arbocatalogus worden arbeidsomstandigheden 
niet per definitie veiliger of gezonder. Natuurlijk 
moet je aan de regels voldoen, maar blijf je 
realiseren dat de bedoeling het voorkomen van 
ongelukken en ongezonde situaties is. De regeltjes 
kunnen daarbij helpen.”

Rick van Workum, programmaleider Veilig, 
gezond& vitaal werken bij Voion

“Sinds ik arbocoördinator/preventiemedewerker 
ben, werk ik al met de Arboscan-VO en de 
Arbocatalogus-VO. De RI&E die we eerst hadden, 
leefde niet binnen de organisatie. Daar is met de 
Arboscan-VO echt verandering in gekomen. Het 
startpunt voor mij is altijd deze scan. Als de 
wetgeving verandert of ik ben op zoek naar een 
handig praktijkvoorbeeld, dan check ik de 
Arbocatalogus-VO. Die gebruik ik ook altijd bij 
presentaties of periodiek overleg met alle 
preventiemedewerkers.”  

Ton van het Veer, arbocoördinator bij SKVOB


