
 

 

 

Controlelijst Interne transportmiddelen Algemeen 

 
Datum beoordeling: 
 

Lokaal: 
 

Gecheckt door: 
 

Arbo knelpunten Transportmiddelen 
 

ja nee nvt Opmerkingen 

1 Is de docenti opgeleid om de poten-
tiële gevaren van het gebruik van de 
(interne) transportmiddelen te on-
derkennen? 
 
Opmerking: de docent weet mede op 
basis van de keuringsrapporten 
waarop te letten voor veilig gebruik 
van de interne transportmiddelen. 
 

    

2 Worden de leerlingen voorgelicht 
over de risico’s inzake het werken 
met het transport materieel? 
 

    
 
 
 

3 Worden de leerlingen geïnstrueerd 
over het gebruik van het transport 
materieel en het terugzetten op de 
plaats waar het veilig staat? 
 

    

4 Worden leerlingen geïnstrueerd om 
alleen onder toezicht van de docent 
het transport materieel te gebrui-
ken? 
 

    

5 Zijn er voldoende maatregelen rond 
de werkplek en routes genomen om 
te voorkomen dat de leerling zijn 
eigen veiligheid en die van anderen 
in gevaar brengt? 
 
Bijvoorbeeld: pionnen beschikbaar 
om werkplek en route te markeren, 
gemarkeerde omgeving, geen andere 
leerlingen in de route. 
 

    

6 Wordt het materieel binnen de voor-
geschreven periode gekeurd en wor-
den keuringsgegevens opgeslagen? 
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7 Vindt er structureel onderhoud aan 
het materieel plaats en worden de 
onderhoudsrapporten opgeslagen? 
 

    

8 Zijn de vereiste PBM’s beschikbaar? 
- S2 veiligheidsschoenen 
 
Afhankelijk van de materialen die 
gehandeld moeten worden:  
- Veiligheidshandsschoenen 
- Beschermende kleding 
 

    

9 Zijn de transportroutes en werkplek 
zodanig verlicht, dat het aanwezige 
licht geen risico oplevert voor veilig-
heid en gezondheid tijdens het wer-
ken? 
 

    

10 Zijn de transportroutes vrij van ob-
stakels en is er voldoende ruimte om 
te kunnen manoeuvreren? 
 
Richtlijnen: 
- Bij éénrichtingsverkeer minimaal 

0,60 meter breder dan breedst 
beladen transportmiddel 

- Bij verkeer in beide richtingen 
0,90 meter breder dan 2x 
breedst beladen transportmid-
del 

- Voldoende ruimte om te kunnen 
draaien. 

 

    

11 Heeft het vloeroppervlak van trans-
portroutes/ looproutes/ gangpaden 
een rechte, verharde, obstakelvrije 
en zandvrije ondergrond? 
 

    

 

                                                 
i Met ‘docent’ worden op individuele basis alle (vak)docenten, instructeurs, assistenten en andere personen aangeduid die 
betrokken zijn bij het directe onderwijs aan de leerlingen.  


