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Controlelijst Elektrisch handgereedschap 
 

Datum beoordeling: 

Lokaal: 

Gecheckt door: 

Arboknelpunten elektrisch handge- 
reedschap 

ja nee   n.v.t. Opmerkingen 

1. Worden alle elektrische handgereed- 
schappen regelmatig gecontroleerd? 

 
De schoolleiding (SL) moet zorgen 
voor regelmatig onderhoud en 
eventuele keuring van apparaten, 
materialen e.d. Vragen over keuring 
en regulier onderhoud zijn in eerste 
instantie voor de leidinggevende en 
preventiemedewerker. Afhankelijk 
van hoe de SL het werk op school or- 
ganiseert, kunnen ook docenten, 
toa’s en anderen een taak hebben. 

 

Gebruik voor de controle per appa- 
raat de controlelijsten verderop in 
deze controlelijst. 

    

2. Wordt standaard een visuele inspec- 
tie van het gereedschap op gebreken 
en defecten bij inname of uitgifte ge- 
daan? 

    

3. Zijn de praktische lesopdrachten die 
leerlingen uitvoeren beoordeeld op 
wat mogelijk mis kan gaan? 

 
Docenten moeten toezicht kunnen 
houden. Zij moeten daarom weten 
waarop ze moeten letten. Zeker als 
leerlingen elektrisch handgereed- 
schap gebruiken (accuboormachine), 
moet de docent een idee hebben 
waarvoor en hoe dat gereedschap 
veilig gebruikt kan worden. 

    

4. Kent de vakdocent de potentiële ge- 
varen van gereedschappen en de 
machines die in lessen worden ge- 
bruikt? 
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5. Kan materiaal dat machinaal bewerkt 

wordt, worden ingeklemd? 

 
Voorkomen moet worden dat (delen 
van) het te bewerken materiaal weg- 
springt of door de machine uit han- 
den wordt geslagen etc. 

    

6. Zijn er voldoende beschermingsmid- 
delen aanwezig, zodat iedereen die 
een persoonlijk beschermings-
middel moet dragen er een heeft? 

    

7. Krijgt de leerling aantoonbaar voor- 
lichting over gevaren en instructie 
over veilig werken met de machine? 

 
Denk aan: 
- instellen en gebruik; 
- gevaren van de machine; 
- aandacht voor de bewerkingsei- 

sen in het lesprogramma. 

    

8. Zijn maatregelen genomen om te 
voorkomen dat leerlingen worden af- 
geleid bij werkzaamheden met ma- 
chines? 

 

Denk aan: 
- één leerling tegelijk met de 

werkzaamheden bezig; 
- geen rij wachtende leerlingen bij 

de in bedrijf zijnde machine. 

    

 

Arboknelpunten per elektrisch handgereedschap 
 

Op de volgende pagina staat een lijst met arboknelpunten voor elektrisch handgereedschap. Vul 
de lijst per apparaat in. 

 
Deze lijst kun je gebruiken voor onder andere de volgende elektrische handgereedschappen: 

- accuschroefmachine; 
- multitool; 
- lijmpistool; 
- kolomboor; 
- schuurmachine. 
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Arboknelpunten elektrisch handge- 
reedschap 

ja nee   n.v.t. Opmerkingen 

1. Heeft het elektrisch gereedschap een 
sticker met geldige jaarkeuring? 

 
De schoolleiding (SL) moet zorgen 
voor regelmatig onderhoud en 
eventuele keuring van apparaten, 
materialen e.d. Vragen over keuring 
en regulier onderhoud zijn in eerste 
instantie voor de leidinggevende en 
preventiemedewerker. Afhankelijk 
van hoe de SL het werk op school or- 
ganiseert, kunnen ook docenten, 
toa’s en anderen een taak hebben. 

    

2. Worden de keuringsrapporten over- 
zichtelijk opgeslagen? 

    

3. Is de machine onbeschadigd en stof- 
vrij? 

 

Denk hierbij aan: 
- snoeren en stekkers; 
- opladers; 
- beschermkappen; 
- ventilatieopeningen. 

    

4. Zijn er aansluitmogelijkheden voor 
een stofafzuiging? 

 
Indien de machine stof produceert. 

    

5. Wordt de machine veilig en overzich- 
telijk opgeborgen? 

    

6. Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

7. Is er bij de machine een 
instructiekaart met bijbehorende 
veiligheidsregels? 

 

Voor veel machines zijn instructie- 
kaarten aanwezig op veiligepraktijk- 
lokalen.nl/dp > Instructiekaarten. 
 

    

8. Zijn de snijvlakken van het bijbeho- 
rend snijgereedschap (beitels, boren, 
zagen) voldoende scherp? 

    

 

https://veiligepraktijklokalen.nl/dp/instructiekaarten/
https://veiligepraktijklokalen.nl/dp/instructiekaarten/

