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Controlelijst Arbo  Beeldende kunst en vormgeving lokaal 

Datum beoordeling: 
 

Lokaal: 
 

Gecheckt door: 
 

Arbo knelpunten algemene veiligheid 
 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

1. Is het lokaal meegenomen in de 
RI&E?  
 
Elke werkgever, dus ook voor alle 
scholen moet een RI&E (risicoinventa-
risatie en evaluatie) zijn opgesteld. 
Die RI&E moet volledig en actueel 
zijn. Vraag je leidinggevende of de 
preventiemedewerker er naar. 
 

    

2. Indien van toepassing (zie RI&E), zijn 
leerlingen voorgelicht over risico’s in 
het lokaal beeldende kunst en vorm-
geving? 
  

    

3.  Indien van toepassing (zie RI&E), zijn 
leerlingen geïnstrueerd hoe zich veilig 
te gedragen? 
 

    

4..  Is een afsprakenlijst over (sociaal) 
veilig gedrag en privacy normen in 
het lokaal beschikbaar? 
 
Duidelijke afspraken over het respec-
teren van privacy en elkaars grenzen 
is overal in school belangrijk, maar bij 
een vak als beeldend is volstrekte hel-
derheid over het normenkader zo mo-
gelijk nog belangrijker. 
  

    

5. Worden ontruimingsoefeningen ge-
houden? 
 
Van een jaarlijkse oefening leert de 
school wat werkt en wat niet werkt. 
Door oefening leert men in noodsitu-
aties te handelen. 
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6. Is er een maximale groepsgrootte 
vastgesteld waarop goed toezicht ge-
houden kan worden?  
 
Informatie hierover staat in VO-
signaal ‘Organiseren van goed toe-
zicht op leerlingen in het praktijklo-
kaal’ (uitgave van Voion). Het docu-
ment is te downloaden op de site van 
VONKC: https://vonkc.nl/down-
loads/VO-Signaal-Organiseren-goed-
toezicht-in-het-praktijklokaal.pdf. 
 

    

 

Arbo knelpunten inrichting en onder-
houd 
 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

7. Is de inhoud van het schoolnoodplan 
/ calamiteitenplan voldoende be-
kend, zodat de docent/gebruiker van 
het lokaal in noodsituaties weet hoe 
te handelen? 
 

    

8. Hangt er in het lokaal een platte-
grond (ontruimingsplan) met vlucht-
routes en verzamelplaatsen? 
 

    

9. Zijn de vluchtwegen duidelijk aange-
geven? 
 

 
 

    

10. Zijn doorgangen en looppaden vol-
doende breed en vrij van obstakels? 
 
Denk tijdens de les ook aan schooltas-
sen e.d. uit het looppad. 
 

    

11. Zijn toegangsdeuren en nooduitgan-
gen vrij van obstakels? 
 
In geval van ontvluchting moet de 
nooduitgang direct gebruikt kunnen 
worden zonder eerst kasten e.d. te 
moeten verplaatsen. 
 

    

12. Is er noodverlichting aanwezig en 
wordt deze ook periodiek gecontro-
leerd / onderhouden? 

    

https://vonkc.nl/downloads/VO-Signaal-Organiseren-goed-toezicht-in-het-praktijklokaal.pdf
https://vonkc.nl/downloads/VO-Signaal-Organiseren-goed-toezicht-in-het-praktijklokaal.pdf
https://vonkc.nl/downloads/VO-Signaal-Organiseren-goed-toezicht-in-het-praktijklokaal.pdf
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13. Zijn een of meer brandblusapparaten 
in of vanuit het lokaal snel bereik-
baar? 
 

    

14. Zijn de brandblusapparaten gekeurd? 
 

    

15. Is er een EHBO doos aanwezig en ge-
controleerd op inhoud? 
 

    

16. Weet de docent hoe hij of zij de 
BHV’er of EHBO’er kan bereiken / in-
schakelen? 
 

    

17. Is de vloer niet glad en eenvoudig te 
reinigen? 
 

    

18. Zijn er wissers aanwezig om de vloer 
tussentijds te reinigen? 
 

    

19. Zijn de stopcontacten onbeschadigd? 
 

    

20. Is het meubilair voor docent en de 
leerlingen in goede staat van onder-
houd, stabiel en onbeschadigd? 
 

    

21. Is er een (afsluitbare) ruimte voor het 
opruimen van kwetsbare en gevaar-
lijke materialen? 
 

    

22. Is er voldoende ruimte om producten 
in proces van leerlingen ordentelijk 
op te slaan? 
 

    

23. Wordt  het lokaal ordelijk en opge-
ruimd gehouden? 
 

    

24. Zijn er afvalbakken aanwezig? 
 

    

25. Zijn er voldoende wasbakken om na 
de werkzaamheden de handen te 
wassen? 
 
Minimumeis is 1 wasgelegenheid 
voor iedere 10 leerlingen. 
 

    

26. Is er een oogdouche aanwezig? 
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Arbo knelpunten gezond en comforta-
bel binnenklimaat 
 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

27. Is er voldoende ventilatie om klach-
ten (bijv. hoofdpijn) door bedompte 
lucht te voorkomen? 
 
Zie bij twijfel de Arbocatalogus-VO > 
programma van eisen Frisse Scholen. 
Ramen open. Ventilatiesystemen. Vol-
doende ruimte per leerling. 
 

     

28. Is de concentratie CO2 niet hoger dan 
1200 ppm? 
 
De Arbocatalogus-VO hanteert als 
norm het programma van eisen voor 
Frisse Scholen. Zie eindnooti. 
 
De CO2 waarde is te meten met een 
CO2-meter. 
 

    

29. Is er voldoende licht in het lokaal (mi-
nimaal 300 lux) en is deze te dim-
men? 
 

    

 

Arbo knelpunten machines en gereed-
schappen 
 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

30. Is er een heldere en duidelijke ge-
bruiksaanwijzing voor het installeren 
en bedienen van de diverse machines 
en apparaten aanwezig in het Neder-
lands? 
 

    

31. Zijn de machines en apparaten vol-
doende afgeschermd, ook indien 
deze niet gebruikt worden? 
 

    

32. Zijn alle snoeren onbeschadigd?  
  

    

33. Zijn alle verbindingen snoer / stek-
ker / stopcontact afgeschermd? 
 

    

34. Wordt de installatie jaarlijks gekeurd? 
 
In veel scholen worden keuringen 
door Facilitair geregeld en heeft Faci-
litair overzichten van de keuringen. 
 

    

https://www.arbocatalogus-vo.nl/lokalen/theorielokaal-binnenklimaat/
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35. Is de vakdocent opgeleid om de po-
tentiële gevaren van de machines en 
apparaten te onderkennen? 

 

    

36. Krijgt de leerling aantoonbaar  
instructie over het gebruik van ma-
chines en apparaten (indien deze 
door leerlingen bediend worden)? 
 

    

37. Is de leerling voorgelicht over het ge-
bruik van elektriciteit bij de machines 
en apparaten? 
 

    

38. Wordt bijgehouden welke leerlingen 
instructie over de machines en appa-
raten gehad hebben? 
 

    

39. Worden de machines  en apparaten 
alleen gebruikt door de vakdocent, 
technisch onderwijsassistent en leer-
lingen die daartoe geïnstrueerd zijn? 
 

    

40. Werken de leerlingen alleen met 
de machines  en apparaten als er 
voldoende deskundig toezicht is? 
 

    

41. Worden alle machines, apparatuur 
en werkmaterialen veilig en overzich-
telijk opgeborgen? 
 

    

42. Worden gereedschappen en materia-
len op een veilige manier opgeruimd 
en bewaard? 
 

    

 

Arbo knelpunten ergonomie 
 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

43. Is het meubilair, stoel en tafel, van de 
docent ergonomisch verantwoord? 
 

    

44. Is het meubilair voor de leerlingen 
geschikt voor gebruik in het lokaal? 
 

    
 

45. Werkt het schoolbord / digibord /  
projectiescherm goed?  
 
Is het groot genoeg? Geen hinderlijke 
spiegeling? Etc. 
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46. Zijn de zichtlijnen voor zowel docent 
als leerling voldoende gewaarborgd, 
ook  bij het werken in groepen? 
 

    

47. Wordt er niet zwaarder getild dan 10 
kilo per persoon? 
 
Jongeren van 13 en 14 jaar mogen als 
arbeid (dus ook bij stage) geen til - 
werkzaamheden verrichten. 
 

    

48. Zijn voor het tillen van zwaardere 
voorwerpen tilhulpmiddelen  be-
schikbaar? 
 
Denk aan steekwagen en kratten met 
handvatten. 
 

    

49. Geeft de docent til - instructie aan de 
leerling?  
 

    

 
 

Noten. 

 
i De Arbocatalogus-VO hanteert als norm het programma van eisen voor Frisse Scholen. De CO2-concentratie in 

leslokalen (in de ademzone) is tijdens gebruikstijd: 
- Klasse C – Voldoende: maximaal 1.200 ppm. Dit geldt niet voor nieuwbouw. De maximale waarde mag 

daar 950 ppm zijn. 
- Klasse B – Goed: maximaal 950 ppm. 
- Klasse A -Uitmuntend: maximaal 800 ppm. 

 


