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Controlelijst Arbo  Theaterlokaal 

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 theaterlokaal? 
 

    

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 theater 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. 
 

    
 

6. Is er een maximale groepsgrootte 
vastgesteld waarop goed toezicht ge-
houden kan worden?  
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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 ontrui-
mingsplan met vluchtroutes en verza-
melplaatsen? 
 

    

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 compleet gevulde EHBO 
doos aanwezig? 
 

    

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

    

17. Is de vloer in goede staat (niet glad / 
versleten) en eenvoudig te reinigen? 
 

    

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

    

19. Zijn de stopcontacten onbeschadigd? 
 

    

20. Zijn de attributen, waaronder houten 
of kunststof blokken onbeschadigd 
en in geval van hout splintervrij? 
 

    

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

    

22. Is er een (afsluitbare) ruimte voor het 
opruimen van rekwisieten? 
 

    

23. Zijn er afvalbakken aanwezig? 
 

    

24. Zijn er voldoende mogelijkheden om 
het presentatiegedeelte te scheiden 
van het toeschouwersgedeelte? 
 

    

25. Kan het lokaal inkijkvrij gemaakt wor-
den, zowel van buiten als van de 
gangzijde?  
 

    

26. Kan het lokaal verduisterd worden? 
 

    

 

Arbo knelpunten gezond en comforta-
bel binnenklimaat 
 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

27. Is de luchtkwaliteit in het lokaal op 
orde? 
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Bedompte lucht kan o.a. klachten als 
hoofdpijn veroorzaken. Zorg voor 
frisse lucht, ventileer. Denk aan ra-
men openen, ventilatiesystemen en 
capaciteit van het lokaal (aantal per-
sonen). 
  
Zie bij twijfel de Arbocatalogus-VO > 
programma van eisen Frisse Scholen. 
Zie eindnooti. 
 
De CO2 waarde is te meten met een 
CO2-meter. 
 

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

    

 

Arbo knelpunten licht en geluidsinstal-
latie 
 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

29. Is er een heldere en duidelijk ge-
bruiksaanwijzing voor het installeren 
en bedienen van de apparatuur aan-
wezig in het Nederlands? 
 

    

30. Zijn alle snoeren onbeschadigd?  
  

    

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

    

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

    

33. Is de vakdocent opgeleid om de po-
tentiële gevaren van de installaties te 
onderkennen? 

 

    

34. 
 

Krijgt de leerling aantoonbaar  
instructie over het gebruik van licht 
en geluid (indien deze door leerlingen 
bediend worden)? 
 

    

35. Is de leerling voorgelicht over het ge-
vaar van elektriciteit bij de installa-
ties? 
 

    

https://www.arbocatalogus-vo.nl/lokalen/theorielokaal-binnenklimaat/
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36. Wordt bijgehouden welke leerlingen 
instructie over de installaties gehad 
hebben? 
 

    

37. Worden de installaties alleen ge-
bruikt door de vakdocent, technisch 
onderwijsassistent en leerlingen die 
daartoe geïnstrueerd zijn? 
 

    

38. Werken de leerlingen alleen met 
de installaties als er voldoende 
deskundig toezicht is? 
 

    

39. Worden alle apparatuur en werkma-
terialen veilig en overzichtelijk opge-
borgen? 
 

    

 

Arbo knelpunten ergonomie 
 

    

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

    

41. Is het meubilair voor de leerlingen in 
goede staat en voldoende flexibel, 
zodat opdrachten goed uitgevoerd 
kunnen worden? 
 

    

42. Werkt het schoolbord / digibord /  
projectiescherm goed?  
 
Is het groot genoeg? Geen hinderlijke 
spiegeling? Etc. 
 

    

43. Zijn de zichtlijnen voor zowel docent 
als leerling voldoende gewaarborgd, 
bij presentaties en in bij het werken 
in groepen? 
 

    

44. 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. 
 

    

45. Zijn voor het tillen van zwaardere 
voorwerpen tilhulpmiddelen  be-
schikbaar? 
 
Denk aan steekwagen en kratten met 
handvatten. 
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46. Geeft de docent til - instructie aan de 
leerling?  
 

    

 

Arbo knelpunten geluid en akoestiek 
 

ja nee n.v.t. Opmerkingen 

47. Weet de docent wanneer is sprake is 
van schadelijk geluid?  
 
Zie toelichting bij eindnootii. 
 

    

48. Is de nagalm in ruimte naar wens? 
 
Zie toelichting bij eindnootiii.  
 

    
 

49. Is de gemiddelde nagalmtijd (T30) 
maximaal 0,8 s?  
 
Zie toelichting bij eindnootiv. 
 

    

50. Is er – indien nodig – een  geluidsab-
sorberend plafond? 
 

    

51. Is er geluidsabsorberende wandaf-
werking?  
 

    

52. Wordt er hinder ervaren van buiten-
geluid?  
 

    

 
 

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.  
- Voor nieuwbouw geldt Klasse B – Goed: maximaal 950 ppm. 
- Nog beter is Klasse A -Uitmuntend: maximaal 800 ppm. 

 
ii De grenswaarde is formeel een gemiddelde dagdosis van 80 dB(A). De kans dat blootstellingsnormen door 
leerlingen worden overschreden is niet zo groot. Het dragen van PBM’s (Persoonlijk Beschermingsmiddelen) bij 
lawaaiige activiteiten zal vaak alleen een didactisch doel dienen. De docent in het lokaal loopt meer risico. On-
der 80 dB(A) hoeft de werkgever geen PBM ter beschikking te stellen. Als de dagdosis hoger is dan 85dB(A) zijn 
werknemers verplicht om gehoorbescherming te dragen.  
80 dB(A) is het geluid tijdens een gesprek op één meter afstand van elkaar zonder de stem te hoeven verheffen.  
Zie Best Practices op VLS Site. Dat gaat over gebruik microfoon headsets en tips over orde (wanneer wordt er 
gemusiceerd?) 
 
iii Te veel galm verergert geluidsoverlast. Globaal wordt galm versterkt door harde oppervlaktes als tegels, be-

ton, glas en gladde plafonds en verminderd door gebruik van absorberende materialen als gordijnen en vloer-
kleden. Ook de grootte van de ruimte heeft effect op de galm.  
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https://www.allkoestiek.nl/akoestiek-nieuws/frisse-scholen-akoestiek 
Gebaseerd op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-
innovatie/frisse-scholen/tools-voor-scholen 
 
iv De gemiddelde nagalmtijd betreft de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in de octaafbanden 250 t/m 2000 

Hz. Dit dient door een professional gemeten te worden.  
De Arbocatalogus-VO hanteert als norm klasse C van het programma van eisen voor Frisse Scholen: 

- Klasse C – Voldoende: gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,8 s. 

- Klasse B – Goed: gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,6 s. 
- Klasse A -Uitmuntend: gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,4 s. 

 

https://www.allkoestiek.nl/akoestiek-nieuws/frisse-scholen-akoestiek
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/frisse-scholen/tools-voor-scholen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/frisse-scholen/tools-voor-scholen

