
   

    

Checklist (Elektrisch) Handgereedschap Algemeen 
 

Datum beoordeling: 
 

Lokaal: 
 

Gecheckt door: 
 

Arbo knelpunten - (Elektrisch) 
Handgereedschap Algemeen 
 

ja nee nvt Opmerkingen 

1 Zijn alle elektrische 
handgereedschappen dubbel 
geïsoleerd? 
 

    

2 Zijn alle snoeren onbeschadigd?  
  

    

3 Zijn alle verbindingen (snoer / 
machine) en (snoer / stekker /  
stopcontact) afgeschermd? 
 

    

4 Worden de machines jaarlijks 
gekeurd (mechanisch en elektrisch)? 
 
Bewaar de keuringsoverzichten. 
 

    

5 Heeft het elektrisch gereedschap een 
sticker met geldige jaarkeuring? 
 

    

6 Vindt visuele inspectie van de 
machine op defecten plaats bij 
inname of uitgifte? 
 

    

7 Worden de machines veilig en 
overzichtelijk opgeborgen? 
 

    

8 Is de vakdocent opgeleid om de 
potentiële gevaren van de machine 
te onderkennen? 

 

    

9 Krijgt de leerling aantoonbaar  
instructie over de machine: 
- instellen en gebruik; 
- gevaren van de machine; 
- de bewerkingseisen zijn in het 

lesprogramma opgenomen? 
 

    

10 Is er een risicoanalyse per machine 
gemaakt? 
 
Zodat duidelijk is hoe bekwaam een 
leerling moet zijn om ermee te 
werken. 
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11 Is er bij machines een instructiekaart 
met bijbehorende veiligheidsregels? 
 

    

12 Is de leerling voorgelicht over het 
gebruik van het elektrisch 
gereedschap? 
 

    

13 Wordt bijgehouden welke leerlingen 
instructie over machines gehad 
hebben? 
 

    

14 Is er een Nederlandse 
gebruiksaanwijzing aanwezig? 
 

    

15 Zijn maatregelen genomen om te 
voorkomen dat leerlingen worden 
afgeleid bij werkzaamheden met 
machines? 
 
Denk aan: 
- werkruimte aangegeven op de 

vloer; 
- één leerling tegelijk met de 

werkzaamheden bezig; 
- geen rij wachtende leerlingen  

bij de in bedrijf zijnde machine. 
 

    

16 Worden de machines alleen gebruikt 
door de vakdocent, technisch 
onderwijsassistent en leerlingen die 
daartoe geïnstrueerd zijn? 
 

    

17 Werken de leerlingen alleen met 
machines als er voldoende 
deskundig toezicht is? 
  

    

18 Worden alle gereedschappen en 
werkmaterialen veilig en 
overzichtelijk opgeborgen? 
 

    

19 Worden alle handgereedschappen  
goed onderhouden, regelmatig 
gecontroleerd en vervangen? 
 

    

20 Zijn de snijvlakken (beitels / messen) 
altijd voldoende scherp? 
 

    

21 Zijn alle soorten zagen, boren, frezen 
e.d. voldoende scherp? 
 

    


