Checklist Algemene eisen technieklokaal

Datum beoordeling:
Lokaal:
Gecheckt door:
Arbo knelpunten - Algemene eisen
1

Zijn toegangsdeuren en
nooduitgangen vrij van obstakels?

2

Zijn doorgangen en looppaden vrij
van obstakels?

ja

nee

nvt

Opmerkingen

Denk tijdens de les ook aan
schooltassen e.d. uit het looppad.
3

Hebben de doorgangen en
looppaden voldoende breedte?
Zie onder Wet en regelgeving.

4

Is de vloer niet glad en eenvoudig te
reinigen?

5

Zijn er wissers aanwezig om het afval
op de vloer te verzamelen?

6

Zijn er stalen bakken met deksel om
brandbaar afval te verzamelen?

7

Wordt het praktijklokaal ordelijk en
opgeruimd gehouden?

8

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

9

Is er een oogdouche aanwezig?

10

Is er voldoende ventilatie in het
lokaal om klachten als hoofdpijn
door bedompte lucht te voorkomen?

11

Is er voldoende licht in het lokaal
(minimaal 300 lux)?
Zie volgende pagina

12

Is er noodverlichting aanwezig en
wordt deze ook periodiek
gecontroleerd / onderhouden?

13

Zijn in de verschillende ruimten
voldoende gecontroleerde
brandblusapparaten aanwezig?

14

Is de inhoud van het
schoolnoodplan / calamiteitenplan
voldoende bekend, zodat men in
noodsituaties weet hoe te handelen?

15

Zijn de vluchtwegen duidelijk
aangegeven?

16

Hangt er in het lokaal een
ontruimingsplan met vluchtroutes?

17

Is de leerling bekend met de
ontruimingsprocedure?

18

Is er een EHBO doos aanwezig en
gecontroleerd op inhoud?

19

Weet de leerling hoe hij of zij eerste
hulp kan krijgen van BHV’er of
EHBO’er?

20

Is er een afsprakenlijst (bijvoorbeeld
practicum reglement) in het lokaal
over veilig gedrag?

21

Wordt aan de leerlingen instructie
gegeven over veilig gedrag?

22

Is er een maximale groepsgrootte
vastgesteld waarop goed toezicht
gehouden kan worden?
Informatie hierover staat in VOsignaal ‘Organiseren van goed
toezicht op leerlingen in het
praktijklokaal’; uitgave van Voion,
www.voion.nl.

