
Met het vaststellen van dit Arbobeleidsplan met kenmerk 2017-N062IC vervalt het arbobeleidsplan dat 

in 2009 is vastgesteld (notitienummer 2009-N150AB) en de in 2008 vastgestelde notitie “Functieprofiel 
Preventiemedewerker” (notitienummer 2008-N019MH). 
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Inleiding 
 
Het bestuur van Ronduit streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Vanuit 

de overheid is wetgeving ontwikkeld die voor alle organisaties van toepassing is. De wetgeving omtrent 
arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: 

 Arbowet - De Arbowet vormt de basis van de arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen 

die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen). 
De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan. Die zijn verder 

uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Arbobesluit - Het Arbobesluit is een uitwerking 

van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten 
houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht. Er staan ook afwijkende en 

aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers.  

 Arboregeling - De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij 
om concrete voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe 

een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. Ook deze regels zijn verplicht voor werk-

gever en werknemer. 
Op deze website van de overheid is de volledige tekst van de Arboregeling te vinden. 

 
In 2009 is door het bestuur het arbobeleidsplan vastgesteld. Het arbobeleid is een dynamisch onder-

werp, Ronduit streeft ernaar om te komen tot een voortdurende verbetercyclus: 

Eind 2015 is een bovenschools Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd door de arbodienst-
verlener Human Capital Care (HCC) en een plan van aanpak opgesteld. Mede op basis van deze aanbe-

velingen is het in 2009 opgestelde arbobeleidsplan herschreven.  
 

Leeswijzer 
In dit arbobeleidsplan wordt een kapstok gedefinieerd voor de verschillende schoollocaties. Per onder-

werp worden de bestuurlijke kaders geformuleerd. Er wordt gekeken naar de preventieve maatregelen 

die in de organisatie worden getroffen en de wijze waarop de arbo organisatie is ingericht, de taken 
van de verschillende functionarissen worden beschreven en de benodigde BHV materialen worden ge-

definieerd. Het arbobeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers 
en op het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeids-

belasting verstaan we diverse factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken. Hiertoe zijn proto-

collen ontwikkeld die de bestuurlijke kaders bevatten. Voor iedere schoollocatie is een locatie RI&E en 
een locatie plan van aanpak opgesteld. Op basis van de kaders in dit arbobeleid en de locatie R&IE 

wordt per locatie een vertaling gemaakt naar een school BHV-plan. Voor het opstellen van dit plan is 
een format ontwikkeld dat de schoollocaties kunnen gebruiken. Deze vertaling gaat altijd in overleg met 

de Medezeggenschapsraad (MR) van de school en de Personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (PGMR) onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Het arbobeleids-

plan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De PGMR wordt bij deze cyclus betrokken. 

 
Positie leerlingen en externen 

De Arbowet heeft tot doel om werknemers tijdens hun werk te beschermen tegen veiligheids- en ge-
zondheidsgevaren. Omdat leerlingen en studenten geen werk verrichten vallen zij niet onder de be-

scherming van de Arbowet. De Arbowet verlangt wel van de school dat naast de eigen medewerkers 

ook andere mensen (aangeduid met de term: derden) veilig en gezond het schoolgebouw kunnen bin-
nenkomen en verlaten. Het betreft alle mensen die niet bij de school in dienst zijn. Het gaat hier dan 

juist wel om de leerlingen, maar ook de ouders, leveranciers, postbodes, cv-monteurs, etc. De verplich-
ting om andere mensen (derden) te beschermen tegen gevaren gaat niet zover dat de gehele Arbowet-

geving voor derden van toepassing is. Als school zal je er, simpel gezegd, voor moeten zorgen dat 

mensen geen gezondheidsschade oplopen tijdens een bezoek aan de school. 
 

 
 

 
N.B. 
 Overal waar in de notitie hij wordt geschreven kan ook zij worden gelezen; 
 Overal waarin de notitie schoollocatie wordt geschreven kan ook bestuursbureau worden gelezen. 

  

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving
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1 Uitgangspunten 
 
Voor het opstellen van het beleid hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 De zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers; 

 Het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces; 

 Voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs; 

 Voldoen aan de wettelijke vereisten zoals deze zijn opgenomen in Arbowet, Arbobesluit en Arbore-

geling; 

 Beleidsafspraken uit andere beleidsdocumenten; 

 Het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting bij medewerkers. 
 

 

2 Preventieve zorg  
 
Verzuimbeleid 

In 2014 heeft Ronduit de notitie “werken is beter” een nieuwe kijk op verzuim binnen Ronduit ontwik-
keld. In deze notitie ligt de nadruk op preventie en het benutten van mogelijkheden. Bij de notitie is 

tevens de brochure “verzuiminformatie” ontwikkeld welke aan alle medewerkers is uitgereikt. Uitgangs-

punt van deze nieuwe kijk is dat Ronduit een gedragsverandering bij medewerkers en leidinggevenden 
wil bewerkstelligen door hen “eigen regie” te laten voeren op het (voorkomen van) verzuim.  

 
Duurzame inzetbaarheid 

Met de invoering van duurzame inzetbaarheidsuren in de cao PO heeft de branche een extra middel om 
preventief beleid te voeren teneinde medewerkers zich blijvend te laten ontwikkelen en om verzuim te 

voorkomen. Binnen Ronduit is er in 2016 een pilot gestart om medewerkers preventief een traject te 

laten volgen waarin er teambijeenkomsten worden georganiseerd teneinde de volgende punten te ont-
wikkelen: 

 Bewustwording en positieve beeldvorming van het begrip duurzame inzetbaarheid. 

 Bewustwording van de eigen inzetbaarheid vergroten. 

 Begrip duurzame inzetbaarheid krijgt een concrete invulling voor medewerker, leidinggevende en 

team. 

 Concreet plan over de eigen inzetbaarheid opstellen waarbij dit plan vervolgens met de leidingge-
vende wordt besproken en meegenomen in de gesprekscyclus. 

Deze pilot heeft goede resultaten opgeleverd. Vanaf 2017 zal dit op meerdere scholen worden ingezet 

in samenwerking met de schooldirecteur en HRM. 
 

Rol medewerker 
Vanuit het “eigen regie model”-denken, heeft de medewerker een belangrijke rol in de preventieve zorg. 

De medewerker heeft toegang tot verschillende instrumenten: 

 Zo kan de medewerker zelf zaken signaleren. In eerste instantie kan hij hiervoor altijd terecht bij 
zijn leidinggevende.  

 Een medewerker kan aangemeld worden door zijn leidinggevende voor het preventie medisch 

spreekuur bij de bedrijfsarts.  

 Een medewerker kan een onderzoek op zijn werkplek laten verrichten, hiervoor kan hij terecht bij 

HRM. 
 

Huisvesting 
Om uitval van medewerkers te voorkomen is een veilige werkplek en werkomgeving van belang. De 

schoolgebouwen zijn veelal in eigendom van de gemeente. Voor het onderhoud aan onze schoolgebou-

wen werken we samen met OCS (voorheen Certijn). Met OCS zijn afspraken gemaakt over het periodiek 
onderhoud van de gebouwen, zodat ze ook veilig blijven. Wanneer er iets stuk is in het gebouw, ont-

breekt of niet meer aan de eisen voldoet, dan wordt OCS via de (locatie)directeur benaderd om dit op 
te lossen.  

 
Wanneer een schoolgebouw veel gebreken vertoont, bijvoorbeeld door ouderdom van het pand, of 

wanneer er onderhoud gepleegd moet worden waar hoge kosten aan verbonden zijn, dan wordt dit 

besproken en waar nodig aanhangig gemaakt bij de gemeente. Hierbij wordt eventueel een externe 
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deskundige ingeschakeld om een objectief en deskundig oordeel aan de gemeente voor te kunnen 

leggen. 

 
 

3 Organisatie 
 

Het arbobeleid is een dynamisch beleidsstuk waar verschillende medewerkers bij betrokken zijn. Hier-
onder wordt per medewerker omschreven wat de taken zijn ten aanzien van het arbobeleid.  

 

3.1 Werkgroep Arbo 
In de werkgroep Arbo zit een vertegenwoordiging van de schooldirecteuren, het VSO, de PGMR en HRM. 

De werkgroep Arbo komt een aantal keren per jaar bijeen en bespreekt daarin: 

 Bereid voorstellen voor verbetering voor van het arbobeleidsplan, de protocollen of andere arbo 
gerelateerde documenten; 

 Analyseert jaarlijks de bedrijfsongevallen; 

 Is betrokken bij de uitkomsten van het onderzoek naar het schoolklimaat; 

 Adviseert over de uitkomsten van de RI&E en de daaruit opgestelde plannen van aanpak. 

 

3.2 (locatie)directeur 
De (locatie)directeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers binnen de organisatie. 
De (locatie)directeur is in gevolge de Arbowetgeving aansprakelijk voor de veiligheid van de werknemers 

en voor de bedrijfsmiddelen. De (locatie)directeur heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat 
alle voorwaarden aanwezig zijn om de preventiemedewerkers hun taken uit te laten voeren. De (loca-

tie)directeur vertaalt de richtlijnen uit het arbobeleidsplan en de aanbevelingen uit de (locatie)RI&E en 
het (locatie) plan van aanpak naar de eigen locatie en legt de afspraken die er gelden vast in een school 

bedrijfshulpverleningsplan. Een format dat hiervoor gebruikt kan worden is in bijlage 2 opgenomen.  

Taken (locatie)directeur 

 Zorgen voor tijdige uitvoering van de RI&E; 

 Uitvoering van de arbo taken; 

 Opstellen plan van aanpak; 

 Opstellen jaarlijkse evaluatie; 

 Inrichten van de arbo organisatie door aanstellen preventiemedewerker en aanwijzen van vol-
doende BHV’ers. 

 

3.3 Medewerkers 
Iedere werknemer is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn in de organisatie uit 

oogpunt van goed werknemerschap en voor zover dit voortvloeit uit wettelijke bepalingen. Medewerkers 

hebben een signalerende taak, lossen problemen en/of gevaren op waar mogelijk of bespreken dit waar 
nodig met hun leidinggevende. 

 

3.4 Preventiemedewerker  
Op iedere schoollocatie wordt ten minste één preventiemedewerker aangesteld. Het hoofd BHV is in 
principe preventiemedewerker. Bij kleine scholen (minder dan 25 medewerkers) mag de (locatie)direc-

teur als preventiemedewerker optreden.  
 

De preventiemedewerker draagt samen met de (locatie)directeur zorg voor de uitvoering van het met 

de PMR overeengekomen plan van aanpak voortvloeiende uit de locatie RI&E. In de Arbeidsomstandig-
hedenwet en de cao PO zijn de taken van de preventiemedewerker vastgesteld, ze zijn hieronder op-

genomen.  
 

Taken preventiemedewerker 

De preventiemedewerker voert deze taken in overleg met de (locatie)directeur uit. Jaarlijks wordt door 
de preventiemedewerker en de (locatie)directeur vastgesteld welke taken door wie worden uitgevoerd: 

 Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

 Het adviseren en nauw samenwerken met de PMR over de te nemen maatregelen voor een goed 

arbeidsomstandighedenbeleid. 
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 Deze maatregelen (mede) uitvoeren. 

 Hoofd BHV’er, coördinerende en aansturende rol bij alle BHV-taken. 

 Het (mede) onderhouden van contacten met externe dienstverleners. 

 Het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleningsorganisaties (Brandweer, etc.). 

 Het (laten) opstellen van een ontruimingsplan en het evalueren en bijstellen hiervan. 

 Het (laten) opstellen van een ontruimingsplattegronden en het controleren van de vluchtwegen, 
pictogrammen, noodverlichting, etc. 

 Het (laten) uitvoeren van een ontruimingsoefening het evalueren en bijstellen hiervan. 

 Het in samenspraak met de (locatie) directeur opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van 

aanpak naar aanleiding van de RI&E. 

 Het adviseren en informeren van en nauw samenwerken met de PMR over te nemen en genomen 

maatregelen. 

 Vraagbaak zijn voor werknemers over (de uitvoering van) het Arbobeleid. 

 Het voorlichten van collega’s. 
 

Aantal uur 
Voor het goed uitvoeren van de taak van preventiemedewerker kennen we jaarlijks per preventieme-

dewerker minimaal het volgende aantal uur toe in het taakbeleid, deze uren komen naast de uren van 
de BHV-taak: 

 

Ontruimingsplan    1 uur 
o Evalueren  

o Bijstellen 
Ontruimingsplattegrond    1 uur 

o Controleren vluchtwegen 

o Controleren pictogrammen 
o Controleren noodverlichting 

RI&E      1 uur 
o Evalueren 

o Bijstellen 
Presentatie teamvergadering / PMR  2 uur 

Minimum aantal uur per schooljaar  5 uur 

 
Scholing 

De arbowet stelt dat de werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige 
deskundigheid, ervaring en uitrusting, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen. Alle preven-

tiemedewerkers volgen eenmalig een 1-daagse cursus. Deze uren komen bovenop de hierboven ge-

noemde urenbelasting. 
 

3.5 Bedrijfshulpverlener 
De (locatie)directeur is ervoor verantwoordelijk dat de bedrijfshulpverlening in het schoolgebouw goed 
geregeld is. BHV is maatwerk. Dat betekent dat bij meerdere locaties de BHV per schoolgebouw geor-

ganiseerd moet worden. De locatie RI&E is het uitgangspunt om te bepalen wat er op het gebied van 
BHV nodig is. Er moeten minimaal twee medewerkers per schoolgebouw opgeleid zijn tot BHV’er, zodat 

er bij ziekte of verplichtingen buiten de school toch een BHV’er beschikbaar is. De eis is namelijk dat er 

altijd minimaal één BHV’er aanwezig is. Of er nog meer BHV’ers nodig zijn is afhankelijk van de aard, 
grootte en ligging van de school en het aantal niet-zelfredzame personen. Per schoollocatie dient in het 

bedrijfshulpverleningsplan te worden vastgelegd welke BHV’ers er zijn, hun scholing en hun aanwezig-
heid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle bedrijfshulpverleningstaken uit te voeren 

tijdens de werkdagen van het personeel. 

 
 

 
 

Taken bedrijfshulpverlener 

De bedrijfshulpverleningsorganisatie heeft de volgende taken: 

 het verlenen van Eerste Hulp bij Ongevallen; 



 
2017-N062IC  Arbobeleidsplan Conceptversie  7 

 het beperken en bestrijden van brand; 

 het beperken van de gevolgen van ongevallen; 

 het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in de organisatie. 
 Het streven is om iedere BHV’er voor alle bedrijfshulpverleningstaken op te leiden. Naast het opleiden 

van BHV’ers is het van belang dat er voorlichting en instructie over de BHV aan alle medewerkers wordt 

gegeven. 
 

Aantal uur 
Voor het goed uitvoeren van de BHV-taak kennen we jaarlijks per BHV’er minimaal het volgende aantal 

uur toe in het taakbeleid: 
 

Scholing    5 uur (gemiddeld over 2 jaar) 

Ontruimingsoefening   5 uur 
o Voorbereiding 

o Uitvoering 
o Evaluatie     

Minimum aantal uur per schooljaar 10 uur 

 
Scholing 

Euro BHV verzorgt de noodzakelijke opleiding voor BHV-ers, die op bestuursniveau wordt bekostigd. 
Nieuwe BHV-ers worden aangemeld via HRM voor een basistraining. Alle BHV-ers moeten elke twee 

jaar op herhaling. Per locatie moet per BHV-er vastgelegd worden aan welke opleidingen en (ontrui-

mings)oefeningen hij heeft deelgenomen. 
 

3.6 Vertrouwenspersoon 
Er is binnen Ronduit een structuur opgezet voor het omgaan met klachten en andere problemen bij wie 
je terecht kunt. Hiervoor zijn onder meer vertrouwenspersonen aangewezen. Meer informatie hierover 

is vastgelegd in de notitie “Hoe gaan we binnen Ronduit om met klachten en andere problemen” uit 
januari 2015. In deze notitie staan onder meer de rol van de interne en externe vertrouwenspersoon 

besproken. 

 
 

4 Ontruimingsplan 
 

Om een ontruiming goed en veilig te laten verlopen moet een aantal zaken georganiseerd zijn. Een 
ontruimingsplan is daarbij onmisbaar. Het doel van een ontruimingsplan/bedrijfsnoodplan is er voor te 

zorgen dat alle aanwezige personen zo snel en veilig mogelijk een gebouw kunnen verlaten. Daarom is 
het van belang bij het opstellen van dit plan te kijken aan welke risico’s de aanwezige personen worden 

blootgesteld. Minstens eenmaal per jaar wordt eventueel met medewerking van de brandweer het ont-
ruimingsplan geoefend. 

 

De directeur is samen met de preventiemedewerker verantwoordelijk voor het opstellen en bijstellen 
van het ontruimingsplan. In het BHV voorbeeld plan dat is verspreid moet dit per schoollocatie vastge-

legd worden. Na akkoord van de directeur/bestuurder en indien nodig kunnen zij zich laten adviseren 
door een externe deskundige partij in overleg met de afdeling HRM en de afdeling Financiën.  

 

Ontruimingsplattegronden 
Op een ontruimingsplattegrond staan de routes naar de nooduitgang. Het is hierbij belangrijk dat de 

tekeningen kloppen, dat deze op de juiste plek hangen en de rotatie goed is (links op de plattegrond is 
ook links in het gebouw). Daarnaast moeten de plattegronden aangepast worden bij wijzingen in het 

gebouw. Het advies is om de plattegronden jaarlijks te controleren, bijvoorbeeld tijdens de ontruimings-
oefening. 

 

De ontruimingsplattegronden moeten zichtbaar en bereikbaar worden gelokaliseerd op punten waar 
personen de gelegenheid hebben de informatie te bekijken, zoals nabij liften, koffieautomaten, kopieer-

machines, wachtruimten, toiletgroepen enzovoort.  
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Plattegronden van de gebouwen zijn aanwezig bij OCS. Deze kunnen op verzoek van een directeur 

worden aangepast naar ontruimingsplattegronden.  

 
 

5 BHV materialen 
 

Per locatie dient de aanwezigheid van de BHV materialen te worden vastgelegd. Het gaat om de vol-
gende materialen: 

 AED’s; op iedere locaties wordt geïnventariseerd welke AED’s er zijn en wordt geïnventariseerd of 

er in de buurt van de school AED’s aanwezig zijn. 

 Eerste Hulp-koffers; op iedere locatie wordt geïnventariseerd waar de eerste Hulp-koffers zich be-
vinden en wordt vastgelegd wie de inhoud van de koffers jaarlijks controleert en aanvult. 

 Brandblussers en brandslanghaspels; op iedere locatie wordt aangegeven waar de brandblussers 

en brandslanghaspels zich bevinden. Jaarlijks worden de brandblussers en brandslanghaspels ge-
keurd door OCS.  

 Pictogrammen; de blus- en Eerste Hulp- middelen moeten zijn voorzien van gezondheids- en veilig-

heidssignalering (bijvoorbeeld een bordje met het pictogram brandslanghaspel bij of boven de 

brandslanghaspel). Op een plattegrond moet worden aangegeven waar deze middelen te vinden 
zijn. De pictogrammen worden geleverd door OCS. 

 

 

6 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak  
 
In de risico-inventarisatie en- evaluatie (RI&E) worden de risico’s op het terrein van arbeidsomstandig-

heden in kaart gebracht en wordt de ernst van de risico’s beoordeeld. De uitvoering van het arbobeleid 

wordt hiermee in feite getoetst. Op basis hiervan kunnen de juiste maatregelen ter verbetering van de 
arbeidsomstandigheden in het plan van aanpak (PvA) worden opgenomen. De resultaten worden aan 

de (G)MR voorgelegd. Vervolgens kan men op basis van het plan van aanpak aan het werk gaan met 
het uitvoeren van de voorgestelde verbeteringen. Ook is terug te lezen welke activiteiten al zijn uitge-

voerd. Tenminste jaarlijks wordt door de schooldirecteur en de preventiemedewerker vastgesteld in 

hoeverre de verbetermaatregelen in het PvA ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 
 

Er is een locatie overstijgende RI&E waarin bestuursbrede aanbevelingen worden gedaan. De uitkomst 
van deze RI&E wordt vertaald in een locatie overstijgend plan van aanpak. Daarnaast wordt per school 

een locatie RI&E opgesteld. Naar aanleiding van de locatie RI&E wordt voor iedere locatie een plan van 

aanpak opgesteld. De RI&E’s en plannen van aanpak worden beschikbaar gesteld aan de scholen. 
 

Voorlichting 
Op grond van de uitkomsten van de RI&E, registratie van inspecties, teamvergaderingen en individuele 

gesprekken met teamleden wordt bepaald over welke risico’s de medewerkers voorlichting moeten krij-
gen. In ieder geval wordt aandacht besteed aan: 

 de veiligheids- en werkinstructies voor leerkrachten, bijv. ontruimingsplan; 

 werkgebonden risico’s, zoals agressie, geweld en stress; 

 het verzuimbeleid en bijbehorende protocollen; 

 de ontwikkeling van het ziekteverzuim op school; 

 beleid ten aanzien van ongevallen; 

 de introductie van nieuwe medewerkers, stagiair(e)s en leerlingen. 

 

 

7 Psychosociale arbeidsbelasting 
 

Met psychosociale arbeidsbelasting wordt een aantal factoren bedoeld waar medewerkers mee te maken 
kunnen krijgen.  Het gaat daarbij om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie, 

seksuele intimidatie en werkdruk. Hieronder wordt per onderwerp weergegeven met een toelichting wat 

hieronder wordt verstaan. 
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Agressie en geweld 

Onder agressie en geweld verstaan we het welbewust of onbewust, verbaal of non verbaal uiten, ge-

bruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een werknemer, onder 
omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak, wat zal 

resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, de dood of psychische schade. 
 

Pesten  

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één 
of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, 

waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten 
is het digitaal pesten. 

 
Discriminatie 

Onder discriminatie verstaan we elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die 

ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van 
sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of 

aangetast. 
 

Seksuele intimidatie 

Onder seksuele intimidatie op het werk wordt verstaan enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek 
ongewenst gedrag met een seksuele (bij) bedoeling. Dit gedrag heeft als doel of gevolg dat de waar-

digheid van een persoon wordt aangetast, en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende 
of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 

 
Werkdruk 

Werkdruk treedt op als je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de 

gestelde eisen kunt voldoen. Dit kan door verschillende factoren ontstaan: door het overvragen van een 
medewerker, door omstandigheden op het werk of de persoonlijke situatie. 

 
De genoemde onderwerpen uit dit hoofdstuk worden nader uitgewerkt in protocollen waarin wordt 

vastgelegd hoe te handelen in specifieke situaties. 

 
 

8 Sociale veiligheid 
 
De in hoofdstuk 7 genoemde onderwerpen vormen tezamen het sociale klimaat binnen de organisatie. 

De scholen van Ronduit besteden binnen het schoolbeleid aandacht aan de sociale veiligheid van hun 

scholen. Op iedere school is een aandachtsfunctionaris benoemd. Zij zijn hiervoor geschoold. Binnen 
iedere school is met betrekking tot sociale veiligheid een coördinator benoemd. Deze coördinator zorgt 

voor de uitwerking van het sociale veiligheidsbeleid binnen de school. 
 

Per medewerker geldt dat het inzicht in de beleving van de sociale veiligheid onder meer wordt bespro-

ken in de gesprekkencyclus. In de gesprekkencyclus wordt aandacht besteed aan de samenwerking met 
collega’s, ouders en directie. Ook wordt gevraagd hoe de werksfeer wordt ervaren in de school. De 

arbeidsomstandigheden worden besproken.  
 

Wanneer zich een incident voordoet betreffende een van onze medewerkers op een van bovenge-

noemde onderwerpen dan wordt hiervan melding gemaakt door de leidinggevende bij HRM. Jaarlijks 
wordt in de arbowerkgroep een analyse van deze meldingen gemaakt en worden aanbevelingen gedaan.  

 
Ronduit streeft ernaar om tweejaarlijks een meting te verrichten onder de medewerkers, de schoollei-

ding, de ouders en de leerlingen waarin onder meer het schoolklimaat gemeten wordt. De arbowerk-
groep wordt betrokken bij de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

Om een zo veilig mogelijk klimaat te creëren gelden de volgende uitgangspunten: 

 Ronduit is voornemens in 2017 te starten met het formuleren van een gedragsprotocol. Er moeten 
duidelijke regels zijn ten aanzien van de omgang met elkaar. Dit geldt voor alle personen in de 
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school, dus niet allen de medewerkers van de school maar ook de ouders, leerlingen en externen 

die de school bezoeken.  

 Bij de introductie van het gedragsprotocol wordt dit actief bekend gemaakt bij de medewerkers. 

 Binnen alle lagen van onze organisatie wordt gestimuleerd om elkaar rechtstreeks aan te spreken. 

Wanneer iemand van mening is dat een collega zich grensoverschrijdend gedraagt, dan is het uit-
gangspunt dat die persoon zijn collega er rechtstreeks op aanspreekt. 

 
 

9 Registratie van ongevallen 
 

Een ongevallenregistratie wordt bijgehouden door HRM. Per school wordt een ongeval geregistreerd via 
het ongevallen meldingsformulier. Dit formulier staat op sharepoint. Ten aanzien van de verzekeraar is 

een aparte procedure opgesteld hoe melding gedaan moet worden. Deze procedure staat tevens op 
sharepoint. In het register worden ongevallen opgenomen die lichamelijk letsel en/of (ziekte)verzuim 

tot gevolg hebben. Ook als er sprake is van letsel zonder verzuim, wordt het ongeval vastgelegd. Uit de 

geregistreerde informatie blijkt of er gevaarlijke situaties zijn of kunnen ontstaan. Jaarlijks wordt door 
de arbo werkgroep een analyse gemaakt van de ongevallen. De uitkomsten worden uitgewerkt in het 

beleid danwel in te nemen verbeter maatregelen. 
Procedure toetsten in de arbo werkgroep. Klopt dit? En welk formulier wordt gebruikt? 

 

 

10 Arbeidstijdenbeleid 
 

De schoolleiding voert een arbeidstijdenbeleid voor medewerkers in overeenstemming met de Arbeids-
tijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Met de persoonlijke omstandigheden wordt rekening gehouden. 

In 2015 zijn de afspraken die binnen Ronduit gelden vastgesteld in de “beleidsnotitie cao 2014-2015”. 

Hierin staan de uitgangspunten voor het bepalen van de arbeidstijden voor de medewerkers. Per me-
dewerker wordt dit op schoolniveau vastgelegd. Deze gegevens worden op school opgeslagen en zijn 

beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het beheer van de ge-
gevens.  
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Bijlage 1 Uitvoeringsplan 
 
Om het beleidsplan goed te implementeren moeten de volgende zaken uitgevoerd worden: 

 
1. Instellen Werkgroep Arbo 

In 2016 wordt de Werkgroep Arbo samengesteld. Hierin wordt de beleidsnota voorbereid voor het 

DO. 
2. Beleid vaststellen 

Het voornemen is om begin 2017 de beleidsnota in het DO te bespreken en aansluitend  voor te 
leggen aan de PGMR ter instemming. 

3. Preventiemedewerkers 
Per schoollocatie moet een preventiemedewerker benoemd worden. Er wordt centraal een cursus 

georganiseerd voor alle preventiemedewerkers zodat zij voldoende kennis hebben om deze taak uit 

te voeren. 
4. Cursus preventiemedewerkers 

Aan alle preventiemedewerkers wordt de 1-daagse cursus via Euro BHV aangeboden in februari of 
maart 2017. 

5. Gedragsprotocol 

Ronduit is voornemens om te komen tot een gedragsprotocol. Dit wordt in 2017 opgepakt door 
HRM. 

6. BHV-plan 
Er wordt een BHV-plan ontwikkeld als voorbeeld voor de scholen om de afspraken per schoollocatie 

vast te leggen. 
7. Controle ontruimingsplan 

Uit de RI&E is gebleken dat er onvoldoende ontruimingen worden geoefend. Er zal een schema 

worden opgesteld waarin Euro BHV de aankomende 3 jaar alle schoollocaties bezoekt, deelneemt 
aan een ontruimingsoefening om zodoende tips en adviezen te geven aan de scholen om het ont-

ruimingsplan te verbeteren.  


