Checklist NVON 3

december 2015

Checklist 3
Leerlingeninstructie
School: ..........................................

Datum: ................................

Vestiging:.......................................

Ingevuld door sectie / docent / TOA: ................................

Vak:...............................................
Lokaal / kabinet:.............................

Nr

3.1

Aandachtspunt

in
orde

in
orde
d.d.

risicoklasse
1

2

Omschrijving
Opmerking

Actie

Wie

3

Toezicht

3.1.1

Leerlingen mogen zich niet zonder
toezicht in een (vak)lokaal bevinden.

3.1.2

Een kabinet is in principe verboden voor
leerlingen. Leerlingen verblijven uitsluitend
in het kabinet na toestemming en onder
voortdurend toezicht van de technisch
onderwijsassistent (of vakdocent).

3.2

niet
in
orde

Preventie

3.2.1

Leerlingen mogen bij practica niet eten of
drinken of cosmetica opbrengen.

3.2.2

Tassen, jassen e.d. worden tijdens
practicum zo opgeborgen dat ze op geen
enkele wijze de veiligheid in gevaar
kunnen brengen.
In ieder geval mogen geen tassen
geplaatst worden in looppaden of

1=zeer ernstig risico: actie noodzakelijk

2=mogelijk risico: in plan van aanpak,

3=’aanvaardbaar’ risico: actie overwegen
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vluchtwegen.
3.2.3

Bij alle practica worden de vereiste
beschermingsmiddelen gebruikt.
Het gebruik hiervan wordt nauwlettend
gecontroleerd, zoals het dragen van een
brandvertragende laboratoriumjas en een
beschermbril.

3.2.4

Loshangend lang haar moet bij gebruik van
open vuur (brander) worden opgebonden
of voorzien van brandwerende/vertragende middelen voor het
samenbinden van het haar zoals
haarelastiek of hoofddoek.
(evt. kan ter bescherming van een gewone
hoofddoek een firehood worden gebruikt).

3.2.5

Er wordt regelmatig (min.1 x per jaar)
een (brand)oefening gehouden, o.a. een
lokaalontruiming.

3.2.6

De ontruimingstijd wordt gemeten en de
deugdelijkheid van de maatregelen wordt
geëvalueerd.

3.3

Zie ook eisen persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Kennis
Algemeen:
Werknemers en leerlingen dienen aantoonbaar
voorgelicht te zijn over de risico’s van apparatuur en
stoffen waarmee ze werken en de maatregelen om
die risico’s tot een minimum te beperken. Zij moeten
geïnstrueerd zijn over hoe veilig te werken en hoe te
handelen bij eventuele calamiteiten.

Leerlingen hebben het practicum1=zeer ernstig risico: actie noodzakelijk

2=mogelijk risico: in plan van aanpak,

3=’aanvaardbaar’ risico: actie overwegen
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3.3.1

reglement in bezit en kennen de inhoud.

3.3.2

Leerlingen krijgen bij proeven met risico’s
aanvullende instructie (bij voorkeur op
schrift) en beschikken over de gegevens
van de gebruikte stoffen.

3.3.3

Leerlingen zijn t.a.v. de
veiligheidsvoorschriften en ontruiming
geïnstrueerd.

3.3.3

Leerlingen weten waar de repressieve
middelen zich bevinden: zoals
brandblusser, branddeken, zand, douche,
oogwasfles(sen) en oogdouche, noodstop
voor elektriciteit.

3.3.4

Leerlingen weten hoe te handelen in geval
van brand en waar dit gemeld moet
worden.

3.3.5

Leerlingen weten, dat ongelukken direct
gemeld moeten worden bij docent of TOA.

1=zeer ernstig risico: actie noodzakelijk

niet
in
orde

in
orde
d.d.

2=mogelijk risico: in plan van aanpak,

risicoklasse
1

2

Omschrijving
Opmerking

Actie

Wie

3

3=’aanvaardbaar’ risico: actie overwegen
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