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VO-Signaal
Organiseren van goed toezicht op
leerlingen in het praktijklokaal
“Hoeveel leerlingen mogen er in een praktijklokaal?”
Scholen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van
leerlingen. Leerlingen die handelingen verrichten die
vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk
vallen onder de werking van de Arbowet (art. 8
Arbowet). Dit betekent dat de school leerlingen moet
voorlichten over de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen die getroffen zijn om die veiligheids
risico’s te beheersen. Het gaat dan vooral om
beveiligingen op machines zoals beschermkappen,
dodemansknop etc. en om het juiste gebruik van
machines en persoonlijke beschermingsmiddelen
(veiligheidsschoenen, werkkleding, veiligheidsbril,
gehoorbescherming, handschoenen etc.). Tot zover
geen bijzonderheden. Veilig leren werken is immers
onderdeel van het curriculum.

Adequaat en verantwoord toezicht zal vrijwel altijd
schoolspecifiek zijn. Doel van dit VO-Signaal is dan
ook de school te ondersteunen bij het bepalen van wat
adequaat en verantwoord toezicht in school is.
Achtereenvolgens gaat dit VO-Signaal in op:
• Huidige richtlijnen voor goed toezicht
• Uitgangspunten van goed toezicht
• Aansprakelijkheid.
Vanzelfsprekend staat het voorkomen van ongelukken
die tot schade en of verwonding leiden centraal. Dit
vraagt om een investering in veiligheid(sbewustzijn)1.
Goed toezicht vormt hiervoor de basis.

De wetgever eist ook toezicht op naleving van die
instructie aan de leerling. De wetgever vraagt daarbij
bijzondere aandacht voor jeugdigen jonger dan 18 jaar.
De school moet bij het invullen van toezicht rekening
houden met de aan de jeugdige leeftijd inherente
beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling. De wet schrijft echter niet
voor wat goed toezicht is. De school moet dus zelf
bepalen wat goed toezicht is, en moet kunnen
verantwoorden hoe zij is gekomen tot de vaststelling
van wat goed toezicht is. De school kan aangesproken
worden op de realisatie van goed toezicht.
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Huidige richtlijnen voor goed toezicht
Een veel gestelde vraag vanuit het vmbo is: “Hoeveel
leerlingen mogen er in een praktijklokaal?”
Deze vraag wordt vaak ingegeven door een gevoel van
onbehagen van een docent over wat nog veilig en
verantwoord is tijdens praktijklessen. Soms verschilt
de docent van mening met de directie over wat nog wel
veilig is en wat niet. Vaak draait het dan om groeps
grootte en de (on)mogelijkheid daarop toezicht te
houden en de financiële (on)mogelijkheid een
gunstiger docent / leerling ratio te bekostigen. Dreigt
de discussie over veiligheid te ontsporen, dan wordt
gezocht in wetgeving, normen en richtlijnen naar
maximale groepsgrootte en daar vindt men helaas
geen afdoende concrete antwoorden.
In wet- en regelgeving worden voor wat betreft
veiligheid geen harde aantallen leerlingen genoemd.
Wel geven andere bronnen verschillende getallen:
• ‘Veiligheid, gezondheid, milieu’ van OC&W
(november 1989): 8 leerlingen in de machinale
houtbewerking en 12 bij lassen / vleesverwerking.
In 2003 nog aangehaald door de Arbeidsinspectie2.
Zie ook Klassenverkleining is niet alleen ‘meer
handen in de klas’3
• Het platform Metaal & Metalektro heeft een norm
gepubliceerd waarin staat: 1 docent op maximaal
22 leerlingen waarbij een leerling met LWOOindicatie meetelt voor 1,54.
• Arbouw heeft voor leerwerkbedrijven in de
brochure ‘Laat leerlingen veilig en gezond werken:
Veiligheidsprotocol voor opleidingsbedrijven’5 over
toezicht het volgende opgenomen:
-- bij 14-jarige leerlingen is het toezicht één toe
zichthouder op één leerling, ongeacht het soort
werkzaamheden en het soort machines;
-- bij 15-jarige leerlingen die werkzaamheden ver
richten met of aan (stationaire) machines is het
toezicht één toezichthouder op één leerling;
-- bij 16- en 17-jarige leerlingen die werkzaam
heden verrichten met of aan (stationaire)
machines is het toezicht één toezichthouder op
vijf leerlingen;
-- bij 16- en 17-jarige leerlingen die werkzaam
heden verrichten met mechanisch handgereed
schap is het toezicht één toezichthouder op vijf
leerlingen.
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Hoewel bovenstaande verhoudingen een indicatie
geven voor een groepsgrootte en het benodigde
toezicht bij een handeling of een type leerling, is er
geen oog voor de situatie waarin die handeling wordt
verricht. Bovendien verschillen de genoemde
aantallen leerlingen op wie goed toezicht mogelijk zou
zijn. Daarnaast moet scherp onderscheid gemaakt
worden tussen de maximale groepsomvang en het
maximaal aantal leerlingen op wie in een risicovolle
lessituatie toezicht gehouden kan worden. Meer
houvast bij het bepalen van goed toezicht is daarom
gewenst.

Uitgangspunten van goed toezicht
De normering van Arbouw gaat ervan uit dat
leerlingen zijn voorgelicht en geïnstrueerd, vaardig
zijn in het bedienen van gereedschappen en machines,
kennis hebben van de veiligheidsaspecten en zich
veilig gedragen. Ook het platform Metaal & Metalektro
verdisconteert het kennis- en vaardighedenniveau van
de leerling in haar norm.
De intensiteit van het toezicht is dus mede afhankelijk
van de bekwaamheid van de leerling en de aard van de
te bedienen machine of het te hanteren gereedschap.
Voor het bepalen van de mate van toezicht is naast het
inherente risico van de te verrichten handeling en de
bekwaamheid van de individuele leerling, ook de
context van belang. Denk aan:
• lokaalindeling: grootte en opstelling van apparaten
en machines (is het lokaal overzichtelijk?);
• de groepsgrootte;
• de groepssamenstelling en –dynamiek;
• het aantal beschikbare en bevoegde
praktijkbegeleiders.
Per te verrichten handeling kan het risiconiveau
(inherent risico, onafhankelijk van de bekwaamheid
van de individuele leerling) worden vastgesteld.
Bijvoorbeeld snijgevaar aan de cirkelzaag. Is dat laag,
middelhoog of hoog?
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Het niveau van bekwaamheid van de individuele
leerling is de andere bepalende factor. Dat kan laag
(beginner), middelhoog (gevorderd) of hoog zijn
(volleerd: de leerling is in staat de handeling
zelfstandig en veilig uit te voeren).
De combinatie van beide factoren geeft een indicatie
voor de intensiteit van toezicht op de uit te voeren
handeling. Als er op ieder moment iets fout zou
kunnen gaan, dan zal voortdurend toezicht (en wellicht
ingrijpen/bijsturing) nodig zijn. Als de kans dat er iets
fout gaat klein is, dan zal incidenteel ‘kijken of het nog
goed gaat’ voldoende zijn om ongelukken te
voorkomen.

De intensiteit van toezicht wordt bepaald door het
inherente veiligheidsrisico van een activiteit en de
onbekwaamheid van de uitvoerder van die activiteit.
Lage, middelhoge en hoge inherente risico’s van een
activiteit kunnen worden onderscheiden, net als lage
tot hoge bekwaamheid. De combinatie van die twee
leidt voor een gemiddelde groep leerlingen tot toezicht
die in intensiteit varieert van 1-op-1 continu toezicht in
directe nabijheid, tot activiteiten die klassikaal
uitgevoerd kunnen worden waarop vanuit veiligheidsoogpunt nagenoeg geen toezicht nodig is.

De intensiteit van toezicht kan worden voorgesteld als
de frequentie van monitoring. Dit kan variëren van
‘voortdurend toezicht houden in situaties met een
hoog risico’, via ‘incidenteel monitoren’ in situaties
met een (zeer) lage kans op een ongeval tot ‘geen
monitoring nodig’.

Voor een ‘gemiddelde’ of gedisciplineerde groep in een
overzichtelijk lokaal zou dat als volgt kunnen worden
voorgesteld:
Inherent risico x
bekwaamheid

Laag risico

Middelhoog risico

Hoog risico

Hoge bekwaamheid

Geen monitoring nodig /
1 op 22 toezicht

Incidenteel monitoren /
1 op 12 toezicht

Laag frequent monitoren /
1 op 8 toezicht

Middelhoge
bekwaamheid

Incidenteel monitoren /
1 op 12 toezicht

Laag frequent monitoren /
1 op 8

Hoogfrequent monitoren /
1 op 3 toezicht

Lage bekwaamheid

Laag frequent monitoren /
1 op 8 toezicht

Hoogfrequent monitoren /
1 op 3 toezicht

Continu monitoren /
1 op 1 toezicht

Voor een groep leerlingen met LWOO–indicaties in een
onoverzichtelijk lokaal, ligt de ratio docent – leerling
anders. Bijvoorbeeld:
Inherent risico x
bekwaamheid

Laag risico

Middelhoog risico

Hoog risico

Hoge bekwaamheid

Incidenteel monitoren /
1 op 12 toezicht

Laag frequent monitoren /
1 op 8

Hoogfrequent monitoren /
1 op 3 toezicht

Middelhoge
bekwaamheid

Laag frequent monitoren /
1 op 8

Hoogfrequent monitoren /
1 op 3 toezicht

Continu monitoren /
1 op 1 toezicht

Lage bekwaamheid

Hoogfrequent monitoren /
1 op 3 toezicht

Continu monitoren /
1 op 1 toezicht

Activiteit wellicht schrappen
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Beoordelen van risico, leerling bekwaamheid en
groepsdynamiek
De indeling in bovenstaande tabellen dient als
vertrekpunt. Een nadere uitwerking van de
beoordelingscriteria (inschatting van het
veiligheidsrisico, de mate van bekwaamheid van een
leerling en een beoordeling van de groep) is nodig.
Een ‘gemiddelde’ of gedisciplineerde groep bestaat
niet, en of een groep wordt beheerst hangt af van de
wisselwerking tussen de docent en de groep.

Veiligheidsrisico: laag, middel en hoog
Handelingen met een laag risico zijn bijvoorbeeld
zagen met een handzaag, het hanteren van een
accuboormachine of vlakschuurmachine. Handelingen
met een middelhoog risico zijn bijvoorbeeld: de
decoupeerzaag, lamello- en dominofrees en
bandschuurmachine. Werkzaamheden met een hoog
risico zijn handelingen waarbij machines als
handcirkelzaag, handschaafmachine e.d. gebruikt
worden.

Bekwaamheid van leerlingen
Het beoordelen van de bekwaamheid van leerlingen in
het kader van veiligheid vraagt meer dan een
beoordeling van alleen de specifieke vaardigheid om
een handeling goed en veilig uit te voeren. Denk aan
leerlingen met een LWOO-indicatie die altijd meer
toezicht en begeleiding nodig hebben dan bijvoorbeeld
BBL leerlingen.
NB.
“Aanvinken of een leerling een machine beheerst
brengt een risico met zich mee; het zijn namelijk
momentopnames. Een leerling heeft zoveel aan zijn
hoofd dat hij het een volgende keer net zo makkelijk
weer vergeet. Bijvoorbeeld: het instellen van de
hulpgeleider van de cirkelzaag bij schulpen moet
bijna elke keer weer opnieuw uitgelegd worden,
terwijl het een essentieel onderdeel van het veilig
werken aan deze machine is. Leerlingen moeten dus
wekelijks ‘trainen’ in veilig werken.”
A. Blankesteijn regiocoördinator Platform vmbo
Bouwen, wonen en interieur.
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Bekwaamheid van docenten
Het toezicht op leerlingen tijdens praktijklessen is
opgedragen aan een bevoegde en deskundige
praktijkdocent of praktijkinstructeur. Deskundig
betekent in dit verband in ieder geval dat de
praktijkdocent of praktijkinstructeur de
veiligheidsrisico’s kent van de machines en
gereedschappen die in zijn lokaal en machinale
worden gebruikt. Hij of zij is verantwoordelijk voor het
toezicht het veilig hanteren van de machines en
gereedschappen en op de naleving van de instructies.
De docent moet dan ook voldoende aantoonbaar
bijgeschoold zijn op het gebied van veiligheid en
toezicht. De keuze voor een bepaalde intensiteit van
toezicht moet schriftelijk aantoonbaar zijn voor het
geval er onverhoopt toch een (ernstig) ongeval
gebeurt. In het uiterste geval zal een rechter willen
toetsen in hoeverre de school haar
verantwoordelijkheid genomen heeft.
Uiteraard dienen leerlingen als eerste zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen
veiligheid en die van anderen. Echter, daarop mag
vanwege hun jeugdigheid niet worden vertrouwd. Dat
is de strekking van de norm ‘Begeleiding en toezicht
leerlingen’ in de Arbocatalogus-VO6. Deze norm is
onder andere gebaseerd op artikel 1.37 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Aansprakelijkheid
De school (als werkgever zijnde) is dus
verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel en
leerlingen en in die zin aansprakelijk voor geleden
materiële en immateriële schade.
Ouders van een leerling die schade lijdt tijdens een
les, kunnen proberen die schade te verhalen op de
school. Het is aan degene die de schade heeft geleden
om aan te tonen dat de schade is veroorzaakt door
onrechtmatig handelen of nalaten van de school. In
juridische termen wordt dit aangeduid met de term
‘onrechtmatige daad’.
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VOORBEELD
Tijdens een praktijkles houdt een docent
onvoldoende toezicht op leerlingen. Tijdens die les
komt een leerling met zijn kleding tussen een
apparaat en lijdt daardoor schade. Het slachtoffer
kan proberen de schade te verhalen. In dit soort
gevallen stellen ouders veelal de school
aansprakelijk.
Het is mogelijk dat de school de schade aan het
slachtoffer vergoedt, om vervolgens de uitgekeerde
schadevergoeding te verhalen op de docent. Dit kan
lastig zijn, omdat het Burgerlijk Wetboek stelt dat er
sprake moet zijn van opzettelijk of bewust roekeloos
handelen. Opzet of bewuste roekeloosheid is voor
een school moeilijk aan te tonen.
De enige mogelijkheid om verantwoordelijkheids
verdeling vooraf te regelen is om in de
arbeidsovereenkomst vast te leggen dat de
werknemer aansprakelijk is voor dit soort
ongevallen én er voor te zorgen dat de werknemer
een adequate verzekering heeft.

Voor meer over aansprakelijkheid, het onderscheid
tussen civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke aansprakelijkheid, zie het Voion VOSignaal ‘Aansprakelijkheid en Verzekeringen’7.

Medezeggenschap
De mr heeft instemmingsbevoegdheid bij vaststelling
of wijziging van regels op het gebied van het
veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid. Ongeacht
welke bevoegdheid de mr heeft, het is sowieso
verstandig om de mr te betrekken bij de vraag hoe
goed toezicht te organiseren. Verantwoordelijkheid
voor goed toezicht raakt aan meer vraagstukken dan
(leerling)veiligheid.

Tot slot
Dit VO-Signaal beoogt behulpzaam te zijn bij het
komen tot een werkwijze waarmee de mate van
benodigd toezicht in een risicovolle leersituatie
beoordeeld kan worden. Hoe dat in school te
organiseren, te plannen of te roosteren valt buiten het
bestek van dit VO-Signaal. Wel adviseert Voion
scholen om dit onderwerp expliciet te bespreken en
daar waar mogelijk vast te leggen.

Status van dit VO-Signaal
Dit VO-Signaal is werk in uitvoering. In deze versie is
commentaar verwerkt van regiocoördinatoren van
het Platform vmbo Bouwen, wonen en interieur.
Daarnaast is inbreng van het platform Techniek
verwerkt (voorheen Metaal & Metalektro), is gebruik
gemaakt van het hoofdstuk ‘Groepsgrootte en
begeleiding’ uit de leerwerkhuisbox van BWI en de
brochure ‘Laat leerlingen gezond en veilig werken’
van de Arbouw8.
Gewenst:
• een door de sector gedragen overzicht van door
leerlingen te verrichten handelingen inclusief een
inschatting van het inherente veiligheidsrisico
(laag, middel, hoog) van die handeling.
• een door de sector gedragen methode om de
bekwaamheid van leerlingen in te delen van laag,
middel en hoge bekwaamheid.
• idem voor de kwalificatie van de groep; makkelijk
tot moeilijk.
• voorbeelden van de organisatie van goed toezicht
in de praktijk. Bijvoorbeeld een uitwerking van
het hoofdstuk groepsgrootte en begeleiding uit
het leerwerkhuis van platform BWI
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Disclaimer
Dit VO-Signaal is met grote zorgvuldigheid
samengesteld, waarbij is gestreefd naar volledigheid
en juistheid van de gegeven informatie. Aan dit VOSignaal kunnen geen rechten worden ontleend. Voion
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde
informatie. Hebt u opmerkingen over de inhoud?
Dan verzoeken wij u uw reactie te mailen naar
info@voion.nl. Ook uw ervaringen, oplossingen,
opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom.

Noten
1. Denkt u dat veiligheid duur is? Probeer eens een
ongeluk.
2. Inspectierapport Technieklokalen Arbeidsinspectie
oktober 2003 pagina 17
3. http://www.aob.nl/doc/hoeveel%20leerlingen%20
in%20een%20klaslokaal.doc
4. 1 docent met 3 leerlingen BB en 10 leerlingen BB
met LWOO-indicatie en 4 leerlingen KB=3 x 1 BB +
10 x 1,5 BB-LWOO + 4 x KB = maximaal 22
leerlingen. Volgens deze formule mag een groep
BB-LWOO leerlingen niet groter zijn dan 14 of 15
leerlingen (14 x 1,5 = 21 / 15 x 1,5 = 22,5 ). Deze
norm maakt echter geen onderscheid in toezicht bij
risicovolle activiteiten.
5. http://www.arbouw.nl/pdf/specials/
veiligheidsprotocol
6. http://www.arbocatalogus-vo.nl/Normen/
Toezichtenbegeleidingleerlingen/tabid/652/
Default.aspx
7. http://www.voion.nl/publicaties/vo-signaalaansprakelijkheid-en-verzekeringen
8. http://www.arbouw.nl/pdf/specials/
veiligheidsprotocol

VOION
Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen
vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en
vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O’ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook
docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten
en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op
verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met
werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het
voortgezet onderwijs.
Voion
Postbus 2501,
6401 DA Heerlen
T 045 579 6024
F 045 579 2687
info@voion.nl
januari 2013

www.voion.nl

