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Context
Dit veiligheidsbeleid is opgesteld voor Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad,
voor Stichting VO Gompas en voor Stichting Saenstroom. Dit veiligheidsbeleid is een
verlengde van het huidige Arbobeleidsplan 2010-2015 van OVO Zaanstad en voldoet aan
de behoefte van de afdeling Facilitaire Dienst om verschillende veiligheidsgebieden te
integreren in één beleidsdocument.
Veiligheid in publiekstoegankelijke gebouwen, in het bijzonder scholen, zal in de komende
jaren een steeds belangrijkere rol spelen. Ouders verwachten dat hun kinderen in een veilige
omgeving de lessen kunnen volgen. Een onvoldoende mate van beheersbaarheid van de
veiligheid kan de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen en grote schade aan het
imago veroorzaken.
Scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn dan ook wettelijk verplicht conform de Arbowet een
beleid te voeren gericht op veiligheid. Deze afspraak is ook door de sociale partners
vastgelegd in artikel 18.6 van de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Een
schoolveiligheidsplan is een praktische vertaling om de veiligheid in en om school te
waarborgen. Een schoolveiligheidsplan gaat over zowel de fysieke als de sociale veiligheid
op school. ledere school heeft sinds 2012 een schoolveiligheidsplan, het ontbreekt echter
aan een beleidsdocument op het terrein van de fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid zal
zich dan ook uitsluitend richten op het zogenaamde "tastbare gedeelte", de fysieke
veiligheid. Daar waar in dit belaidsstuk dan ook gesproken wordt over veiligheid, gaat het
dus over fysieke veiligheid. Het beleid gericht op de sociale veiligheid vindt zijn uitwerking in
het convenant "Veiligheid in en om de school Zaanstad".
Naast de Facilitaire Dienst heeft ook een vestigingsdirecteur, een adjunct-directeur en twee
preventiemedewerkers naar het concept beleid gekeken. De ontvangen opmerkingen zijn
reeds in dit document verwerkt.
Voorstel
Naast het voldoen aan de wettelijke eisen, een goede verstandhouding met externe
instanties zoals brandweer en arbeidsinspectie nemen we onze verantwoordelijkheid en
willen we zorgen voor goede en veilige omstandigheden voor zowel de leerling als de
medewerker. Het College van Bestuur vraagt het AMO om advies over bijgaand
veiligheidsbeleid.
Raakvlakken ander beleid
•

Arbobeleidsplan 2010- 2015 (het arbobeleidsplan blijft naast het veiligheidsbeleid
bestaan maar zal in 2015 aangepast cq. geactualiseerd dienen te worden;
Pagina - 1 - van 3

•
•
•

Convenant Veiligheid in en om de school 2013 (is in afrondende fase)
Legionellabeleid (met vaststelling van dit veiligheidsbeleid komt het huidige
legionellabeleid te vervallen)
Schoolveiligheidsplan (in het schoolveiligheidsplan kan verwezen worden naar het
veiligheidsbeleid)

Aandachmpume_ru_o_v~e_nN_e~g~i_n~g~e_n__________ ________________________________~

Hieronder de belangrijkste veranderingen uit het veiligheidsbeleid:
•

RI&E
De uitvoering van de RI&E zal plaatsvinden met behulp van de Arboscan-VO. De
Arboscan-VO is het branche erkende RI&E instrument voor het Voortgezet Onderwijs
en hiermee wordt dus altijd voldaan aan de actuele arbowetgeving en de daaruit
voortvloeiende arbonormen voor het voortgezet onderwijs zoals die zijn opgenomen
in de Arbocatalogus-VO. De preventiemedewerker zal een actieve rol krijgen bij de
uitvoering van de RI&E. Om dit qua tijd mogelijk te maken en om de RI&E "levend" te
houden wordt de RI&E gefaseerd in verschillende deel RI&E' s uitgevoerd. De deel
RI&E' s bevatten telkens een specifiek risico welke geïnventariseerd zal worden. De
RI&E zal dus verspreid over meerdere jaren plaatsvinden. Een deel RI&E zal in
principe altijd OVO breed worden opgepakt, wat betekent dat elke school in dezelfde
periode met dezelfde inventarisatie van hetzelfde risico bezig is. De betreffende
docenten en de preventiemedewerker zullen hierin actief betrokken worden zodat zij
goed op de hoogte zijn van de veiligheidsrisico's. Scholing en onderricht vormen
hierbij een belangrijk onderdeel, zie verder hoofdstuk 2, pag. 7

•

Veiligheid drinkwater & Legionellabeheersing
Met vaststelling van dit veiligheidsbeleid komt het huidige legionellabeleid te
vervallen. Belangrijkste veranderingen zijn dat het aantal te nemen monsters wordt
teruggebracht zoals ook voor prioritaire instellingen geldt. De kritische tappunten
beperken zicht tot de reguliere douches. Bij de oog- en nooddouches in de
binaslakalen vind geen monstername plaats omdat deze douches geen regulier
gebruik kennen. Deoog-en/of nooddouches hoeven daarom, als uitzondering bij
weinig of geen verbruik, ook niet wekelijks te worden gespoeld. Indien de oog- en/of
nooddouche bij een calamiteit gebruikt wordt, moet de betreffende leerling of docent
zich wel op legionella laten testen. Zie verder hoofdstuk 7, pag. 21

•

Aanscherping Veiligheid Technieklokalen en Binaslakalen
Er worden veiligheidsafspraken binnen de school gemaakt, te weten
veiligheidsregels, instructiekaarten en controlelijsten, zie verder hoofdstuk 4.2 pag.15
en hoofdstuk 5.2 pag. 17

Financiële conseg_uemles
In het MJOP is een budget gereserveerd voor keuring & onderhoud. Daarnaast is er voor
elke school in de exploitatiebegroting een budget gereserveerd onder Onderhoud Leer- en
hulpmiddelen. Daarnaast dient elke school jaarlijks voor de begroting te bekijken welke
kosten hij het komende jaar op het gebied van Arbo& Veiligheid kan verwachten. Denk
hierbij ook aan opleiding en voorlichting.

Doel van de bespreking
Instemming
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Vervolgstappen
Besluitvorming/vaststelling CvB
Overige procedures:
communicatie preventiemedewerkers
Uitvoering nieuwe onderdelen veiligheidsbeleid
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Versie: 0.1
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Facilitaire Dienst OVO ZAANSTAD

Inleiding
Dit veiligheidsbeleid is opgesteld voor Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
(hierna te lezen als OVO Zaanstad), voor Stichting VO Campas en voor Stichting
Saenstroom. Dit veiligheidsbeleid is een verlengde van het huidige Arbobeleidsplan 20102015 van OVO Zaanstad.
Veiligheid in publiekstoegankelijke gebouwen, in het bijzonder scholen, zal in de komende
jaren een steeds belangrijkere rol spelen. Ouders verwachten dat hun kinderen in een veilige
omgeving de lessen kunnen volgen. Een onvoldoende mate van beheersbaarheid van de
veiligheid kan de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen en grote schade aan het
imago veroorzaken
Scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn dan ook wettelijk verplicht conform de arbowet een
beleid te voeren gericht op veiligheid. Deze afspraak is ook door de sociale partners
vastgelegd in artikel 18.6 van de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Een schoolveiligheids
plan is een praktische vertaling om de veiligheid in en om school te waarborgen. Een
schoolveiligheidsplan gaat over zowel de fysieke als de sociale veiligheid op school. Onder
fysieke veiligheid vallen bijvoorbeeld de aanwezigheid van een brandalarm of stevige
klimrekken in het gymlokaal. Sociale veiligheid gaat onder meer over het voorkomen van
pesten, schoolregels bij feestjes en het registreren van incidenten. ledere school heeft sinds
2012 een schoolveiligheidsplan, het ontbreekt echter aan een beleidsdocument op het
terrein van de fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid zal zich dan ook uitsluitend richten op
het zogenaamde "tastbare gedeelte", de fysieke veiligheid. Daar waar in dit belaidsstuk dan
ook gesproken wordt over veiligheid, gaat het dus over fysieke veiligheid. Het beleid
gericht op de sociale veiligheid vindt zijn uitwerking in het convenant "Veiligheid in en om de
school Zaanstad".
Binnen een school worden allerlei maatregelen genomen om de fysieke omgeving in en om
het gebouw veiliger te maken en letsel te voorkomen. Afspraken zijn vastgelegd in
overeenkomsten en contracten welke in dit beleid terugkomen. In dit veiligheidsbeleid
worden deze maatregelen, afspraken, procedures en regels rondom de verschillende
aandachtsgebieden beschreven. Indien van toepassing wordt voor elk beleidsonderdeel
aangegeven:
wie verantwoordelijk is;
welke procedures worden gevolgd;
welke instrumenten worden gebruikt;
welke vorm van interne of externe ondersteuning nodig is;
hoe de kwaliteitsborging is geregeld.
Daar waar in deze notitie gesproken wordt over de arbo-en veiligheidscoördinator wordt de
coördinator Facilitaire Diensten & Gebouwen met het aandachtsgebied arbo en veiligheid
bedoeld. Omwille van de leesbaarheid wordt gesproken over arbo-en veiligheidscoördinator
echter is dit geen functie binnen OVO Zaanstad maar een taak toebedeeld aan één van de
twee coördinatoren Facilitaire Diensten & Gebouwen.
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1. Uitgangspunten OVO Zaanstad op Veiligheid
1. 1 Algemene definitie van veiligheid
Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of
de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken.
Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder
gevaar iS.(wikipedia)
Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei
berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is
er nog denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet
zijn en andersom. Dit wordt ook wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd.
Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Zo moeten gebouwen bijvoorbeeld
voldoen aan allerlei brandveiligheidseisen om in geval van brand het aantal slachtoffers en
de schade te minimaliseren.

1.2 Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving is voor een deel geregeld in de Arbowet. De Arbowet is van
toepassing op werkgevers en werknemers. Bij de uitvoering van het
arbeidsomstandighedenbeleid dienen werkgevers en werknemers dan ook samen te
werken.
Deze vorm van samenwerking is voor het Voortgezet Onderwijs uitgewerkt in de
Arbocatalogus-VO. Mocht een onderdeel in het beschreven veiligheidsbeleid nog vragen
oproepen dan kan de arbocatalogus-VO worden geraadpleegd.
Naast de Arbowet en de Arbocatalogus rust dit veiligheidsbeleid op het Bouwbesluit 2012, de
wet- en regelgeving en de NEN normeringen, welke specifiek benoemd zullen worden in het
betreffende aandachtsgebied.

1.3 Uitgangspunten
OVO Zaanstad streeft naar optimale omstandigheden voor haar medewerkers en leerlingen.
Het veiligheidsbeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van
medewerkers en leerlingen en het voorkomen van materiele- en bedrijfsschade. OVO
Zaanstad organiseert het werk op zo'n manier dat onaanvaardbare risico's in principe zijn
uitgesloten. Een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces is hierbij van belang.
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2. Organisatie
De beleidsafspraken uit de documenten besturingsfilosofie en managementstatuut zijn de
basis voor de organisatie van het veiligheidsbeleid. Om goede uitvoering aan het
veiligheidsbeleid op de scholen te geven, zijn twee zaken belangrijk: de organisatie van
taken en verantwoordelijkheden (personeel) en de middelen die hierbij worden ingezet.

2. 1 Personeel
Uitvoering van het veiligheidsbeleid vraagt om een goede organisatie en verdeling van taken
en verantwoordelijkheden. Bij de organisatie van de veiligheid zijn een aantal functionarissen
specifiek betrokken. De veiligheid in en om de school is primair de verantwoordelijkheid van
de vestigingsdirecteur. De vestigingsdirecteur wordt hierbij op de locatie ondersteund door
de preventiemedewerker en de huismeester en vanuit het stafbureau door de afdeling
Facilitaire Dienst.
Het College van Bestuur
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid van OVO
Zaanstad. Onder haar verantwoordelijkheid vallen de volgende taken:
Vaststellen van het veiligheidsbeleid;
Vaststellen budget voor arbo & veiligheid;
Delegeren taken en bevoegdheden;
Middelen toekennen;
Besluiten over arbo & veiligheid voorleggen aan de GMR.
De Vestigingsdirecteur
De vestigingsdirecteur is conform het managementstatuut artikel 4.4 verantwoordelijk voor
de uitvoering en naleving van dit veiligheidsbeleid op zijn school. De vestigingsdirecteur is
hiermee ook verantwoordelijk voor de RI&E en voor de BHV-organisatie. De
vestigingsdirecteur kent daarbij de volgende taken:
Verantwoordelijk voor de RI&E;
Aanwijzen preventiemedewerker;
Aanwijzen hoofd BHV en bedrijfshulpverleners;
Rapporteren aan het College van Bestuur;
Overleg voeren met het hoofd BHV;
Overleg voeren met de preventiemedewerker;
Overleg voeren met de MR
Op de hoogte houden van de arbo- en veiligheidscoördinator over de
veiligheidssituatie op de school.
De Preventiemedewerker
Conform de arbo wetgeving is op iedere school door de directeur een preventiemedewerker
aangesteld. Preventiemedewerker zijn is een taak en verantwoordelijkheid, toegevoegd aan
een bestaande functie binnen de school. De preventiemedewerker is daarom naast de
huismeester de cruciale persoon op de locatie om risico's te signaleren en pro actief onder
de aandacht te brengen bij het management, hij/zij zorgt ervoor dat veiligheid op de agenda
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staat van diverse overleggen binnen de locatie. Overige belangrijke taken van de
preventiemedewerker zijn:
Meewerken aan het verrichten en opstellen van een RI&E;
Op basis van de RI&E maken van een plan van aanpak;
Aanspreekpunt voor collega's binnen de school;
Bewaken van het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
Uitvoeren van veiligheidsrondes;
Informeren en rapporteren over veiligheid aan de vestigingsdirecteur;
Informeren en rapporteren over veiligheid aan de arbo- en veiligheidscoördinator.
De Huismeester
De huismeester, en in het verlengde natuurlijk ook de toezichthouders komen door het
gehele gebouw en zijn belangrijk voor de preventiemedewerker bij het signaleren en
doorgeven van onveilige situaties. Specifieke taken van de huismeester op het gebied van
veiligheid zijn:
Controle (verzegeling) brand- en blusmiddelen;
Controle toegankelijkheid en doorgang vluchtwegen en nooduitgangen;
Verantwoordelijk voor een volledig en actueel Logboek brandweer;
Melden van opvallende en evt. onveilige situaties bij de preventiemedewerker.
Daarnaast is de huismeester het eerste aanspreekpunt voor de 1e lijnmedewerkers van de
afdeling Facilitaire Dienst bij de uitvoering van contracten, inspecties en keuringen en is hij
de contactpersoon op de locatie voor de diverse externe bedrijven.
De afdeling Facilitaire Dienst
Veiligheid en dan met name fysieke veiligheid is een aandachtsgebied van de afdeling
Facilitaire Dienst van het stafbureau. De rol van de Facilitaire Dienst is ondersteunend en in
die rol zorgt de Facilitaire Dienst ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de
veiligheid van de leerlingen en de medewerkers te waarborgen en materiële- en
bedrijfsschade te voorkomen.
De 1e lijnmedewerkers van de Facilitaire Dienst
De 1e lijnmedewerkers van de Facilitaire Dienst zijn het aanspreekpunt voor de huismeesters
op de scholen. Zij zorgen er samen voor dat de keuringen, inspecties en uitvoering van
contracten op tijd en conform het veiligheidsbeleid worden uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is
dat de lessen ongestoord doorgang kunnen vinden zodat het onderwijsproces hier geen
hinder van ondervindt.
De rapportages voortvloeiend uit een keuring en/of inspectie worden bij binnenkomst naar de
vestigingsdirecteur en de afdeling Facilitaire Dienst gestuurd. De vestigingsdirecteur zorgt
voor verspreiding binnen de school zodat de betrokken personen geïnformeerd zijn. Indien
de rapporten aanleiding geven tot verdere acties, zoals reparaties of vervanging van
eventueel afgekeurde apparaten dan worden door de 1e lijn hiervoor offertes aangevraagd
en in overleg met de vestigingsdirecteur, die hiervoor verantwoordelijk is, opdracht gegeven.
De opdrachtverstrekking wordt altijd ondertekend door het hoofd Facilitaire dienst.
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De Arbo-en Veiligheidscoördinator
Arbo-en veiligheidscoördinator is net als preventiemedewerker geen functie binnen OVO
Zaanstad maar een taak, toebedeeld aan één van de twee coördinatoren Facilitaire Diensten
& Gebouwen. De belangrijkste taken zijn:
Beleid voorbereiden en actualiseren;
Gevraagd en ongevraagd advies geven over veiligheid;
Signaleren van onveilige situaties, monitoren en bespreekbaar maken bij
vestigingsdirecteur en de preventiemedewerker;
Onderhouden van contacten met de preventiemedewerkers;
coördineren van keuringen en inspecties;
informeren over normen en wetgeving, zodanig dat deze worden nageleefd;
contacten onderhouden met arbeidsinspectie, brandweer en externe deskundigen;
scholing & training inkopen;
aanspreekpunt RI&E voor de externe begeleider;
samen met de preventiemedewerker en de vestigingsdirecteur uitvoeren van een
jaarlijkse veiligheidsinspectieronde op de scholen;
periodiek informeren en rapporteren over veiligheid aan het hoofd FD;
periodiek informeren en rapporteren over veiligheid aan de vestigingsdirecteur.
Het hoofd Facilitaire Dienst
Het hoofd Facilitaire Dienst is tot slot eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van het
veiligheidsbeleid en voor de uitvoering en naleving van dit veiligheidsbeleid door de afdeling
Facilitaire Dienst. Het hoofd Facilitaire Dienst kent daarbij de volgende taken:
Gevraagd en ongevraagd advies geven over veiligheid
Afsluiten contracten;
Delegeren taken en bevoegdheden;
Periodiek informeren en rapporteren aan het College van Bestuur;
Informeren en overleg voeren met de arbo- en veiligheidscoördinator;
Overleg voeren met de 1e lijnmedewerkers
Communicatiestructuur
Onderstaande tabel geeft de verschillende bovengenoemde functionarissen en hun
onderlinge relaties weer.

1e lijn medewerkers
Facilitaire Dienst

Huismeester

DeGMR
Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet heeft de GMR instemmingsrecht bij de
totstandkoming van het veiligheidsbeleid. Het is de taak van het College van Bestuur om het
overleg met de GMR te voeren.
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2. 2. Middelen
Onder middelen wordt verstaan het volledige pakket aan maatregelen, procedures en
afspraken die nodig zijn om het veiligheidsbeleid ten uitvoer te brengen. Deze bestaan uit de
volgende onderdelen:
Onderhoud & Keuringen
RI&E
Veiligheidsinspectie
Veiligheidsrisicokaarten
Scholing, Voorlichting & Onderricht
Financiën

Onderhoud & Keuringen
Om de veiligheid te waarborgen wordt bij verschillende installaties, machines en apparatuur
in de school onderhoud gepleegd al dan niet gecombineerd met een inspectie en/of keuring.
Denk hierbij aan de CV- installaties, liften, noodverlichting, brandmeldinstallatie, brand- en
blusmiddelen en machines en apparatuur in de diverse praktijklokalen zoals de
grootkeukens, technieklokalen, gymzalen, en de BiNaSk lokalen.
Regelmatig onderhoud bevordert een veilige werking en een veilig gebruik van de
apparatuur. Het werken met veilige apparatuur is voorgeschreven in de Arbowetgeving en
moet voldoen aan de NEN 3140 normering. Daarnaast bevordert regelmatig onderhoud de
levensduur van de apparatuur, voorkomt onnodige energieverspilling, beperkt tussentijdse
storingen en bevordert tevens de mate van hygiëne.

Risico Inventarisatie &Evaluatie (RI&El
Om alle risico's voor veiligheid en gezondheid in en om de school in beeld te hebben, dient
iedere school te beschikken over een actuele risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van een
RI&E. De RI&E dient te worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden,
werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 51id 4 Arbowet). Bijvoorbeeld:
de inrichting van een nieuwe afdeling of schoolrichting;
uitbreiding van het dienstenpakket;
aanschaf van bepaalde machines;
een ingrijpende verbouwing;
ingrijpende wijziging van werknemerstaken
Indien er geen sprake is van bovengenoemde omstandigheden zal ten minste 1 x per 5 jaar
een RI&E worden uitgevoerd. Daarnaast zal jaarlijks een veiligheidsinspectieronde worden
uitgevoerd om te checken of de basisveiligheidsaspacten in orde zijn. De vestigingsdirecteur
bepaalt jaarlijks of gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van de RI&E
vereisen.
Arboscan-VO
De uitvoering van de RI&E zal plaatsvinden met behulp van de Arboscan-VO.
De Arboscan-VO is het branche erkende RI&E instrument voor het Voortgezet Onderwijs en
hiermee wordt dus altijd voldaan aan de actuele arbowetgeving en de daaruit voortvloeiende
arbonormen voor het voortgezet onderwijs zoals die zijn opgenomen in de Arbocatalogus-VO.
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De preventiemedewerker zal een actieve rol krijgen bij de uitvoering van de RI&E. Om dit qua
tijd mogelijk te maken en om de RI&E "levend" te houden wordt de RI&E gefaseerd in
verschillende deel RI&E' s uitgevoerd. De deel RI&E' s bevatten telkens een specifiek risico
welke geïnventariseerd zal worden. Dit zal dus verspreid over meerdere jaren plaatsvinden.
Een deel RI&E zal in principe altijd OVO breed worden opgepakt, wat betekent dat elke school
in dezelfde periode met dezelfde inventarisatie van hetzelfde risico bezig is. De betreffende
docenten en de preventiemedewerker zullen hierin actief betrokken worden zodat zij goed op
de hoogte zijn van de veiligheidsrisico's. Scholing en onderricht vormen hierbij een belangrijk
onderdeel.
De RI&E' s worden begeleid door de arbo- en veiligheidscoördinator van OVO Zaanstad. De
vestigingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor de RI&E. De vestigingsdirecteur is ook
verantwoordelijk voor het informeren en betrekken van de MR.
Toetsing
De toetsing van de RI&E zal plaatsvinden door een gecertificeerde veiligheidskundige van een
externe organisatie.
Plan van aanpak
Op grond van de resultaten van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat:
welke risico's met welke prioriteit aangepakt worden;
welke werkzaamheden hiermee gepaard gaan;
wie daarvoor verantwoordelijk is;
welk budget in termen van tijd en geld daarmee gemoeid is;
welke activiteiten al zijn uitgevoerd.
De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak.
Het plan van aanpak zal door de vestigingsdirecteur besproken worden met de
preventiemedewerker, de arbo- en veiligheidscoördinator en de MR.
Aan het eind van het schooljaar wordt het plan van aanpak geëvalueerd en aangepast voor
het volgende jaar. Dit gebeurt aan de hand van een door de preventiemedewerker te
vervaardigen voortgangsverslag (een overzicht van al dan niet gerealiseerde maatregelen).
De arbo- en veiligheidscoördinator bundelt alle bevindingen en rapporteert jaarlijks aan het
Hoofd Facilitaire Dienst, welk vervolgens aan het College van Bestuur rapporteert.
Veiligheidsinspectierondes
Er kunnen allerlei regels en procedures gemaakt worden maar een beleid valt of staat met
de uitvoering daarvan. Gedrag hierin is zeer bepalend en daarom is controle op uitvoering
van beleid belangrijk. Een veiligheidsinspectieronde is een controle-instrument waarmee de
veiligheid op school in kaart kan worden gebracht. Een veiligheidsinspectieronde wordt
afgenomen door de vestigingsdirecteur en de preventiemedewerker van de school samen
met de arbo- en veiligheidscoördinator van OVO Zaanstad. De veiligheidsinspectieronde
vindt bij voorkeur onaangekondigd en minimaal 1x per jaar plaats. De
veiligheidsinspectieronde wordt afgenomen met behulp van een checklist. De checklists van
de veiligheidsinspectierondes van alle scholen worden door de arbo- en
veiligheidscoördinator gebundeld tot één rapportage voor het Hoofd Facilitaire Dienst.
Naast deze jaarlijkse veiligheidsinspectieronde loopt de preventiemedewerker zelf tenminste
1 x per jaar een veiligheidsronde door de school en maakt hiervan verslag voor de
vestigingsdirecteur en de arbo- en veiligheidscoördinator.
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Veiligheidsrisicokaarten
Een veiligheidsrisicokaart is een instrument waarmee de Facilitaire Dienst van OVO
Zaanstad de vestigingsdirecteuren van de scholen en het College van Bestuur informeert
over de veiligheidssituatie (risico's) in en om de scholen.
De arbo- en veiligheidscoördinator stelt 3 x per jaar, gekoppeld aan de perioderapportages
voor het College van Bestuur, de veiligheidsrisicokaarten op. De Facilitaire Dienst heeft
bepaald welke informatie wel en welke niet op de veiligheidsrisicokaart wordt vermeld. De
veiligheidsrisicokaarten zijn een managementtooi bij het maken, evalueren, actualiseren en
indien nodig aanpassen van het (veiligheids)beleid en zullen dan ook worden gebruikt voor
de PDCA cyclus. De veiligheidsrisicokaarten van de scholen zijn samengevoegd tot één
statusoverzicht en vormen een onderdeel van de periode rapportage voor het College van
Bestuur.
Om de veiligheid op de scholen goed in beeld te hebben en te kunnen monitoren is er per
school een veiligheidsrisicokaart. Veiligheid is onderverdeeld in 8 thema 's (risicogebieden)
en per gebied is het veiligheidsrisico in kaart gebracht door middel van een kleurcodering.
Groen staat voor een veilige situatie. Oranje betekent dat de veiligheid op dat risicogebied
onbekend is of in behandeling is. Onbekend betekent dat het nader onderzocht zal worden.
In behandeling zal vaak betekenen dat een externe partij iets heeft afgekeurd en waarop
actie wordt ondernomen, zolang de actie niet is afgerond blijft de codering oranje. Rood
betekent dat er een dusdanig veiligheidsrisico geconstateerd is waarop directe actie is
vereist om het probleem op te lossen. Vaak worden hier tijdelijke maatregelen uitgevoerd
zoals het weghalen van het betreffende apparaat, afsluiten van het gas of andere
beschermingsmaatregelen uitgevoerd zoals het aanbrengen van filterkoppen op douches.
Voor de coderingsgebieden oranje en rood zal door de arbo- en veiligheidscoördinator in
samenspraak met de preventiemedewerker van de school een actieplan worden opgesteld.
Dit actieplan wordt altijd voorgelegd aan de vestigingsdirecteur van de school. De arbo- en
veiligheidscoördinator rapporteert over de voortgang.
Scholing, voorlichting & Onderricht
Het doel van scholing is het vergroten van de bewustwording bij de docenten van de
veiligheidsrisico's in de practicumlokalen en het verhogen van de betrokkenheid van de
docent bij de inrichting van het practicumlokaaL
Daarnaast heeft iedere docent de verplichting om zich in zijn vakgebied te scholen en op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied, de zogenaamde
deskundigheidsbevordering. Met betrekking tot het veiligheidsbeleid geldt dit voor vier
specifieke doelgroepen, te weten de preventiemedewerkers, de medewerkers binnen de
BiNaSksectie, specifiek de technisch onderwijsassistent (toa), de medewerkers binnen de
verschillende afdelingen techniek, de medewerkers Zorg &Welzijn, Consumptief en de Ladocenten.
De arbo- en veiligheidscoördinator zal een centrale rol vervullen in de inventarisatie van de
behoefte aan opleidingen en scholingen op het gebied van arbo en veiligheid. Desgewenst
zal via de afdeling Facilitaire Dienst de scholing worden ingekocht en georganiseerd.
Preventiemedewerkers

9

Om ervoor te zorgen dat de preventiemedewerker goed bewust is van zijn takenpakket en
verantwoordelijkheden, dient elke preventiemedewerker tenminste de basiscursus
"preventiemedewerker" met goed resultaat gevolgd te hebben. Deze scholing wordt verzorgd
door de Arbo-VO. Daarnaast zal in 2014 elke preventiemedewerker de cursus "ArboscanVO" moeten volgen om de nieuwe werkwijze en aanpak RI&E op de school te kunnen
coördineren. Het uitvoeren van de RI&E in deel RI&E' s zal gecombineerd worden met
bijscholing in het betreffende deelgebied.
De BiNaSk medewerkers
Tijdens de inspectierondes is gebleken dat de kennis bij de medewerkers niet altijd actueel
en aanwezig is. Een bijscholing op het gebied van "Veiligheid en regelgeving" is voor de
medewerkers aan te bevelen.
Financiën
In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een budget gereserveerd voor keuring &
onderhoud. Hieronder vallen alle apparatuur, machines en installaties welke aard- en
nagelvast zijn, zoals: liften, noodverlichting, vluchtwegaanduidingen, inspectie vloeren
gymzalen, brand- en blusmiddelen, de inbraakinstallatie, de brandmeldinstallatie, de RWAinstallatie en de installaties BiNaSk.
Voor de overige machines en apparatuur zoals: gymtoestellen, machines in technieklokalen
en apparatuur in lokalen Zorg & Welzijn en Consumptief is een budget gereserveerd onder
Onderhoud Leer-en Hulpmiddelen.
De arbo- en veiligheidscoördinator adviseert de vestigingsdirecteuren over mogelijke
reserveringen binnen de scholingsbudgetten op het gebied van Arbo & Veiligheid.
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3. Gebouw & Omgeving
Onder Gebouwveiligheid worden die aspecten verstaan die een directe relatie hebben met
het gebouw zelf. Hierbij moet gedacht worden aan: de beveiliging van het gebouw, het
ontruimingsplan, de BHV-organisatie en het onderhoud en keuringen van vaste elementen
zoals de liften en de noodverlichting in het gebouw.
Onder omgevingsveiligheid wordt verstaan de directe omgeving van de school. Belangrijke
aandachtspunten hierbij zijn:
het schoolplein (algehele staat van onderhoud en deugdelijke omheining);
voldoende fietsenstalling;
veilige aanfietsroutes;
goede verlichting;
looppaden en vluchtwegen vrij;
risicofactoren in de nabije omgeving.

3.1

Inbraakveiligheid

De toegangscontrole op de scholen (met uitzondering van de Brug en Saenstroom opdc)
vindt plaats door middel van een receptie/baliefunctie. De medewerkers aan deze balie
bepalen aan wie er wel of geen toegang tot de school wordt verleend. Er wordt geen gebruik
gemaakt van pasjes.
Een inbraak geeft een behoorlijke overlast in de dagelijkse bedrijfsvoering, daarnaast gaat
het vaak gepaard met veel materiële schade. Het is daarom belangrijk om de school buiten
openingstijden goed te beveiligen tegen ongewenst bezoek.
Detectie, alarmering en opvolging zijn hierbij belangrijk. ledere school is daarom voorzien
van een alarmsysteem, bestaande uit verschillende detectiepunten verspreid over het
gebouw. Naast technische maatregelen is het belangrijk dat de school de volgende
beveiligingsmaatregelen in acht neemt:
ledere dag wordt een opening- en sluitronde gemaakt
Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke in- en uitschakelcodes
Codes worden minimaal1x per jaar gewisseld
Codes voor externe bedrijven worden na iedere vakantie (of einde werkzaamheden)
gewisseld
De waarschuwings-en opvolgingslijst is actueel
Inbraakinstallatie
Om vandalisme- en inbraakschade te beperken, is elke school beveiligd door middel van een
inbraakinstallatie tegen ongewenste bezoekers. Deze inbraakinstallatie bestaat uit
bewegingsmelders die aangebracht zijn in de ruimten op de begane grond en de
verkeersruimten op de overige verdiepingen. 1x per jaar vindt onderhoud plaats aan de
inbraakinstallatie.
Daarnaast is er een abonnement afgesloten voor de centrale meldkamer en de
alarmopvolging. De meldkamer reageert bij alarmmeldingen en als op afwijkende tijden
wordt in- of uitgeschakeld. Na iedere alarmopvolging wordt door G4S een dienstrapport
opgesteld met daarin de bijzonderheden van de melding. Deze melding wordt door FD (1 6
lijn) naar de huismeester gestuurd.
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3.2

Cameratoezicht

Naast een inbraakinstallatie maken alle scholen gebruik van cameratoezicht. De camera's
beveiligen het gebouw en zijn met name gericht op de entree (toegangscontrole). Daarnaast
zijn ze ook bedoeld om meer zicht te geven op de kwetsbare plekken in en rond het gebouw
waar de leerlingen verblijven zoals de aula, kluisjesomgeving en de fietsenstalling.

3.3

Ontruimingsp/an

Dit onderdeel zou je misschien verwachten bij het hoofdstuk Brandveiligheid maar is bewust
opgenomen in dit hoofdstuk Gebouwveiligheid omdat een ontruimingsplan niet alleen in
werking treedt bij de calamiteit brand maar ook geldt voor andere calamiteiten zoals het
ontvangen van dreigbrieven en/of bommeldingen, stormschade, wateroverlast of een gaslek.
In geval van één van deze noodsituaties is het belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers
snel en adequaat de school kunnen verlaten. Nooduitgangen en andere vluchtmogelijkheden
dienen daarom altijd goed bereikbaar te zijn. Daarnaast heeft elke school een
ontruimingsplan. In het ontruimingsplan worden hiervoor tenminste de volgende onderdelen
vastgelegd:
Basis gegevens gebouw.
De BHV-organisatie.
Gegevens installatie (BMI, noodverlichting, blusmiddelen, vluchtwegen).
Procedure alarmering.
Procedure ontruiming.
Instructies en taken personeel.
Instructies BHV-ers.
Plattegronden.
De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor het ontruimingsplan. Voorwaarde voor een
goede ontruiming is dat het ontruimingsplan bij alle medewerkers bekend is; dat mutaties in
het ontruimingsplan worden bijgehouden en dat er minimaal1x per schooljaar een
ontruimingsoefening wordt gehouden. Een ontruimingsoefening vindt bij voorkeur voor de
herfstvakantie plaats zodat ook nieuwe leerlingen goed voorbereid zijn. Elke
ontruimingsoefening dient na afloop schriftelijk door het hoofd BHV te worden geëvalueerd.
Het evaluatieformulier wordt verzonden naar de arbo- en veiligheidscoördinator en de
vestigingsdirecteur.

3.4 Bedrijfshulpverlening (BHV)
ledere school heeft een eigen BHV-organisatie die in werking treedt bij een calamiteit. Deze
BHV-organisatie moet voldoen aan de Europese kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op
het werk (89/391/EEG) en aan de Arbowet artikel3, 5, 8 en 15a. De BHV-organisatie bestaat
uit een hoofd BHV en een aantal BHV-ers. Het aantal BHV-ers is voor de scholen afhankelijk
van het aantalleerlingen en de aard, grootte en complexiteit van het gebouw. Het hoofd BHV
is verantwoordelijk voor het actueel houden van het aantal bhv-ers.
De BHV-er kent 4 hoofdtaken:
1. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle leerlingen en medewerkers in
de vestiging;
2. het beperken en bestrijden van brand;
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3. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
4. het beperken van de gevolgen bij ongevallen.
BHV-scholing
Om het aantal BHV-ers binnen een school actueel te houden moeten medewerkers opgeleid
worden. Daarnaast worden de huidige BHV-ers 1x per jaar bijgeschoold zodat de kennis uptc-date wordt gehouden. Om de scholing zo veel mogelijk realistisch te laten zijn, vindt deze
bij voorkeur plaats op de schoollocatie zelf. De scholing wordt in goed overleg met de
preventiemedewerkers centraal ingekocht. De preventiemedewerker is contactpersoon
vanuit de school naar het opleidingsinstituut.
Na iedere bijscholing krijgt de medewerker een bewijs van deelname als opvolging van het
verkregen scholingscertificaat bij de eerste BHV-scholing. Elke BHV-er krijgt jaarlijks een
vergoeding volgens de CAO. Vergoeding vindt plaats nadat scholing heeft plaatsgevonden
en een kopie van het scholingscertificaat is ingeleverd bij P&O. De noodzakelijke opleidingen
en bijscholingen voor de BHV-ers worden centraal geregeld door de arbo- en
veiligheidscoördinator van OVO Zaanstad. De arbo- en veiligheidscoördinator is de
contactpersoon vanuit OVO naar het opleidingsinstituut.

3. 5

Noodverlichting

Om veilig de school te kunnen verlaten wanneer de elektriciteit uitvalt moet de
verlichtingsinstallatie aangesloten zijn op een voorziening voor noodstroom. De
noodverlichting moet dan binnen 15 seconden zijn geactiveerd en vervolgens gedurende ten
minste 60 minuten aaneengesloten verlichting geven.
Om ervoor te zorgen dat de noodverlichting en vluchtwegaanduidingen aan bovenstaande
eis voldoet wordt deze 1x per jaar onderhouden en gekeurd door een extern elektrotechnisch
installateur. Na iedere keuring wordt een rapport afgegeven als bewijs.
De volgende wetgeving is hierop van toepassing:
NEN 1838 noodverlichting.
NEN 6088 Vluchtrouteaanduiding.
NEN 1010 veiligheid laagspanningsinstallaties.
Bouwbesluit 2012 artikel 6.
Arbobesluit 3. 7 veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen.
Arbobesluit 3.9 noodverlichting.

3. 6

Liftkeuringen

Om een veilig gebruik van de liften te vergroten worden in elke school de aanwezige liften 1x
per 1112 jaar objectief en onafhankelijk gekeurd door een externe organisatie op basis van
wettelijke eisen, gesteld in het warenwet besluit liften. Na iedere (goed)keuring wordt een
certificaat afgegeven en in de lift is het keuringsproces zichtbaar d.m.v. een keuringssticker
voorzien van een datum. Daarnaast vindt 2 a 3 x per jaar onderhoud plaats, afhankelijk van
de frequentie van het gebruik van de lift en de soort en grootte van de lift.
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3. 7

Asbestbeheersing

Asbest is een gevaarlijke stof die kan voorkomen in gebouwen die gebouwd zijn voor 1994.
In 2012 is er op deze scholen; die voor 1994 gebouwd zijn, een asbestinventarisatie
gehouden. Bij de asbestinventarisatie is er asbest aangetroffen op Compaan VMBO, het
Bartrand Russell College aan de Erasmusstraat 28 en in de Gymzaal van het Zaanlands
Lyceum aan de Rembrandtstraat 21 C. Voor deze gebouwen is een asbestbeheersplan
opgesteld.
Uit de geldende wet -en regelgeving komt naar voren dat er op korte termijn géén acties
noodzakelijk zijn. Indien in één van deze gebouwen sloop- en of renovatiewerkzaamheden
plaats gaan vinden dan worden de aangetroffen asbesthoudende materialen direct
gesaneerd. Deze asbestsanering wordt meegenomen in het project door de afdeling
Facilitaire Dienst, deze bewaakt dit en neemt hierin de regie.
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4.

Veiligheid Technieklokalen

4. 1 Keuring machines
Onder machineveiligheid verstaan we een juiste en veilige werking en gebruik van alle
machines, apparaten en gereedschap in het gehele schoolgebouw. Ook ladders en trappen
worden hiertoe gerekend.
Om deze veiligheid te kunnen waarborgen wordt het elektrisch gereedschap & de machines
1x per jaar aan een inspectie en keuring onderworpen. De keuring vindt plaats op basis van
de NEN 3140 (Werken met laagspanningsinstallaties) en het ARBO besluit art. 7.4a lid3.
De frequentie van de keuring wordt bepaald door een aantal factoren:
de kundigheid van medewerkers;
frequentie van gebruik,
staan de apparaten los of vast en;
staan de apparaten binnen of buiten.

4.2 Veiligheidsafspraken
Naast controle op de machineveiligheid door een extern bedrijf zal intern binnen de school
de veiligheid in de technieklokalen worden bewaakt door de docenten techniek. Hierbij zijn
de volgende zaken belangrijk:
Veiligheidsregels:
In het praktijklokaal hangen veiligheidsregels zichtbaar in het lokaal voor de leerlingen.
Daarnaast worden in begin van het schooljaar deze veiligheidsregels op schrift uitgereikt aan
de leerlingen en wordt er in de 1e les aandacht aan besteed. De docent controleert dagelijks
of de leerlingen zich houden aan deze voorschriften. Het zijn voorschriften met betrekking tot
kleding, gebruik van beschermingsmiddelen en het werken met de machines.
Instructiekaarten
Bij iedere machine in de technieklokalen hangt een instructiekaart waarop staat aangegeven
hoe veilig met de machine moet worden omgegaan.
Controlelijsten
Voor iedere machine is er een specifieke controlelijst* gericht op de veiligheidsaspacten van
de machine. Deze controlelijsten worden 3x per jaar ingevuld door de docenten. De
preventiemedewerker heeft als taak periodiek te controleren of deze controlelijsten worden
ingevuld en hierover te rapporteren aan de het management en de arbo- en veiligheids
cöordinator. De controlelijsten zitten samen met de veiligheidsregels en de instructiekaarten
in één veiligheidsmap.
*Deze controlelijsten zijn gemaakt door Voion in samenwerking met het VMBO consortium beroepsonderwijs

4. 3 opslag gasflessen
Gasflessen kunnen worden gebruikt bij practicumlessen BiNaSk en bij laswerkzaamheden
bij de metaalafdelingen. De werkvoorraad van gasflessen worden in de betreffende
praktijklokalen opgeslagen en door middel van een beugel aan de muur geborgd tegen
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omvallen. De overige voorraad gasflessen dienen bij voorkeur buiten te worden opgeslagen
in een speciaal daarvoor bestemde ruimte die afgesloten is zodat de veiligheidsrisco's
beperkt blijven.
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5.

Veiligheid BiNaSk lokalen

Onder BiNaSk wordt verstaan de biologie-, natuurkunde- en scheikundelokalen met het daar
bijhorende kabinet en magazijn. De risico's in deze ruimten kenmerken zich door het werken
met allerlei chemische en vaak brandbare stoffen, het doen van proefjes met elektriciteit en
het werken met gasbranders soms in combinatie met water. Mogelijke risico's zijn dan ook
gaslekkages, ontploffingen, elektrische schok en/of brand.
Om de veiligheid in de BiNaSk lokalen te waarborgen vindt er jaarlijks onderhoud en keuring
plaats aan de installatie, dienen er veiligheidsregels te zijn voor de leerlingen en zijn er eisen
m.b.t. de opslag van chemicaliën.

5. 1

Keuring & Onderhoud

Om de veiligheid in de BiNaSk lokalen te waarborgen en eventuele gebreken tijdig te
signaleren vindt er jaarlijks onderhoud en keuring plaats aan de volgende elementen:
aansluitingen Electra, waterinstallatie, afvoerleidingen, gasleidingen, de zuurkast (voldoende
afzuiging) en de opslag van chemicaliën. Deze keuring en onderhoud vindt plaats op basis
van onderstaande normeringen en richtlijnen:
• NEN1010 Elektrotechnische laagspanningsinstallaties
• NEN1078 Gasinstallaties tot 500 mbar
• NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties
• NPR 4500 voor correcte plaatsing zuurkasten
• NEN 1006 Algemene Voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)
• NEN 3140 Bedrijfsvoering elektrotechnische installaties

5. 2 Veiligheidsregels BiNaSk lokalen
Naast controle op de installatieveiligheid door een extern bedrijf zal intern binnen de school
de veiligheid in de BiNaSk lokalen worden bewaakt door de technisch onderwijsassistent
(TOA) in samenwerking met de verschillende docenten binnen de BiNaSk sectie. De toa
speelt hierbij een belangrijke rol, zij signaleert, controleert en is eerste aanspreekpunt voor
externe partijen en de Facilitaire Dienst.
In elk praktijklokaal hangen veiligheidsregels zichtbaar in het lokaal voor de leerlingen.
Daarnaast worden in begin van het schooljaar deze veiligheidsregels op schrift uitgereikt aan
de leerlingen en wordt er in de 1e les aandacht aan besteed. De docent controleert dagelijks
of de leerlingen zich houden aan deze voorschriften. Het zijn voorschriften met betrekking tot
kleding, gedrag in het lokaal, gebruik van beschermingsmiddelen en het werken met diverse
apparatuur zoals gasbranders.

5. 3 Opslag gevaarlijke stoffen
Medewerkers en leerlingen komen bij de practicumlessen van BiNaSk (voornamelijk
scheikunde) in aanraking met gevaarlijke stoffen. Het is daarom belangrijk dat bij een
calamiteit de school op de hoogte is van deze gevaarlijke stoffen en dat deze veilig worden
opgeslagen. De eisen die worden gesteld aan de opslag van gevaarlijke stoffen zijn geregeld
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met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Men dient zich bij veilig opslaan van
gevaarlijke afvalstoffen te houden aan de PGS15-wetgeving, wat betekent dat de scholen
zich aan de volgende eisen moeten houden:
onbevoegden mogen geen toegang kunnen krijgen;
gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde
chemicaliënkast; in sommige situaties is ventilatie nodig;
bij calamiteiten behoren stoffen zo opgeslagen te zijn dat ze niet exploderen;
bepaalde stoffen mogen niet bij elkaar opgeslagen worden;
brandgevaarlijke goederen dienen te worden opgeslagen in een brandwerende kast;
gevaarlijke stoffen dien geregistreerd te worden volgens een register welke actueel
gehouden moet worden.
Geadviseerd wordt om gebruik te maken van de module "chemicaliën manager" of een
vergelijkbare methodiek om de registratie van gevaarlijke stoffen goed te beheren en op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van eisen en opslag gevaarlijke
stoffen.
Indien zich een incident met een gevaarlijke stof voordoet in een praktijklokaal of kabinet dan
geldt onderstaande algemene procedure:
breng de leerlingen en u zelf in veiligheid;
sluit de ramen;
sluit de ruimte af;
licht de directie in;
licht het hoofd Facilitair (Wat is er gebeurd/welke stof (fen) is/zijn er bij betrokken)
De afdeling Facilitaire Dienst neemt vanaf hier de regie over en maakt afspraken met
externe instanties (zoals VROM, GGD) om samen de juiste veiligheidsmaatregelen te
nemen.
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6.

Brandveiligheid

Een brand kan de continuïteit van de dagelijkse bedrijfsvoering van een school ernstig
bedreigen. Daarnaast is het risico van ernstige verwonding of zelfs een dodelijk ongeval in
geval van brand, zonder maatregelen, zeer hoog. Om bovenstaande redenen worden in een
school preventieve maatregelen genomen die (uitbreiding van) een brand en ongevallen met
leerlingen en medewerkers moeten voorkomen en schade aan het gebouw en/of interieur zo
beperkt mogelijk houden.
We kunnen de volgende preventieve middelen en maatregelen onderscheiden:
- het hebben van een gebruiksmelding;
- het hebben van een ontruimingsplan;
- onderhoud aan elektrische installaties;
- het organiseren van de Bedrijfshulpverlening (BHV);
- de aanwezigheid van brand- en blusmiddelen;
- de aanwezigheid van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

6. 1 De Gebruiksmalding
De school heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitvoering van de wet- en
regelgeving betreffende brandveiligheid. Deze brandveiligheidseisen komen in de praktijk tot
uiting in de gebruiksmalding van het gebouw. Zonder een geldige gebruiksmalding mag een
school het gebouw wettelijk niet gebruiken. De gebruiksmalding bestaat uit een aanvraag en
tekeningen van het gebouw waarop de brandveiligheid is weergegeven door middel van het
aangeven van de diverse compartimentering binnen het gebouw en de aanwezigheid van
noodverlichting, vluchtwegaanduidingen en brand- en blusmiddelen.
De brandweer komt, afhankelijk van de grootte van de school, controleren of aan de eisen
wordt voldaan en of het dagelijks gebruik geen belemmeringen in de brandveiligheid met
zich meebrengt. De taak van de huismeester is dan ook om ervoor te zorgen en te bewaken
dat vluchtroutes niet belemmerd worden.

6. 2 Brand- en blusmiddelen
Onder brand- en blusmiddelen wordt verstaan de brandslanghaspels, de blustoestellen en
de blusdekens. Het aantal benodigde voorzieningen binnen een school wordt bepaald in het
bouwbesluit en gecontroleerd door de brandweer.
Om de veiligheid te waarborgen en eventuele gebreken tijdig te signaleren worden de branden blusmiddelen 1 x per jaar onderhouden en gekeurd door een externe organisatie. Na
iedere keuring wordt een inspectierapport opgesteld. De huismeester heeft als taak het
regelmatig zichtbaar controleren van de verzegeling brand- en blusmiddelen en is
verantwoordelijk dat het keuringsrapport wordt opgeborgen in het logboek Brandweer.
Onderstaande NEN-normeringen zijn hierop van toepassing:
- NEN- EN 671-3 onderhoud brandslanghaspels.
- NEN 2559 onderhoud draagbare blustoestellen.
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6.3 De brandmeld-en ontruimingsinstallatie
Om een brand op school in een vroeg stadium van de brandontwikkeling te signaleren,
maken de scholen gebruik van een brandmeldinstallatie in combinatie met automatische
brandmelders.
Omdat branden bij een school ook heel vaak ontstaan door brandstichting buiten de
openingstijden van een school is de alarmopvolging buiten de schooltijd georganiseerd via
een particuliere alarmcentrale (PAC}. Het is daarom van belang dat de brandmeldinstallatie
op de school is gekoppeld aan de inbraakinstallatie. Bij het Trias VMBO en het Saenredam
college is de alarmopvolging geregeld door middel van een rechtstreekse doormelding met
de brandweer. Dit heeft te maken met de aard van het gebouw, te weten het oppervlak en
aantal bouwlagen in relatie tot het gelijkwaardigheidsbeginsel.
Het beheer, controle en onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie is geregeld
in de NEN 2654 en valt uiteen in twee aspecten:
de beheers- en controle taken, ook wel (Opgeleid persoon) OP taken genoemd.
Deze taken worden bij het Trias in eigen beheer uitgevoerd, de overige scholen
besteden dit uit aan de betreffende installateur van de brandmeldinstallatie op de school.
Jaarlijks onderhoud en keuring van de brandmeldinstallatie,
Dit wordt uitgevoerd door de betreffende installateur van de brandmeldinstallatie op de
school.
Een aantal scholen hebben een rookwarmte afvoerinstallatie (RWA). Ook deze moet 1x per
jaar worden gekeurd en onderhouden zodat eventuele gebreken tijdig gesignaleerd worden
en de veiligheid gewaarborgd blijft.
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7.

Veiligheid drinkwater & legionellabeheersing

De kans dat een medewerker of leerling ziek kan worden door een legionellabesmetting is
uiterst gering. Een school binnen het Voortgezet onderwijs valt dan ook niet onder de
zogenaamde prioritaire instellingen waar de overheid wetten of regels voor oplegt maar is de
zorgplicht van toepassing. OVO wil, mede door de publiek opinie over legionella, gehoor
geven aan deze zorgplicht.
Deze zorgplicht is vrij in te vullen en geeft dus niet aan welke maatregelen je als organisatie
moet nemen. De zorgplicht geeft alleen aan dat bij collectieve drinkwaterinstallaties, de
eigenaar c.q. de beheerder verplicht is om deugdelijk drinkwater te leveren op de tappunten.
avo geeft invulling aan de zorgplicht door de volgende beheersmaatregelen op de scholen
uit te laten voeren :
het wekelijks spoelen van de tappunten met weinig of geen verbruik;
één keer per jaar meten van de temperatuur van diverse waterpunten;
één keer per jaar controleren van de keerkleppen op een goede werking;
Toetsing d.m.v. monstername kritische tappunten
Om de kwaliteit van het water te kunnen monitoren en te kunnen afleiden of bovengenoemde
beheersmaatregelen effectief zijn, dat wil zeggen om te controleren of er legionella aanwezig
is in de waterleiding, wordt er één keer per jaar een aantal watermonsters afgenomen.
Het aantal te nemen monsters wordt bepaald conform de zogenaamde staffelmethode
welke ook wordt toegepast bij de zogenaamde prioritaire locaties. (niet zijnde zorgplicht) Bij
het toepassen van deze staffel wordt rekening gehouden met eerdere uitslagen en monsters
nemen op kritische plaatsen (zie bijlage ... ).
De kritische tappunten bevinden zich in de school in de waterinstallatie waar sprake is van
verneveling, dit beperkt zich tot de douches in de kleedkamers van de gymlokalen in eigen
beheer. Voor die scholen (De Brug, Trias en Compaen) die geen eigen gymzaal hebben, ligt
de verantwoordelijkheid bij de eigenaar/beheerder van de gymzaal. Indien deze geen
monstername laat uitvoeren, en de school wil wel weten of het douchewater legionellavrij is,
kan desgewenst de vestigingsdirecteur hiervoor opdracht geven aan de Facilitaire Dienst.
Bij de oog- en nooddouches in de SiNaSklokalen vind geen monstername plaats omdat deze
douches geen regulier gebruik kennen. Deoog-en/of nooddouches hoeven daarom, als
uitzondering bij weinig of geen verbruik, ook niet wekelijks te worden gespoeld. Indien de
oog- en/of nooddouche bij een calamiteit gebruikt wordt, moet de betreffende leerling of
docent zich wel op legionella laten testen en zal de oog- en/of nooddouches ook bemonsterd
worden.
De beheersmaatregelen, met uitzondering van het wekelijks beheer, worden uitgevoerd door
een extern bedrijf wat hierin is gespecialiseerd. Na iedere monstername wordt een
onderzoeksrapport met de resultaten opgesteld. Indien de resultaten positief zijn dan wordt
nogmaals (thermisch) gespoeld en bemonsterd. Bij herhaalde aanwezigheid van legionella
bacteriën worden beschermende maatregelen getroffen voor de gebruikers. Daarnaast
worden er effectieve maatregelen genomen om de besmetting te verwijderen. Hiervoor kan
het nodig zijn dat eerst een brononderzoek wordt uitgevoerd. Dit zijn meestal technische
aanpassingen aan de installatie of een mogelijke chemische desinfectie van de installatie.
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De volgende wetgeving is van toepassing:
- Drinkwaterbesluit artikel 26
- NEN EN 1006 (keerkleppen)
-Water Werkbladen 1.4G (Vewin)
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8.

Inrichting

Onder inrichting worden alle overige elementen in een gebouw verstaan die niet specifiek in
de vorige hoofdstukken zijn benoemd, te weten: de vloerbedekking, de stoffering en het
meubilair. Elk inrichtingselement kent zijn eigen veiligheidsaspect waarmee de Facilitaire
Dienst rekening houdt bij de inrichting van een ruimte in een school.
Vloerbedekking
De vloerbedekking mag in het algemeen niet te glad zijn en in horecaruimten en
praktijklokalen geldt de specifiek eis dat deze enigszins stroef moet zijn om uitglijden en
valpartijen te voorkomen.
Gordijnen
Gordijnen in algemene verblijfsruimten mogen geen nooduitgangen belemmeren en behoren
brandvertragend te zijn om verdere brandverspreiding te voorkomen. In het logboek van de
brandweer dient een certificaat te zitten waarmee aangetoond kan worden dat de
betreffende gordijnen behandeld zijn.
Meubilair
Bij inkoop van meubilair gelden een aantal veiligheidseisen, welke inhouden dat de inrichting
de veiligheid van de gebruikers dient te waarborgen, zodanig dat bij brand geen toxische of
corrosieve dampen ontstaan en dat er bij normaal gebruik geen allergische reacties ontstaan
en een minimale kans op verwondingen bestaat. Bij het gebruik van het meubilair mogen
geen gevaarlijke stoffen zoals, broom, dioxine en formaldehyde vrijkomen. Tafels hebben bij
voorkeur afgeronde hoeken zodat de medewerker of leerling zich niet te hard kan bezeren bij
eventueel stoten. Stoelen in aula's en kantine's moeten bij grote activiteiten gekoppeld
worden zodat vluchtroutes in tact blijven en de stoelen geen hindemis vormen bij een
eventuele calamiteit.

8.1/nrichting praktijklokalen Grootkeukens Zorg &Welzijn
De afdelingen Zorg & Welzijn en uiteraard ook de afdeling Consumptief hebben een
professionele grootkeuken met daarin diverse horeca apparatuur tot hun beschikking. Deze
apparatuur zoals ovens, steamers en gasfornuizen worden jaarlijks gecontroleerd en
onderhouden door de betreffende leverancier. Hiervoor zijn onderhoudscontracten
afgesloten. Regelmatig onderhoud .bevordert een veilige werking en een veilig gebruik van
de apparatuur. DeNEN 3140 is hierbij het uitgangspunt.
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8.2/nrichting Gymzalen
De meeste scholen binnen OVO Zaanstad hebben één of meerdere gymzalen tot hun
beschikking. Bij de gymzalen die in eigendom zijn worden jaarlijks door het bedrijf Descol
de sportvloeren geïnspecteerd zodat de conditie van de vloer in topvorm blijft. De vloeren
worden op verschillende punten gecontroleerd waaronder het veiligheidsaspect: stroefheid
sportvloer. Van de inspectie wordt een onderhoudsrapport afgegeven en indien nodig
worden door de facilitaire dienst de nodige vervolgacties uitgezet.
Het grote veiligheidsrisico in gymzalen ligt bij de diverse toestellen. Naast de vloeren worden
dan ook bij elke gymzaal de diverse speeltoestellen en klimrekken jaarlijks aan een
inspectiebeurt onderworpen. Ook bij de gymzalen die niet in eigendom zijn, zoals de
Volleyhal bij Compaan, wordt ervoor gezorgd dat de aanwezige toestellen worden
gecontroleerd. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten met de betreffende
leverancier van de toestellen. De toestellen worden gecontroleerd op deugdelijkheid van het
materiaal waardoor onnodige valpartijen en ongelukken getracht worden te voorkomen.
Indien uit de inspectie blijkt dat een toestel niet veilig is bevonden, dan wordt deze afgekeurd
en is de school verantwoordelijk dat het toestel per direct wordt verwijderd. De 18 lijn
medewerkers van de afdeling Facilitaire Dienst zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van de
benodigde reparaties. Zij zullen ook de vestigingsdirecteur informeren over het
inspectierapport en in nauw overleg de noodzakelijke vervolgacties uitzetten zodat alle
toestellen weer conform de gestelde eisen veilig gebruikt kunnen worden.
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Bijlagen
Tabel staffelmethode
Aantal tappunten
1 tot 50
51 tot 100
101-200
201-400
401-80010
801-1600
Meer dan 1600

aantal meetpunten
2
4
6

8
10
12
14
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GMR OVO Zaanstad
secretaris: mw. drs. P.P. Oortman
p/a Zaanlands Lyceum, Vincent van Goghweg 42, 1506 JD Zaandam
tel 075 6170055/075 6124989 (privé)

Aan het CvB van OVO Zaanstad

Zaandam , 4juni2014

Betreft: Instemming Fysiek Veiligheidsbeleid

Geacht college,
Op 2 juni heeft de GMR van OVO Zaanstad besloten instemming te verlenen aan het
document Fysiek Veiligheidsbeleid.

Met vriendelijke groet,

Paulien Oortman

