Handboek Dynamiek Scholengroep

INLEIDING
Per 1 juli 2005 is de Arbeidsomstandighedenwet veranderd. De veranderingen gaan over de
deskundige ondersteuning. Scholen moeten interne arbodeskundigen aanwijzen. Deze interne
arbodeskundigen, of beter gezegd preventiemedewerkers, moeten praktische hulp bieden om de
arborisico’s op werkvloerniveau te voorkomen of te verkleinen.
PREVENTIEMEDEWERKER
De Arbowet heeft het over deskundige werknemers. Voor iedere school met méér dan 15 werknemers
geldt de verplichting: wijs één of meerdere deskundige werknemers aan die de werkgever bijstaan in
het naleven van de verplichtingen uit de Arbowet.
Wat moet die deskundige werknemer doen?
De Arbowet wijst drie concrete taken aan die de deskundige werknemer(s) moet(en) uitvoeren:
1. medewerking verlenen aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en
- evaluatie (RI&E);
2. het uitvoeren van arbomaatregelen;
3. het adviseren aan en overleggen met de medezeggenschapsraad.
Natuurlijk mogen de deskundige werknemers met preventietaken méér taken op zich nemen, maar dit
zijn de drie wettelijk verplichte taken, die zij in elk geval moeten uitvoeren. De verplichte
preventietaken hebben vooral betrekking op de dagelijkse, praktische arbo-vraagstukken op de school.
Het ligt voor de hand dat de preventietaken vooral zijn gebaseerd op de uitkomsten van de RI&E van
de school.
De Arbowet geeft niet aan wie de deskundige medewerker(s) moet(en) worden. Met andere woorden:
de school is vrij om zélf deskundige medewerkers aan te wijzen. Scholen zijn verplicht om vanaf 1 juli
2005 te werken aan de invoering van deze preventietaken. Tussen de directeur en de MR moet er
overleg plaatsvinden over de wijze van organiseren van preventietaken. Er moet een concept-regeling
gemaakt worden waarover de MR instemmingsrecht heeft. Pas ná instemming van de MR kan worden
overgegaan tot invoering van de deskundige medewerker. Als de preventietaken worden
ondergebracht bij een werknemer, die taken nu ook al doet, dan verandert er met de komst van de
preventiemedewerker niet zoveel. Alleen moeten de preventietaken nu wél expliciet worden
gekoppeld aan personen.
COMPETENTIES VAN DE PREVENTIEMEDEWERKER
De preventiemedewerker is bij voorkeur iemand die midden in de schoolorganisatie staat en voor
iedereen aanspreekbaar is. Dat wil niet zeggen dat hij dat allemaal zélf moet doen maar de
preventiemedewerker opereert in het krachtenveld tussen de directeur, de MR en de collega medewerkers. De preventiemedewerker hoeft dus geen specialist te zijn, maar heeft kennis van de
belangrijkste arborisico’s op de school.
De preventiemedewerker heeft eigenlijk twee taakvelden: hij heeft uitvoerende taken
(arbomaatregelen en RI&E uitvoeren) en hij heeft adviserende en overlegtaken (o.a. richting de MR).
Om deze taken goed te kunnen uitvoeren moet de preventiemedewerker natuurlijk wel beschikken
over de noodzakelijke kennis en vaardigheden. De Arbowet zegt weinig over het opleidingsniveau van
de preventiemedewerker. Het enige handvat dat de Arbowet biedt is dat de preventiemedewerker een
zodanige deskundigheid en ervaring moet hebben dat hij de preventietaken naar behoren kan
uitvoeren.
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EEN GEZAMENLIJKE LIJN VOOR IEDERE DYNAMIEK-SCHOOL
Iedere school is verplicht één of meerdere preventiemedewerkers aan te stellen. De arbeidsinspectie
kan de school een boete opleggen als er geen preventiemedewerkers zijn die preventietaken uitvoeren.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze preventiemedewerkers in dienst zijn bij de school.
Dit betekent dat de preventietaken moeten worden uitgevoerd door medewerkers met wie de school
een arbeidsovereenkomst heeft.
Het is raadzaam om de preventiemedewerkers een opleiding te laten volgen, maar er is géén verplichte
scholing. Medewerkers die de preventietaken gaan uitvoeren zijn voldoende deskundig (en dus
voldoende geschoold). Op stichtingsniveau wordt hier een scholing/training/opleiding voor
aangeboden. Ook wordt op Dynamiek scholengroep niveau een concept regeling preventiemedewerker
opgesteld die aan de GMR ter instemming wordt voorgelegd.
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