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Beste collega’s, 
 
Net als voorgaande jaren zijn er in 2015 werkzaamheden verricht op het gebied van Arbo en 
veiligheid. In het derde Arbo jaarverslag van De Onderwijsspecialisten worden de behaalde 
resultaten van 2015 kort samengevat ; 
 

• Lancering “Veilige School” op Digiplein 
• Jaarlijkse conciërge contactdag (27 mei. 2015) 
• Diverse RI&E op scholen uitgevoerd (1x per 4 jaar) 
• Jaarlijkse waterbemonstering op alle scholen met douches (sept 2015) 
• Periodieke personenliftkeuringen (jaarlijks) 
• Keuring van valbeveiliging daken (jaarlijks, juni 2015) 
• Jaarlijkse keuring zorgmiddelen (tilliften en hoog-laagbedden) 
• Periodiek verplicht onderhoud aan BMI, vluchtwegpictogrammen en noodverlichting 
• Keuring speeltoestellen op schoolpleinen (sep/okt 2015) 
• Keuringen sport- en gymzalen en therapieruimtes. (jaarlijks)  
• Inspecties door Brandweer (VGGM/VNOG) “Brandveilig gebruik” 
• Controles veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 
• Uitvoeren van werkplekonderzoeken (in- en extern) 
• Periodiek Nen3140 keuringen van elektrische installaties (1x per 5 jaar) 
• Periodiek SCIOS keuring van gasinstallaties (1x per 4 jaar) 
• Periodiek volgens bouwbesluit keuren van losse blusmiddelen (voorheen 1x per 2 jaar, 

vanaf 2016 jaarlijks i.v.m. eisen zorgpartners) 
 
 
In 2015 is de “Veilige School” gelanceerd op Digiplein. Dit geeft scholen de gelegenheid up-to-date 
informatie te verkrijgen over Fysieke, Sociale en maatschappelijke veiligheid. De komende tijd 
staat in het teken van het completeren van informatie, waaronder het toevoegen van meer 
protocollen, instructies en informatie over veiligheid in het algemeen . 
 
Jaarlijks worden er op een aantal gebieden controles en keuringen uitgevoerd door externe 
leveranciers, onder andere de keuring van de losse blusmiddelen en buitenspeeltoestellen, 
onderhoud aan de BMI en noodverlichting en inspecties van onze zorgmiddelen en technische 
installaties.  
 
Jaarlijks organiseert Facilitair Beheer de conciërge-contactdag. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
altijd aandacht geschonken aan Arbo & Veiligheid, met name op controlerende en uitvoerende 
taken die de conciërges uitvoeren. 
 
Bureau de Wit keurt ieder jaar direct na de zomervakantie het leidingwaternet van scholen met 
douchegelegenheden op aanwezigheid van legionellabacteriën. Er zijn twee scholen waarbij 
jaarlijks deze bacterie (>110 Kve) in het leidingnet wordt geconstateerd, ondanks alle (technische) 
maatregelen die eerder zijn getroffen. Op beide locaties is aanvullend extern onderzoek verricht om 
erachter te komen, waarom deze scholen dit jaarlijks treft. Tevens zijn de nodige aanpassingen 
uitgevoerd, protocollen aangescherpt en zijn de problemen inmiddels verholpen. De uitkomst van 
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het onderzoek is met de scholen besproken. Uit voorzorg laten we deze scholen 2x per jaar 
controleren.  
 
Op scholen met zorgpartners zijn in het kader van de HKZ-controle een aantal aanpassingen 
uitgevoerd om aan de eisen van deze zorgpartners te voldoen, zoals de jaarlijkse keuring van 
blusmiddelen. 
 
Voor de diensten  “keuring klimmaterialen” en “keuring arbeidsmiddelen” is in 2015 een 
aanbesteding doorlopen. Deze keuringen worden in het voorjaar van 2016 uitgevoerd.  
  
Het Hoofd Facilitair Beheer bespreekt veiligheids- en Arbozaken in de facilitair overleggen met de 
schooldirecteuren. Op deze wijze wordt aandacht gegeven aan de verantwoordelijkheden van de 
schooldirectie, onder andere op het gebied van taken van de preventiemedewerker, de stand van 
zaken omtrent PvA en RI&E en het op orde hebben van de BHV-organisatie.  
 
 
 


