Arbomeester
Het risico-inventarisatie &-evaluatie (RI&E) instrument voor het primair onderwijs
Moet op uw school binnenkort een wettelijk verplichte RI&E worden uitgevoerd, maar
heeft u hier geen ervaring mee? HumanCapitalCare heeft een training ontwikkeld
speciaal voor functionarissen die zelf de RI&E willen uitvoeren. We maken hierbij
gebruik van Arbomeester, erkend als branche-RI&E voor het primair onderwijs. Na
afloop van de training beschikt uw school over een actuele en getoetste RI&E.
Doel
In de training is veel aandacht voor het belang van goede arbeidsomstandigheden en de richtlijnen
hiervoor. Vervolgens wordt geleerd hoe u met behulp van Arbomeester een RI&E kunt uitvoeren,
het plan van aanpak kunt opzetten en hierin de juiste prioriteiten kunt stellen. Na afloop van de
training bent u in staat om zelfstandig een RI&E uit te voeren die voor toetsing kan worden
voorgelegd aan HumanCapitalCare.
Opzet van de training
1. Introductie in Arbomeester:
a. Het theoretische deel van de training Arbomeester gaat in op het inventariseren
van arbeidsomstandigheden en het evalueren van de risico’s. Tijdens de training
krijgt u uitleg over deze methode, waarbij ook aan de orde komen: de quickscan,
de rapportage, het plan van aanpak, de arbocatalogus en de toetsing.
b. In het praktische deel van de training Arbomeester worden de
gebruikersmogelijkheden getoond en kunt u zelf gaan oefenen.
Deze training duurt ongeveer zes uur.
2. Vervolgens gaat u op uw eigen school aan de slag met de RI&E en kunt u bij vragen altijd
terugvallen op de helpdesk van HumanCapitalCare (via e-mail).
3. Na ongeveer drie maanden is er een bijeenkomst waarin u uw resultaten bepreekt met de
arbodeskundige en de andere cursisten. Tijdens deze bijeenkomst kijken we nog eens
kritisch naar de risicoclassificatie en de keuze van maatregelen in het plan van aanpak.
4. Als u uw RI&E en het plan van aanpak verder hebt afgerond vindt er een toetsing plaats. In
deze toetsing kijken we naar de inhoud van de rapportage, evenals naar de
risicoclassificatie in uw plan van aanpak. Daarnaast komt de arbodeskundige bij u op
school kijken naar de geconstateerde risico’s en/of naar eventuele aandachtspunten
waarvoor u extra informatie nodig hebt. Eventuele opmerkingen of aanvullingen van de
arbodeskundige worden door u verwerkt in uw RI&E en plan van aanpak.
5. Ten slotte stelt de arbodeskundige van HumanCapitalCare de definitieve
toetsingsrapportage op en bent u in het bezit van een getoetste en actuele RI&E voor uw
school.
Voordelen

Door deze training en de daarin gestelde termijnen wordt u aangemoedigd uw RI&E in een
vooraf gestelde periode af te ronden.

Na afloop beschikt uw school over een actuele en getoetste RI&E.

Een volgende RI&E of toetsing van het plan van aanpak kunt u zelfstandig uitvoeren.

U bespaart aanzienlijke kosten door zelf de RI&E uit te voeren.
Voor wie
De training is met name bedoeld voor preventiemedewerkers, arbocoördinatoren en leerkrachten
die de RI&E gaan uitvoeren.
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Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen? Mail dan naar trainingen@humancapitalcare.nl.

