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DIGITALE LEEROMGEVING
Bij sommige opdrachten heb je hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld filmpjes, formulieren of een link naar een

website. Deze staan allemaal in de digitale leeromgeving. Dit icoontje verwijst naar de digitale
leeromgeving. Om hier te komen ga je naar start.24boost.nl.

Eerste keer inloggen in de digitale omgeving
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
Daarna kun je aan de slag!

ARBO, KWALITEITSZORG EN HULPVERLENING
Dit keuzedeel gaat over werken in een veilige omgeving. Iedereen heeft hier recht op. Als je zorgt voor

goede kwaliteit, de Arbowet volgt en zorgt voor de juiste hulpverlening, dan ben je goed op weg naar een

veilige werkplek. Je gaat je verdiepen in jouw toekomstige werkplek. Welke arboregels zijn belangrijk? Wat

betekent kwaliteit voor jouw branche? En welke regels voor hulpverlening moet je echt kennen?

Bekijk het filmpje. Als je de regels rondomarbo en kwaliteit niet serieus neemt, kan dit grote gevolgen hebben.

Voor jouzelf, maar ook voor je collega’s. In zo’n geval kun je hulpverlening nodig hebben. In ieder beroep

krijg je te maken met gevaarlijke situaties. Meestal kun je een ongeluk voorkomen, door je te houden aan

de regels. Denk eens na over gevaarlijke situaties in jouw beroep. Wat is het ergste dat volgens jou kan

gebeuren?

LEERDOELEN

1. Je kent de arboregels.

2. Je weet met welke wetten je tijdens het werk rekening moet houden.

3. Je weet wat veilig werken is en welke risico's er zijn als je niet veilig werkt.

4. Je kunt een onveilige situatie herkennen.

5. Je weet wat planmatig werken is.

6. Je weet wat procedures en protocollen zijn.

7. Je weet wat kwaliteit inhoudt en hoe het je werk beïnvloedt.

8. Je weet wat bhv is.

9. Je weet wat EHBO inhoudt.

10. Je weet welke hulp je zelf mag verlenen en wanneer je iemand moet inschakelen.

11. Je weet hoe je moet handelen in geval van een calamiteit.

Dit keuzedeel bestaat uit:

• Theorie, begrippen en opdrachten

Hierbij leer je over en oefen je met de praktijk. In sommige opdrachten werk je aan beroepsproducten,

deze opdrachten herken je aan de toevoeging BP [BP]. Deze beroepsproducten kun je verzamelen in je

portfolio en heb je nodig om de uitdaging aan het einde van het keuzedeel goed af te ronden.

1 WERKEN MET DIT KEUZEDEEL
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De beroepsproducten in dit keuzedeel zijn:

– een interview met een preventiemedewerker

– verslag veiligheidsronde bedrijf

– verslag maatregelen gezondheidsrisico's

– brochure arbo in de branche

– werkplan uitvoeren taak beroepspraktijk

– procedure uitvoeren taak beroepspraktijk

– verslag interviews kwaliteitssystemen

– onderzoek naar kwaliteit in een bedrijf

– presentatie kwaliteitssystemen

– verslag interview bhv'er

– ontruimingsplan en plattegrond met vluchtroutes

– verslag meeloopdag EHBO'er.

• Test je kennis

Hiermee kun je zelf je kennis van de theorie testen.

• Uitdaging

Dit is het eindproduct en de afronding van het keuzedeel, hier werk je het hele keuzedeel naartoe. En

hier word je op beoordeeld.

Voor de uitdaging van dit keuzedeel maak je een informatiepakket. Het pakket moet laten zien waarom

kwaliteit, arbo en hulpverlening zo belangrijk is en hoe al deze onderwerpen bijdragen aan een veilige

en prettige werkomgeving. Het informatiepakket bestaat uit een instructiefilmpje Arbo, een poster Wat

is kwaliteit? en vier informatiekaarten over veel voorkomende ongevallen en calamiteiten.

• Theorietoets

Je docent besluit of je ter afsluiting een theorietoets maakt.
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Veel werkgevers hebben het beste met je voor. Maar is dat voldoende om je gezondheid en veiligheid op

het werk te garanderen? Stel dat je elke dag op je werk te zware goederen moet tillen. Of dat je steeds in

een slecht geventileerde ruimtewerkt. Gelukkig bestaat de Arbowet. Dezewet is bedoeld omde gezondheid

en veiligheid van werknemers te garanderen. Jouw gezondheid en veiligheid dus! Je hoeft de Arbowet niet

uit je hoofd te leren, maar je moet wel weten waar jij je aan moet houden tijdens het werk. In dit hoofdstuk

maak je kennis met de Arbowet. Je onderzoekt zelf welke regels uit de Arbowet in jouw branche belangrijk

zijn.

AAN HET EIND VAN DIT HOOFDSTUK

1. ken je de arboregels

2. weet je met welke wetten je tijdens het werk rekening moet houden

3. weet je wat veilig werken is en welke risico's er zijn als je niet veilig werkt

4. kun je een onveilige situatie herkennen.

Oriëntatie ArboOPDRACHT 1

a. Als je denkt aan onveilige situaties op je (toekomstige) werkplek, waar denk je dan als eerste aan?

2 ARBO
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b. Heb jeweleens temaken gehadmet een onveilige situatie op jewerk?Wat gebeurde er? Had dit voorkomen

kunnen worden denk je? Waarom wel of niet?

c. Waar denk jij aan als je de woorden Arbowet en arbeidsomstandigheden hoort? Maak hier een mindmap

van. Schrijf alles op wat volgens jou met arbo te maken heeft.

Tip!
Met behulp van de website kun je een online mindmap maken.

d. Noem vier onderwerpen die volgens jou in de Arbowet staan.

1.

2.

3.

4.

e. Voor veel mensen is arbo iets dat bij werken hoort, maar waar ze niet zo veel tijd aan (willen) besteden. Denk

jij er ook zo over? Schrijf op wat jij nu, voor je aan dit keuzedeel begint, over arbo denkt.
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RegelsOPDRACHT 2

Waar mensen samen zijn, gelden regels die bepalen wat wel en niet mag. Op het werk zijn deze regels vaak

duidelijk beschreven. Maar er zijn ook veel regels die niet zijn opgeschreven maar die iedereen wel kent.

Bijvoorbeeld: ga niet opeens stilstaan op een drukke stoep. Of in de bus of trein: laatmensen eerst uitstappen

voor je zelf instapt.

a. Welke regels zijn er bij jou thuis? Geef vier voorbeelden.

b. Welke regels zijn er op school? Geef vier voorbeelden.

c. Welke regels zijn er op je werkplek? Geef ook hiervan vier voorbeelden.

d. Welke ongeschreven regel vind jij het belangrijkst? Waarom?

DE ARBOWET

Regels op je werk die te maken hebben met gezond en veilig werken komen meestal uit de Arbowet. Arbo
is de afkorting van arbeidsomstandigheden: de omgeving waarin je werkt. Die omgeving moet veilig zijn,

maar ook passen bij het soort werkzaamheden dat je uitvoert. Als je bijvoorbeeld werkt met grotemachines,

gelden er andere regels dan wanneer je op een kantoor achter een computer werkt.

De regels op jewerk veranderen regelmatig. Bijvoorbeeld omdat de Arbowet aangepast is. Maar bijvoorbeeld

ook omdat het bedrijf verhuist of er andere werkzaamheden bijkomen. Zo zorgt je werkgever ervoor dat de

regels blijven passen bij de organisatie, de werkzaamheden, de medewerkers en de klanten. De werkgever

zal je informeren over de nieuwe regels. Ben je langer afwezig geweest door bijvoorbeeld vakantie of ziekte,

dan is het verstandig om zelf even te vragen of alle regels nog hetzelfde zijn.
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Wat staat er in de Arbowet?
In de Arbowet staan regels over gezondheid, welzijn en veiligheid:

• gezondheid

Je moet je werk kunnen doen zonder dat je daar ziek van wordt. Er moeten bijvoorbeeld voldoende

frisse lucht en daglicht zijn, maar ook schone werkomstandigheden.

• welzijn

Het is belangrijk dat je met plezier naar je werk gaat. Welzijn wil zeggen dat het lichamelijk en geestelijk

goed met je gaat. Niemand is hetzelfde, dus het gevoel van welzijn is voor iedereen anders. Voor de één

mag het druk en rommelig zijn. De ander heeft het liever rustig en ordelijk.

• veiligheid

Je moet je werk kunnen doen zonder dat je gevaar loopt. Je moet kunnen werken met veilig materiaal

en de juiste beschermingsmiddelen.

De Arbowet is er om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Onderdelen van de Arbowet
De Arbowet is een kaderwet. Dit betekent dat in de Arbowet zelf geen regels staan. Er staan wel algemene

richtlijnen, verantwoordelijkheden en procedures in. De echte regels staan in:

• het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
• de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling).

Veel branches hebben daarnaast nog een arbocatalogus. Daarin staat precies uitgelegd hoe gezorgd kan

worden voor goede arbeidsomstandigheden. In een branche zitten alle bedrijven die zich met dezelfde

producten of diensten bezighouden, bijvoorbeeld de horeca, de bouw of de kinderopvang. Niet iedere

branche heeft te makenmet dezelfde gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Daarom zijn de bepalingen uit de

Arbowet voor verschillende branches verder uitgewerkt in deze arbocatalogi.
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Rechten en plichten voor werkgevers en werknemers
In de Arbowet staan richtlijnen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Je mag van het bedrijf

verwachten dat het zorgt voor een veilige werkplek. Maar het bedrijf mag van jou verwachten dat jij geen

onveilige situaties veroorzaakt. Jullie moeten dus samen zorgen voor goede werkomstandigheden. Ieder

heeft zijn eigen taak:

• De werkgever moet zich houden aan de regels over gezondheid, welzijn en veiligheid.

• Jij moet je werk doen volgens de regels. Zie je gevaarlijke of ongezonde omstandigheden, dan meld je

dit.

Als eenwerkgever zich niet aan de regels houdt, kan hij van de Arbeidsinspectie een boete opgelegd krijgen.

Deze boetes kunnen heel hoog worden. Maar: als werknemer moet je je ook aan de regels houden. Ook jij

kunt een boete krijgen als je dat niet doet. De Arbeidsinspectie kan zelfs beslissen het werk stil te leggen als

de risico’s te groot zijn.

Kennismaking met de ArbowetOPDRACHT 3

In de Arbowet staan regels die gaan over gezondheid, veiligheid en welzijn.

Het uitvoeren van de Arbowet gebeurt zowel door de werkgever als de werknemer. Geef in de tabel aan

welke taak bij wie hoort.

WERKNEMERWERKGEVERTAAK

Uitvoeren van instructie

Verzorgen van juiste materialen om taak uit te voeren

Uitleg geven over veilig werken

Opbergen van materiaal op de juiste plek

Onderzoeken van ongevallen op de werkplek

Melden van mogelijke gevaarlijke omstandigheden

Helpen van hulpverlener als hij zijn werk doet

Bestrijden van mogelijk gevaar

De ArbowetOPDRACHT 4

De Arbowet is een kaderwet.

a. Zoek uit wat dit precies betekent. Gebruik hierbij de website.
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b. Veel branches hebben een eigen arbocatalogus. Zoek uit of deze er voor jouw branche is en beantwoord

de vragen.

• Wat staat er allemaal beschreven in de catalogus?

• Welke handelingen staan in de arbocatalogus?

• Wie heeft de arbocatalogus gemaakt?

• Wie houdt de arbocatalogus actueel?

c. Maak met behulp van de website een interactieve illustratie waarin je kort laat zien waar de Arbowet over

gaat.

Let op!
Is er geen arbocatalogus voor jouw branche? Beantwoord dan de vragen over de arbocatalogus voor een

andere branche.

WERK EN PRIVÉLEVEN

Wat je thuis doet, in je vrije tijd, heeft ook invloed op je werk. Een voorbeeld: Je werkgever kan zorgen voor

de juiste voorlichting en uitleggen hoe je met machines moet werken. Maar als jij te weinig hebt geslapen

en daardoor onveilig omgaat met die machine, kan er toch een ongeluk gebeuren. Nog een voorbeeld: Je

werkt als beveiliger in een winkel. De laatste tijd heb je jouw conditie verwaarloosd. Op een dag gaat op je

werk het alarm als een klant naar buiten loopt. Je roept hem, maar hij rent weg. Je kunt hem niet bijhouden,

doordat je snel buiten adem bent. Zo zijn er meer van dit soort voorbeelden te bedenken. Je werkgever zal

niet snel zeggen: ‘Dit mag je níet doen buiten werktijd.’ Maar voor je eigen veiligheid en die van anderen,

zijn er dingen die je wél kunt doen.

Voldoende rust
Wat voor werk je ook doet, als je slecht slaapt of laat naar bed gaat is je concentratie minder. Ga dus tijdens

je werkweek niet te laat naar bed. Iedereen heeft weleens een verjaardag of een concert op een werkdag.

Dat kan ook prima. Maar zorg ervoor dat het niet avond na avond is. Nog een aflevering kijken van die

spannende nieuwe Netflix-serie? Niet verstandig als het al laat is en je de volgende dag weer vroeg aan het

werk moet.
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