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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op
de arbeidsmarkt voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt
kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren
(SBU). Die informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk
keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school
zijn, op je stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte
inleiding bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te
maken krijgt met de inhoud van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit
welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging,
waarvoor je de stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan
om de verzorging van een wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet
ondernemersplan voor een startup, een gevuld zorgdossier waarin je hebt
gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat de
resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe.
Elke stap levert per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen
een document, een (video)verslag van een gesprek of een fysiek product zoals je
dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of
het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een
opsomming van de resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De
beoordeling van je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het
kan zijn dat je een of meer kennistoetsen maakt die mee tellen in de
eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen van de beroepsproducten
die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding
Over dit keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor
je van je docent.
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Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een
aantal opdrachten waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het
terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan
een icoontje. Dit kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien
de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron

Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek.
Je kunt de inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde
informatie nodig, dan zoek je de informatie in een van de eerder genoemde
bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de
digitale leeromgeving. Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of
mobiele telefoon met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier
of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

Inleiding
Het keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken gaat over duurzame
inzetbaarheid van medewerkers. Met dit keuzedeel leer je wat een fitte en gezonde
levensstijl is en wat veilig werken is. Fit en gezond zijn en veilig werken vermindert
het risico op een arbeidsongeval en/of fysieke of psychische gezondheidsschade.
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt hiermee vergroot. Bij het
keuzedeel maak je kennis met begrippen als fysieke en psychosociale arbeidsrisico’s,
leefgewoontes en vitaliteit. Met de beroepsgerichte kennis en vaardigheden die
aan bod komen leer je als beginnend beroepsbeoefenaar om, op basis van
instructie, deze risico’s die zich voordoen op het werk blijvend bewust te
herkennen, erkennen en beheersen. Een veilige en gezonde werkomgeving is
belangrijk voor iedereen. Thema’s als werkdruk, vitaliteit, veilig werken en
duurzaamheid zijn hierbij erg in trek. Als je bedrijf investeert in een gezonde en
veilige werkomgeving en zorgt voor de juiste hulpverlening dan zijn je
medewerkers minder vaak ziek en ervaren meer werkgeluk. Hierbij geldt natuurlijk
wel dat iemand zelf ook investeert in goede leefgewoontes. In dit keuzedeel leer
je hier alles over.

Je onderzoekt zelf wat fit, veilig en gezond werken betekent in een organisatie.
Zo ontdek je waarom dit binnen bedrijven nu, maar zeker in de toekomst een
steeds grotere rol speelt. Je leert meer over jouw toekomstige werkplek. Welke
zaken ten aanzien van veilig en gezond werken zijn belangrijk in jouw branche?
Wat houdt fit, veilig en gezond werken precies in? En hoe kun jij hieraan bijdragen?
In de theoriebronnen vind je de nodige informatie. Daarna ga je zelf jouw kennis
verder uitbreiden door middel van opdrachten. Kom je er niet uit? Vraag hulp
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aan mensen in je (werk)omgeving! Dit keuzedeel is algemeen beschreven en is
van toepassing op ieder beroep. De lesstof is daarom algemeen. De opdrachten
die je maakt doe je in het kader van je eigen beroepsopleiding. Je docent of
begeleider kan beslissen om het aan te vullen met risico’s die voor jouw toekomstig
beroep van belang zijn.
Dit keuzedeel bestaat uit drie delen, samen goed voor 240 SBU:
• Fysieke arbeidsbelasting
• Psychosociale arbeidsbelasting
• Leefgewoontes.

In de opdrachten wordt vaak uitgegaan van het stagebedrijf. Misschien heb je
nog geen stagegelopen. Om de opdrachten toch te laten spreken is het verstandig
om dan je eigen schoolomgeving als voorbeeld te stellen, waar zijn je
medeleerlingen elkaars collega zijn.

Film Veiligheid, gezond werken en welzijn; een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Hoe werk je met een keuzedeel?

De uitdaging
Ieder beroep brengt risico’s met zich mee. Bij sommige beroepen zijn de fysieke
arbeidsrisico’s groot en in andere sectoren komen psychosociale arbeidsrisico’s
vaker voor. Als je de veiligheid van je medewerkers niet serieus neemt, kan dit
grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de medewerker zelf, maar ook voor het
bedrijf. Denk eens na over fit en veilig werken in jouw beroep. Zijn er arbeidsrisico’s
in de branche waarin je wilt gaan werken? En wat kun jij eraan doen om dat te
voorkomen? Maar ook: wat kan het bedrijf eraan doen om het personeel duurzaam
inzetbaar te houden?

Het bedrijf waar je werkt, heeft duurzame inzetbaarheid van medewerkers dit
jaar hoog op de agenda gezet. Het bedrijf wil meer aandacht besteden aan een
veilig werkklimaat en aan de inzet van gezonde en fitte werknemers. Jou is
gevraagd een digitale brochure te maken over fit, veilig en gezond werken. De
informatiebrochure moet laten zien waarom fit, veilig en gezond werken zo
belangrijk is en hoe deze onderwerpen bijdragen aan een veilige en prettige
werkomgeving.

Je brochure bestaat uit informatie over:
• fysieke arbeidsbelasting
• psychosociale arbeidsbelasting
• leefgewoontes en invloed op het werk .
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Doelstellingen
Het volgende ga je leren:
- Je weet wat fysieke arbeidsrisico’s inhouden en hoe ermee om te gaan.
- Je weet wat psychosociale arbeidsrisico’s inhouden en hoe ermee om te gaan.
- Je kent het BRAVO-kompas en kunt dit toepassen.
- Je weet wat veilig werken is en welke risico’s er zijn als je niet veilig werkt.
- Je kunt een onveilige situatie herkennen en oplossingen aandragen om het

probleem op te lossen.
- Je weet wat een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is en hoe je deze moet

uitvoeren.
- Je kent de arboregels.
- Je kunt arbeidsrisico's bespreekbaar maken met collega’s en je leidinggevende.
- Je kent de in jouw branche geldende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Beoordeling
Door het beoordelen van de opdrachten en eindopdracht richt deze zich enerzijds
op de inhoudelijke taken die horen bij Blijvend fit, veilig en gezond werken.
Anderzijds richt ze zich op de praktische toepassing: hoe analyseer je gegevens,
hoe informeer je je (toekomstige) collega’s, hoe presenteer je jezelf, hoe
communiceer je en hoe kom je tot de juiste informatie?
• kennistoets
• beroepsproducten
• presentatie van je adviesrapport.

Soms gebeurt de beoordeling alleen door je docent, soms door een jury van mensen
van je school en/of het bedrijfsleven. De eindbeoordeling wordt opgenomen als
bijlage bij je diploma en kun je gebruiken voor je cv.
Veel succes en veel plezier!

1.1 Oriëntatie

1.1.1 Oriëntatieopdracht
Voor je daadwerkelijk aan het keuzedeel begint, is het goed je eerst te oriënteren.
Oriënteren op wat fit, veilig en gezond werken is en in hoeverre je daar zelf al
mee te maken hebt.
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Opdracht 1: Oriëntatie fysieke arbeidsrisico’s

Fysieke arbeidsrisico’s komen in alle soorten bedrijven voor. Ongeluk zit in een
klein hoekje. Wat weet jij van veiligheid op de werkvloer?

Werken met zwaar gereedschap.

Bekijk de twee afbeeldingen en beantwoord de vragen.

a. Bekijk beide foto’s en geef aan wat er niet goed gaat als het gaat om veilig
werken.

b. Als je denkt aan onveilige situaties op je (toekomstige) werkplek, waar denk
je dan als eerste aan?
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c. Heb je wel eens te maken gehad met een onveilige situatie op je werk? Wat
gebeurde er? Had dit voorkomen kunnen worden denk je? Waarom wel of
niet?

d. Vind je het belangrijk om aan je veiligheid en aan die van anderen te denken?
Leg je antwoord uit.

Website Jouw werk, jouw veiligheid

e. Je gaat nu een test doen. Deze test gaat over veilig werken op de werkvloer.
Bij de test kun je kiezen uit vijf branches. Kies de branche binnen jouw
opleidingsdomein of kies een branche die jou het meest aanspreekt. Maak
vervolgens de test.
• Hoeveel vragen had je goed?
• Vond je de test makkelijk of lastig?
• Wat heb je van de test geleerd?

f. Om fysieke arbeidsrisico’s te beperken is het belangrijk dat je altijd goed de
procedures en instructies opvolgt die een bedrijf geeft. Lees de eigenschappen
van de competentie instructies en procedures opvolgen. Geef met een ‘X’ bij
elk punt in de onderstaande tabel aan of dit voor jou van toepassing is en leg
uit waarom.

Want?NeeSomsJa

Ik volg opdrachten
en aanwijzingen
op.

Ik houd mij aan de
regels van het
bedrijf.

Ik houd mij aan
gemaakte
afspraken.

Ik houd mij aan
veiligheidsregels.

Ik pas op met
gevaarlijke
spullen.

Ik pas altijd de
regels van de
Arbowet toe.
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g. Bij veilig werken hoort de Arbowet. Voor veel mensen is arbo iets dat bij werken
hoort, maar waar ze eigenlijk het fijne niet van af weten en niet veel tijd aan
besteden. Denk jij er ook zo over? Schrijf op wat jij nu, voor je aan dit keuzedeel
begint, over arbo weet.

Opdracht 2: Oriëntatie psychosociale arbeidsrisico’s

De manier waarop mensen met elkaar omgaan op het werk, met collega’s, klanten
en cliënten kan invloed hebben op iemands welbevinden. De risico’s die een
werknemer hierbij loopt, noem je psychosociale arbeidsrisico’s.

Film Geen dienst

a. Vertel in maximaal 50 woorden wat jij denkt wat er met deze meneer aan de
hand is.

b. Aan welke dingen kun je zien dat deze meneer niet lekker in zijn vel zit?

c. Als je denkt aan psychosociale arbeidsrisico’s op het werk, waar denk je dan als
eerste aan?

d. Heb je wel eens te maken gehad met zo’n situatie op je werk of op school? Wat
gebeurde er? Had dit voorkomen kunnen worden denk je? Waarom wel of
niet?

e. Noem vijf signalen waaraan je stress kunt herkennen.
Bijvoorbeeld:

f. Om psychosociale arbeidsrisico’s te beperken is het belangrijk dat je goed weet
hoe je met druk en tegenslag moet omgaan. Lees de eigenschappen van de
competentie ‘Met druk en tegenslag omgaan’. Geef met een ‘X’ bij elk punt in
de onderstaande tabel aan of dit op jou van toepassing is en leg uit waarom.

Want?NeeSomsJa

Ik kan werk in
privé in
evenwicht
houden.

Ik heb een
positieve kijk
op dingen.

Ik kan goed
omgaan met
kritiek.
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Want?NeeSomsJa

Ik kan
grenzen
stellen.

Ik kan
negatieve
gevoelens
onder
controle
houden.

Ik kan goed
blijven
presteren
onder druk.

Ik kan
onduidelijke
en onzekere
situaties goed
aan.

Ik kan
onduidelijke
en onzekere
situaties goed
aan.

Ik kan goed
overweg met
verschillende
type mensen.

g. Vraag aan drie mensen wat zij bedoelen als ze zeggen dat ze gestrest zijn?
• een klasgenoot
• een collega/kennis
• je ouders/verzorgers.

Schrijf op wat ze zeggen. Zeggen ze alle drie hetzelfde?
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Opdracht 3: Oriëntatie leefgewoontes

De afgelopen jaren is er een duidelijk groeiende belangstelling voor het onderwerp
leefstijl. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat we steeds ouder worden en
de zorgkosten die mede hierdoor toenemen. Anderzijds gaan we steeds later met
pensioen. Dit vraagt aandacht voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers.
Ook hier is een gezonde leefstijl het centrale begrip.

Bekijk de film Beweegt Steven voldoende?

Film Beweegt Steven voldoende?

a. In de film wordt gesproken over BMI. Wat wordt daarmee bedoeld?

b. In de film wordt gezegd dat het BMI van de man net boven de 26 is gekomen.
Zoek op internet op wat dit betekent.

c. Bereken je eigen BMI. Zoek op internet op hoe je dit moet berekenen.

d. Welke factoren bepalen het gezondheidsgedrag van mensen?

Stappenplan Wordle

e. Bij de start van dit keuzevak breng je jouw kennis over leefgewoontes en gezond
werken in kaart. Noteer zo veel mogelijk woorden waar jij aan denkt bij de
woorden ‘leefgewoontes en gezonde leefstijl’. Maak hiervan een Wordcloud
in Wordle.
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2. Fysieke arbeidsbelasting

Over deze leereenheid

Hoewel Nederland in toenemende mate een land van kantoorwerkers is, is fysieke
belasting tijdens het werk nog steeds een van de grootste risico’s voor de
gezondheid van werknemers. Eén op de vier werknemers verricht regelmatig
zwaar werk: tillen en dragen, duwen en trekken. Eén op de tien werknemers krijgt
te maken met trillingen van bijvoorbeeld mechanisch handgereedschap. Daarnaast
verricht ruim een derde van de Nederlandse werknemers regelmatig repeterende
bewegingen: vooral in de bouw en de industrie. Ten slotte werken veel werknemers
in ongemakkelijke houdingen of ze hebben te maken met langdurige statische
belasting (bijvoorbeeld zittend werk). Maar ook fysieke onderbelasting is een
risico. Dit komt onder andere voor bij langdurig zittend werk zonder daarbij
regelmatig van de werkplek af te komen.
Fysieke belasting is samen met psychosociale arbeidsbelasting de belangrijkste
oorzaak van beroepsziekten en verzuim. Fysieke, of lichamelijke, belasting vormt
daarmee een belemmering voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Als je weet welke risico’s aanwezig zijn, kunnen er gerichte maatregelen genomen
worden. Duurzame inzetbaarheid begint op de eerste werkdag van een nieuwe
medewerker. Dan kijk je al vooruit. Problemen voorkomen is beter dan ingrijpen
als het misgaat. Een ongemotiveerde medewerker enthousiast krijgen is lastig. En
een versleten rug herstel je niet meer. Hoe eerder je als bedrijf aan duurzame
inzetbaarheid begint, hoe meer resultaat je ervan hebt. Bij fysieke arbeidsbelasting
spelen begrippen als arbo en vitaliteit een belangrijke rol. In deze leereenheid
maak je kennis met deze begrippen. Je gaat zelf op onderzoek uit. Je kijkt waar
de fysieke arbeidsrisico’s binnen jouw (stage)bedrijf of branche liggen en hoe je
deze zo veel mogelijk kunt voorkomen.

Doelstellingen
- Je kunt uitleggen welke fysieke arbeidsrisico’s er zijn binnen jouw branche.
- Je kunt uitleggen waarom goede omstandigheden zo belangrijk zijn.
- Je kunt uitleggen wat veilig werken in een bedrijf betekent en waar je op moet

letten.
- Je hebt een beroepsgerelateerde basiskennis van de invloed van fysieke

arbeidsrisico's op de veiligheid en gezondheid van medewerkers.
- Je kunt beroepsgerelateerde hulp- en/of beschermingsmiddelen die het bedrijf

voorschrijft ter vermindering van arbeidsrisico’s op de juiste wijze gebruiken.
- Je kunt uiteggen wat de Arbowet is.
- Je kunt deze begrippen en gegevens omzetten naar een digitale

informatiebrochure.
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Beoordeling
In deze leereenheid maak je een start met het maken van je digitale
informatiebrochure over fit, veilig en gezond werken. Dit doe je aan de hand van
een aantal opdrachten die je meer inzicht geven over deze leereenheid. Het eerste
onderdeel van je brochure gaat over veiligheid op de werkvloer en fysiek
arbeidsrisico’s. Hiermee laat je zien dat je begrijpt wat veilig werken is, welke
fysieke arbeidsrisico’s er in jouw (stage)bedrijf of branche spelen en hoe je deze
kunt voorkomen. Je levert voor deze leereenheid de volgende beroepsproducten
op:
• samenvatting gesprek arbodienst
• interview met een preventiemedewerker
• poster gevaarlijke stoffen
• presentatie gevaren in je beroep
• instructiefilm
• brochure-onderdeel Fysieke arbeidsrisico’s.

2.1 Fysieke arbeidsbelasting

Opdracht 1: Ergonomisch werken

Theoriebron Fysieke arbeidsrisico's

Welke werkzaamheden je ook uitvoert, het is belangrijk dat je ergonomisch werkt.
Doe je dit niet, dan bestaat het risico dat je klachten oploopt.

Film: Een goede houding
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Bekijk de film Een goede houding.
a. Wat betekent ergonomisch werken?

b. Maak minstens vier foto’s van mensen die aan het werk zijn en staan. Dit kunnen
willekeurige mensen zijn. Beoordeel de foto’s. Staan de mensen op de juiste
manier? Leg je antwoord uit. Voeg de foto’s toe met behulp van de knop
Bijlagen.

Bekijk de film Ergonomische principes voor het kantoor.

Film Ergonomische principes voor het kantoor

c. Maak minstens vier foto’s van mensen die aan het werk zijn en zitten. Dit kunnen
willekeurige mensen zijn. Beoordeel de foto’s. Zitten de mensen op de juiste
manier? Leg je antwoord uit. Voeg de foto’s toe met behulp van de knop
Bijlagen.

d. Maak minstens vier foto’s van mensen die aan het werk zijn en tillen. Dit kunnen
willekeurige mensen zijn. Beoordeel de foto’s. Zitten de mensen op de juiste
manier? Leg je antwoord uit. Voeg de foto’s toe met behulp van de knop
Bijlagen.

e. Wat viel je het meest op? Leg je antwoord uit.

Opdracht 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Theoriebron PBM's

Iedere medewerker moet veilig met machines en gereedschap en gevaarlijke
stoffen kunnen werken, zodat er geen ongelukken gebeuren. Een goede
instructiekaart helpt daarbij. Op de kaart staan bijvoorbeeld de belangrijkste
stappen voor het gebruik van een machine. Maar daarmee ben je er niet.
Medewerkers moeten ook goed nadenken over kleding en andere manieren om
zich te beschermen. In de Arbowet staat wanneer het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) verplicht is.

a. Wat betekent de afkorting PBM?

Bekijk de film Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Film Persoonlijke beschermingsmiddelen

b. Welk letsel zie je in de film voorbijkomen?

c. Welke soorten PBM's worden er in de film benoemd?
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Quiz ‘PBM’s en fysiek arbeidsrisico ’s

d. Wat weet jij al over PBM’s? En weet je wanneer je ze moet gebruiken? Doe de
quiz ‘PBM’s en fysieke arbeidsrisico’s’ en beantwoordt de vragen. Je krijgt direct
je score gepresenteerd.

e. Kijk bij je (stage)bedrijf of je twee onveilige situaties ziet. Schrijf op wat er niet
veilig is.

f. Wordt er bij je (stage)bedrijf gebruikgemaakt van PBM's? Zo ja, noem deze
PBM's dan.

g. Vraag bij je stage(bedrijf) hoe de medewerkers geïnformeerd worden over het
gebruik van PBM's. Vraag ook wat er gebeurt als medewerkers geen of niet
zorgvuldig gebruikmaken van de PBM's. Maak hier een kort verslag van. Voeg
je verslag toe met behulp van de knop Bijlagen.

Theoriebron De Arbowet, wat is dat eigenlijk?
Theoriebron Fysieke arbeidsrisico’s en gevaarlijke stoffen

Opdracht 3: Hoe word ik gewezen op gevaar?

Handboek veiligheidssignalisatie

Wanneer je PBM’s moet gebruiken zie je aan pictogrammen die daarvoor gebruikt
worden. Pictogrammen kom je tegen op plaatsen waar onveilige situaties kunnen
voorkomen. Deze Veiligheidsborden geven in een oogopslag weer wat wel of niet
mag. Ze geven ook weer of er gevaar vormt. De vorm, kleur en de symbolen van
de veiligheidsborden zijn door voorschriften door de wet bepaald. Heb je wel eens
op zulke borden gelet en weet je wat ze betekenen?
a. Veiligheidsborden worden aangegeven in verschillende kleuren. Geef voor de

volgende kleuren aan wat de algemene betekenis is: Blauw, Groen, Geel en
Rood.

b. Bekijk de afbeelding en geef aan wat de betekenis is van het bord. Zoek op
internet als je het niet uit je hoofd weet.
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c. Wat betekent een sticker met ‘CE’ op een apparaat?

Veel producten die geproduceerd worden bevatten stoffen die slecht zijn voor je
gezondheid, ook al probeert men dit wel steeds meer en meer te voorkomen.
Denk bijvoorbeeld aan waspoeders, reinigingsproducten, verf, lijm enzovoort.
Soms kun je niet zomaar zien of iets gevaarlijk is. Als je niet goed omgaat met
gevaarlijke stoffen, kun je er jaren later nóg ziek van worden. Daarom moet
bijvoorbeeld bij spiritus, lijmsoorten of verf het gevaar van de stof op de verpakking
staan. Gevaarlijke stoffen kun je binnenkrijgen via de huid, de mond of door
inademen. Om risico’s te voorkomen is het belangrijk dat je weet wat wel of niet
gevaarlijk is. Werk nooit met een stof als je niet weet wat het is.

Het risico van gevaarlijke stoffen wordt aangegeven door middel van
pictogrammen. Het gebruik van pictogrammen is verplicht wanneer er sprake is
van gevaarlijke stoffen. De betekenis van een pictogram is overal in de wereld
dezelfde.

d. Zoek op internet de betekenis van de pictogrammen. En geef aan welke
maatregelen je moet nemen.
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