
Functie : Leraar schrijnwerkerij RISICO-ANALYSE 
Werkomgeving: schrijnwerkerij
Uitgevoerd door : PM DJ SC CT Herzien door : Godfried Corstjens

TISM-BREE Datum : 28/06/2005 Datum herziening : 2006-09-7

 Gevolgen/ kwetsuren E W F R Risicoreductie

Slechte verlichting: in onvoldoende of slecht 
verlichte werkplaats - leslokaal

Vermoeide ogen, prikkelbaarheid, 
concentratievermindering, hoofdpijn

1 0 1 2 Bijkomende verlichting gebruiken, 
blootstellingstijd beperken

Slechte verluchting: onvoldoende of geen 
ventilatiemogelijkheden, lasrook

Vermoeidheid, verminderde alertheid 
ziekte

1 0 1 2

Regelmatig verluchten, vensters 
openen. Voldoende ventilatie, afzuiging 
of opengaande ramen voorzien.

Onaangepaste omgevingstemperatuur: Concentratiestoring,oververhitting, 
onderkoeling

0 0 1 1 Thermostaat juist instellen, voldoende 
verwarmingscapaciteit voorzien.

Draaiende delen: gebruik van  machines en 
handgereedschappen met draaiende delen. 

diverse verwondingen

4 0 3 7

CBM (schermen), niet beschadigde of 
loshangende kleding dragen, geen 
juwelen aan handen, armen en hals. 
Lange haren samenbinden en/of onder 
haarnetje wegbergen.Duwhout 
gebruiken haarnetje/pet

Bewegende delen:  klemming tussen bewegende 
machinedelen

Pletting en kneuzing van de 
vingers/handen

2 -1 1 2 CBM (schermen),  correcte 
werkmethode, instructies

Wegvliegende delen:  wegvliegende slijpgensters 
tijdens slijpen; vonken bij snijbranden en 
puntlassen.

Ernstige kneuzingen, oogbeschadiging, 
brandwonden en brand 2 0 2 4

Veiligheidsbril, juiste werkmethode, 
brandvrij nauwsluitend werkpak.

Veiligh.-bril

Snijgevaar Snijgevaar :  contact met draaiend 
snijgereedschap, vervangen van scherp 
snijgereedschap, gebruik van steekbeitel

Snijwonden aan vingers 

2 0 1 3

Correcte werk- en manipulatiemethode, 
afschermdoppen en beschermers 
gebruiken voor scherpe delen.

Snijb. handsch.
Omgeving Lawaai: Omgevingslawaai vd machines Gehoorbeschadiging 2 1 2 5  Gehoorbescherming > 85 dB(A) Gehoor-besch.
Gevaarlijke 
producten

Gevaarlijke producten:  Gebruik van solventen 
tijdens schilder- vernis- en kleuractiviteiten

Bedwelming, brandwonden, irritatie en 
aantasting van huid en luchtwegen 2 0 1 3

Dergelijke werken enkel uitvoeren in 
spuitkabine, steeds voldoende afzuiging 
en/of ventilatie Adem-besch.

Elektriciteit Elektrisch genaakbare delen:  beschadigde 
kabels of andere elektrische geleiders

Electrokutie
6 -1 1 6

Strikte controle op de toestand van de 
elektrische geleiders, onmiddellijk laten 
herstellen

Ergonomie Tillen en heffen:  manipulatie van lasten (planken, 
platen, afgewerkte producten,…)

Overbelasting en beschadiging van de 
ruggegraat (wervels) en rugspieren 2 -1 1 2

Instructies heffen en tillen, gebuikmaken 
van hef- en transportgereedschappen

Hef/til
Kankerverwekkende stoffen:  stof van sommige 
houtsoorten

Verhoogde kans op kankerontwikkeling
2 0 2 4 Efficiënte afzuiging, eventueel gebruik 

van stofmasker indien noodzakelijk Stofmsk
Stof :  schuurstof Aantasting /irritatie van de luchtwegen, 

stofexplosie
2 0 2 4 CBM afzuiging, regelmatig poetsen, 

verbod op het maken van vonken Stofmsk

Bewegende delen

Gezondheid
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Omgeving

E : 0=EHBO ; 2=DOKTER ; 4=BLIJVE ; 6=DOOD;     
W: -1 komt waarschijnlijk niet voor ; 0 zou kunnen 

voorkomen ; +1 kans is reëel aanwezig                   
F: 1 weinig  2 gemiddeld 3 veel 
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Functie : Leraar schrijnwerkerij RISICO-ANALYSE 
Werkomgeving: schrijnwerkerij
Uitgevoerd door : PM DJ SC CT Herzien door : Godfried Corstjens

TISM-BREE Datum : 28/06/2005 Datum herziening : 2006-09-7
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E : 0=EHBO ; 2=DOKTER ; 4=BLIJVE ; 6=DOOD;     
W: -1 komt waarschijnlijk niet voor ; 0 zou kunnen 

voorkomen ; +1 kans is reëel aanwezig                   
F: 1 weinig  2 gemiddeld 3 veel 

Valgevaar begane grond :  struikelen over 
rondslingerende voorwerpen

Diverse verwondingen
1 0 2 3

Orde en netheid, opruimen, niet lopen, 
niets stapelen binnen de afgebakende 
zone

Val van zwaardere voorwerpen , aanstoten van 
scherpe en/of uitstekende delen.

Voet-(been) kwetsuren
2 0 2 4 Looppaden vrij houden, orde en netheid

Veiligh.-schoen.
Agressie: leerlingen t.o.v. de stagiair leerkracht 
of tussen leerlingen onderling.

Diverse verwondingen
2 0 2 4

Pesten op het werk Psychische en lichamelijke problemen
2 0 1 3 Kennis van de vertrouwenspersoon en 

kennis van de procedure 
Phychosociale belasting(o.a.stress): na 
langere periodes van lesgeven of in bepaalde 
periodes van het schooljaar b.v. examenperiode

Gezondheidsproblemen

2 0 2 4

EHBO Verwonding Niet efficiente verzorging 

2 0 1 3

Instructie : EHBO
EHBO + 
set 
amputatie

Brand /explosie:  Aanwezigheid van veel 
gemakkelijk brandbaar materiaal (hout, houtstof, 
houtkrullen,edm.) 

Onstaan van brand, verbranding, 
verstikking

2 0 2 4

Rookverbod, verbod op het maken van 
vonken binnen de schrijnwerkerij(o.a 
slijpen van beitels,…) instructie gebruik 
van brandblusser en haspel

Brbl 
haspel

Evacuatie Verstikking 2 0 1 3 Instructies : evacutie evac
Onoordeelkundig gebruik van de machines , 
arbeidsmiddelen,gereedschappen en of installatie

Diverse mogelijk ernstige 
verwondingen 2 0 2 4

Beschikken over voldoende basiskennis 
van de functie

Onvoldoende of geen kennis  van de juiste en 
veilige werkmethode 

Diverse mogelijk ernstige 
verwondingen

2 0 2 4 Beschikken over voldoende basiskennis 
van de functie

Onvoldoende kennis  van de ter beschikking 
gestelde installatie

Verminderd toezicht 
1 0 2 3

Goede planning, afspraken en 
voorbereiding waarvan kennismaking 
van de installatie deel uit maakt.

Brand

Andere

Vallen

Psychologie
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GEZONDHEIDSTOEZICHT (KB 21,09,2004 afd II art,4)Functie : Leraar schrijnwerkerij

Passende gezondheidsbeoordeling
(Indien de leerling-stagiair dezelfde risico’s heeft als tewerkgestelde werknemers)

□  niet vereist
   vereist omwille van: 
   □  veiligheidsfunctie (bv. bediening van gevaarlijke machines)
   □  functie met verhoogde waakzaamheid (bv. activiteiten in controlekamer kerncentrale)
   □  activiteit verbonden aan voedingswaren (contact met voedingswaren of –stoffen bestemd voor consumptie ter plaatse of voor verkoop)
   □  activiteit met blootstelling aan chemische agentia (chemische producten)
   □  activiteit met blootstelling aan biologische agentia (virussen, bacteriën,…)
   □  activiteit met blootstelling aan fysische agentia(lawaai, hoge of lage temperatuur. (indien meer dan 4U >85 d(B)A
   □  indien jonger dan 25 jaar
   □……………………………………………..............................................................
   □……………………………………………..............................................................

□  tuberculosetest

Maatregelen bij zwangerschap

□  preventieadviseur-arbeidsrecht inlichten

vereiste inentingen:

□  hepatitis
□  preventieadviseur-arbeidsgeneeskunde maakt een individuele inschatting betreffende:

□  heffen en tillen

  (Indien de leerling-stagiair jonger is dan 18 jaar en indien er risico's zijn, bij nachtarbeid (tussen 20u00 en 6u00) of bij werken met verhoogd risico waarvoor normaal een verbod tot tewerkstelling geldt)

Handtekening:

□ niet vereistvereist omwille van de leeftijd (<18j,) en risico's□ veiligheidsfunctie (bv. bediening van gevaarlijke machines)
   □  vereist omwille van nachtarbeid
   □  vereist omwille van specifiek risico:
   □  gebrek aan ervaring
   □  niet bewust van de risico's
   andere:
   □…………..………………………………...............................................................
   □……………………………………………..............................................................

Specifieke gezondheidsbeoordeling

Preventieadviseur - arbeidsgeneesheer: Christine Gorssen

□  tetanus

□  andere ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
□  blootstelling lawaai
□  blootstelling product
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T,O, Bisdom Hasselt VZW

Technisch Instituut Sint-Michiel

TISM-BREE Witte Torenstraat 10

B-3960 BREE

Preventieadviseur      Godfried Corstjens       

Opleidingsniveau:       niveau I                          

idewe      Kunstlaan 16    3500 HASSELT

PBM Instructies R

Handschoenen Werken met kleine blusmiddelen Omgeving 2

Haarnetje Evacuatie 2

Veiligheidsbril EHBO

Gehoorbescherming

Valbeveiliging Bewegende delen 7

Veiligheidsschoenen 2

4

Snijgevaar 3

Omgeving 5

Elektriciteit Elektrocutie 6

Ergonomie 2

Gezondheid 4

4

Vallen 3

4

Psycho-sociale 4

3

4

EHBO 3

Brand 4

3

Andere 4

4

3

Bijzonderheden:

Ik, ondergetekende, verklaar kennis genomen te hebb en van deze informatie:

Directeur

Directeur:   Michel Cardinaels Naam:……………………………………………………………………………..
 

Onvoldoende kennis van de werkmethode

Onvoldoende kennis van de installatie

1

Vallen van zware voorwerpen

Draaiende delen

Bewegende delen

Wegvliegende delen

Snijrisico

Schuurstof

3

Heffen en tillen

Kakerverwekkende stof

preventieadviseur - arbeidsgeneesheer   

 Tel, +32 11 24 94 70                   Fax, +32 22 35 65

Lawaai

Brand, gezondheid, milieu

vereiste inentingen:
□  hepatitis

Gevaarlijke producten

Pesten op het werk

Psychosociale belasting

Verwonding

Brand / explosie

Valgevaar begane grond

Agressie

Onoordeelkundig gebruik van machines

Evcuatie

Werkpostfiche voor stagiair

Functie : Leraar schrijnwerkerij

Interne dienst voor preventie en bescherming op het  werk

 Tel,    +32 89 46 11 63                Fax +32 89 46 44 55    

Niet-limitatieve lijst van PBM - instructies en ris ico's voor de leraar-stagiair

 GSM  (0475) 602202                   e-mail  christine,gorssen@idewe,be

Externe dienst voor preventie en bescherming op het  werk

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………

 GSM  +32 473 40 19 24             e-mail   fritscorstjens@tismbree,be

Christine Gorssen

Functie : Leraar schrijnwerkerij GEZONDHEIDSTOEZICHT

Risico's

Slechte verlichting

Slechte verluchting

Onaangepaste

Omgevingstemperatuur

Datum: ,,,,,,,,/,,,,,,,,/,,,,,,,,

Handtekening:…………………………………………………………………………….

□  tetanus
□  tuberculosetest
□  andere …………………………………………….
Voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling nodig?:………………………………………………………………         nee: □                         ja: □

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………

Stagiair

Handtekening:…………………………………………………………………………….

Datum: ………/………./………..

TECHNISCH INSTITUUT SINT-MICHIEL BREE pg4/4 Versie 15.10.05    


