
heeft u het 

ontruimingsplan 

al een keer in 

de praktijk getest?

De Arbomeester is het online instrument waarmee u de arbeidsrisico’s op uw 
school overzichtelijk inventariseert en analyseert. Naast het uitvoeren van de Risico 
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maakt u een plan van aanpak waarin u beschrijft 
welke acties u gaat ondernemen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen.  
Met behulp van de Arbomeester zorgt u ervoor dat uw school een veilige en gezonde 
omgeving is en blijft, zowel voor uw medewerkers als voor uw leerlingen.  
De Arbomeester is mede ontwikkeld door TNO Gezond Leven in opdracht van  
het  Vervangingsfonds.

Vragen?
Met vragen en opmerkingen over de Arbocatalogus PO kunt u 
contact opnemen met de helpdesk van de Arbocatalogus PO.

Telefoon: 045 - 579 81 81  
dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur 
E-mail: info@arbocataloguspo.nl

Voor een  
veilig en  
gezond  

werkklimaat

Controle door de Inspectie SZW
De Inspectie SZW controleert het primair onderwijs op de naleving van  

de Arbowetgeving en houdt daarbij rekening met de oplossingen in de  

Arbocatalogus PO. Als u werkt met de oplossingen uit de Arbocatalogus 

PO, voldoet u aan de Arbowetgeving. Op grond van de cao-PO heeft de 

Inspectie SZW het recht de Arbocatalogus PO als uitgangspunt te nemen 

bij haar inspectie. 

Help mee om de Arbocatalogus PO verder te ontwikkelen!
De Arbocatalogus PO is een instrument dat groeit doordat werkgevers 

en werknemers in het primair onderwijs regelmatig nieuwe oplossingen 

toevoegen, bestaande oplossingen actualiseren en praktijkervaringen 

delen.

Door deze actuele bijdragen bewijst de Arbocatalogus PO nog duidelijker 

zijn meerwaarde voor mensen uit de praktijk. Zo zorgen we er samen 

voor dat de arbeidsomstandigheden van u en uw collega’s alleen maar 

beter worden. 

Help daarom mee om de Arbocatalogus PO te laten groeien.  

De redactieraad verzamelt continu goede praktijkervaringen en  

nodigt u van harte uit om uw beste praktijkervaringen te sturen naar  

info@arbocataloguspo.nl. 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Meld u aan op www.arbocatalogus po.nl voor onze digitale nieuwbrief en 

ontvang met regelmaat het laatste nieuws op het gebied van arbo voor 

het primair onderwijs. 

Word lid van de LinkedIn groep Arbocatalogus PO en volg welke  

onderwerpen binnen dit netwerk actueel zijn. Tevens biedt deze groep 

de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar om 

advies te vragen. 

De digitale Arbocatalogus PO biedt u informatie over de 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), praktische oplossingen 
en praktijkvoorbeelden op het gebied van veilig en gezond 
werken in het primair onderwijs. 

Dit instrument maakt duidelijk aan welke doelvoorschriften van  

de Arbowet u moet voldoen en hoe u deze in de praktijk op uw school 

kunt toepassen om een zo veilig en gezond mogelijk werkklimaat te 

realiseren. De Arbocatalogus PO is te gebruiken door alle medewerkers 

in het primair onderwijs en is met name gericht op schoolbesturen,  

directeuren, HRM-medewerkers, (G)MR-leden en medewerkers met  

arbotaken.  De Arbocatalogus PO maakt deel uit van de cao voor het 

primair onderwijs.

Waardevolle koppeling met de Risico Inventarisatie  
& Evaluatie (RI&E) van de Arbomeester
De Arbocatalogus PO is verbonden met de Arbomeester. Hierdoor kunt  

u oplossingsrichtingen uit de Arbocatalogus PO direct koppelen aan  

risico’s die naar voren komen uit uw RI&E. Informatie over wetgeving  

betreffende arborisico’s heeft u door deze koppeling ook snel bij de 

hand. Kijk op de achterzijde van deze folder voor meer informatie over 

de Arbomeester. 

Oplossingen met een krul van de Inspectie SZW
Alle oplossingen in de Arbocatalogus PO zijn door de werkgevers- en 

werknemersorganisaties in het primair onderwijs aanvaard als een  

goede oplossing. Alle oplossingen met de krul         zijn getoetst en  

goedgekeurd door de Inspectie SZW.

Vragen?
Voor vragen en opmerkingen over de Arbocatalogus PO kunt
u contact opnemen met het Arbo AdviesCentrum PO.

Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via
088 - 837 30 30 of arbo-advies@vfpf.nl

mailto:arbo-advies%40vfpf.nl?subject=
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Het branche erkende en praktische RI&E instrument  
voor het primair onderwijs!
Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om veilig en gezond te 

kunnen werken. Iedereen doet er goed aan om regelmatig zijn eigen 

werk en werkplek te checken. Arbeidsomstandigheden kunnen immers 

in de loop van de tijd veranderen. Wanneer dit het geval is zijn vaak 

aanpassingen nodig in het arbobeleid en de onderwerpen die daarmee 

te maken hebben. Weet u hoe u hiermee om kunt gaan? De Arbomeester 

helpt u hiermee!

Voor wie is de Arbomeester bedoeld?
De Arbowet vraagt aan werkgevers om een beleidsmatige aanpak van het  

arbo- en verzuimbeleid. Om dit aan te kunnen tonen moet een school een  

aantal verplichte activiteiten uitvoeren. Hiertoe behoren onder meer het  

formuleren van een arbobeleidsplan, de uitvoering van een RI&E en het  

opstellen van een plan van aanpak. Met behulp van de Arbomeester  

kunnen werkgevers en directies in het primair onderwijs dit nu zelf doen.

Waaruit  bestaat de  Arbomeester?  
De Arbomeester is een praktisch en digitaal RI&E instrument dat u  

vindt op www.arbomeester.nl. De Arbomeester bestaat uit de  

volgende modules:

-  Een complete module om een volledige RI&E uit te voeren,  

inclusief de verplichte Quickscan.

-   Een losse kindmodule. Hiermee inventariseert u de veiligheidsrisico’s 

van de leerlingen. Deze module maakt geen onderdeel uit van de  

wettelijk vastgestelde uitvoering van een RI&E. Wij adviseren u om 

deze module geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In het kader van  

de Wet Primair Onderwijs  heeft u een zorgplicht voor de leerlingen.  

Zo is uw school ook voor uw leerlingen een zo veilig en gezond  

mogelijke omgeving. 

-  Een losse module Quickscan. Deze module kunt u tweejaarlijks  

gebruiken om mogelijke knelpunten op het gebied van psychosociale 

arbeidsbelasting bij het personeel van uw school te inventariseren.

Vragen?
Met vragen en opmerkingen over de Arbomeester of het  
arbobeleid in het primair onderwijs kunt u terecht bij het  
Arbo Adviescentrum PO.  

Dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur via telefoon  
045 - 579 81 81 of per e-mail: aacpo@vfpf.nl.   

De informatie uit de Arbocatalogus PO direct bij de hand
Een groot voordeel van de Arbomeester is dat er directe koppelingen 

zijn gemaakt met de Arbocatalogus PO. Met één muisklik heeft u hierdoor 

toegang tot informatie over wetgeving, de cao en de normen vanuit de 

Arbowet. Bij het constateren van een risico kunt u klikken op de  

Arbocatalogus PO knop en u krijgt direct informatie over verschillende 

oplossingen voor dat betreffende risico. Dit bespaart u tijd zowel bij  

het zoeken naar achtergrondinformatie als bij het bedenken van  

oplossingsrichtingen. Op de achterzijde van deze folder staat meer  

informatie over de Arbocatalogus PO. 

Direct aan de slag op www.arbomeester.nl
De Arbomeester is toegankelijk voor alle schoolbesturen en hun  

scholen in het primair onderwijs. Ieder schoolbestuur heeft een  

werkgeverscode gekregen, waarmee ze zelf de Arbomeester kunnen ge-

bruiken en waarmee ze scholen en onderwijspersoneel zoals schoolleiders, 

preventiemedewerkers en  leerkrachten kunnen autoriseren om bepaalde 

werkzaamheden binnen de Arbomeester uit te voeren.  

Wilt u op uw school aan de slag met de RI&E en heeft u nog geen  

inloggegevens? Vraag uw autorisatie dan aan bij uw schoolbestuur.
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Dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur via telefoon  
045 - 579 81 81 of per e-mail: aacpo@vfpf.nl.   

De informatie uit de Arbocatalogus PO direct bij de hand
Een groot voordeel van de Arbomeester is dat er directe koppelingen 

zijn gemaakt met de Arbocatalogus PO. Met één muisklik heeft u hierdoor 

toegang tot informatie over wetgeving, de cao en de normen vanuit de 

Arbowet. Bij het constateren van een risico kunt u klikken op de  

Arbocatalogus PO knop en u krijgt direct informatie over verschillende 

oplossingen voor dat betreffende risico. Dit bespaart u tijd zowel bij  

het zoeken naar achtergrondinformatie als bij het bedenken van  

oplossingsrichtingen. Op de achterzijde van deze folder staat meer  

informatie over de Arbocatalogus PO. 

Direct aan de slag op www.arbomeester.nl
De Arbomeester is toegankelijk voor alle schoolbesturen en hun  

scholen in het primair onderwijs. Ieder schoolbestuur heeft een  

werkgeverscode gekregen, waarmee ze zelf de Arbomeester kunnen ge-

bruiken en waarmee ze scholen en onderwijspersoneel zoals schoolleiders, 

preventiemedewerkers en  leerkrachten kunnen autoriseren om bepaalde 

werkzaamheden binnen de Arbomeester uit te voeren.  

Wilt u op uw school aan de slag met de RI&E en heeft u nog geen  

inloggegevens? Vraag uw autorisatie dan aan bij uw schoolbestuur.
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Het branche erkende en praktische RI&E instrument  
voor het primair onderwijs!
Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om veilig en gezond te 

kunnen werken. Iedereen doet er goed aan om regelmatig zijn eigen 

werk en werkplek te checken. Arbeidsomstandigheden kunnen immers 

in de loop van de tijd veranderen. Wanneer dit het geval is zijn vaak 

aanpassingen nodig in het arbobeleid en de onderwerpen die daarmee 

te maken hebben. Weet u hoe u hiermee om kunt gaan? De Arbomeester 

helpt u hiermee!

Voor wie is de Arbomeester bedoeld?
De Arbowet vraagt aan werkgevers om een beleidsmatige aanpak van het  

arbo- en verzuimbeleid. Om dit aan te kunnen tonen moet een school een  

aantal verplichte activiteiten uitvoeren. Hiertoe behoren onder meer het  

formuleren van een arbobeleidsplan, de uitvoering van een RI&E en het  

opstellen van een plan van aanpak. Met behulp van de Arbomeester  

kunnen werkgevers en directies in het primair onderwijs dit nu zelf doen.

Waaruit  bestaat de  Arbomeester?  
De Arbomeester is een praktisch en digitaal RI&E instrument dat u  

vindt op www.arbomeester.nl. De Arbomeester bestaat uit de  

volgende modules:

-  Een complete module om een volledige RI&E uit te voeren,  

inclusief de verplichte Quickscan.

-   Een losse kindmodule. Hiermee inventariseert u de veiligheidsrisico’s 

van de leerlingen. Deze module maakt geen onderdeel uit van de  

wettelijk vastgestelde uitvoering van een RI&E. Wij adviseren u om 

deze module geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In het kader van  

de Wet Primair Onderwijs  heeft u een zorgplicht voor de leerlingen.  

Zo is uw school ook voor uw leerlingen een zo veilig en gezond  

mogelijke omgeving. 

-  Een losse module Quickscan. Deze module kunt u tweejaarlijks  

gebruiken om mogelijke knelpunten op het gebied van psychosociale 

arbeidsbelasting bij het personeel van uw school te inventariseren.

Vragen?
Met vragen en opmerkingen over de Arbomeester of het  
arbobeleid in het primair onderwijs kunt u terecht bij het  
Arbo Adviescentrum PO.  

Dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur via telefoon  
045 - 579 81 81 of per e-mail: aacpo@vfpf.nl.   

De informatie uit de Arbocatalogus PO direct bij de hand
Een groot voordeel van de Arbomeester is dat er directe koppelingen 

zijn gemaakt met de Arbocatalogus PO. Met één muisklik heeft u hierdoor 

toegang tot informatie over wetgeving, de cao en de normen vanuit de 

Arbowet. Bij het constateren van een risico kunt u klikken op de  

Arbocatalogus PO knop en u krijgt direct informatie over verschillende 

oplossingen voor dat betreffende risico. Dit bespaart u tijd zowel bij  

het zoeken naar achtergrondinformatie als bij het bedenken van  

oplossingsrichtingen. Op de achterzijde van deze folder staat meer  

informatie over de Arbocatalogus PO. 

Direct aan de slag op www.arbomeester.nl
De Arbomeester is toegankelijk voor alle schoolbesturen en hun  

scholen in het primair onderwijs. Ieder schoolbestuur heeft een  

werkgeverscode gekregen, waarmee ze zelf de Arbomeester kunnen ge-

bruiken en waarmee ze scholen en onderwijspersoneel zoals schoolleiders, 

preventiemedewerkers en  leerkrachten kunnen autoriseren om bepaalde 

werkzaamheden binnen de Arbomeester uit te voeren.  

Wilt u op uw school aan de slag met de RI&E en heeft u nog geen  

inloggegevens? Vraag uw autorisatie dan aan bij uw schoolbestuur.

Vragen?
Voor vragen en opmerkingen over de Arbomeester of het 
arbobeleid in het primair onderwijs kunt u terecht bij het
Arbo AdviesCentrum PO.

Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via
088 - 837 30 30 of arbo-advies@vfpf.nl
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voor het primair onderwijs!
Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om veilig en gezond te 

kunnen werken. Iedereen doet er goed aan om regelmatig zijn eigen 

werk en werkplek te checken. Arbeidsomstandigheden kunnen immers 

in de loop van de tijd veranderen. Wanneer dit het geval is zijn vaak 

aanpassingen nodig in het arbobeleid en de onderwerpen die daarmee 

te maken hebben. Weet u hoe u hiermee om kunt gaan? De Arbomeester 

helpt u hiermee!

Voor wie is de Arbomeester bedoeld?
De Arbowet vraagt aan werkgevers om een beleidsmatige aanpak van het  

arbo- en verzuimbeleid. Om dit aan te kunnen tonen moet een school een  

aantal verplichte activiteiten uitvoeren. Hiertoe behoren onder meer het  

formuleren van een arbobeleidsplan, de uitvoering van een RI&E en het  

opstellen van een plan van aanpak. Met behulp van de Arbomeester  

kunnen werkgevers en directies in het primair onderwijs dit nu zelf doen.

Waaruit  bestaat de  Arbomeester?  
De Arbomeester is een praktisch en digitaal RI&E instrument dat u  

vindt op www.arbomeester.nl. De Arbomeester bestaat uit de  

volgende modules:

-  Een complete module om een volledige RI&E uit te voeren,  

inclusief de verplichte Quickscan.

-   Een losse kindmodule. Hiermee inventariseert u de veiligheidsrisico’s 

van de leerlingen. Deze module maakt geen onderdeel uit van de  

wettelijk vastgestelde uitvoering van een RI&E. Wij adviseren u om 

deze module geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In het kader van  

de Wet Primair Onderwijs  heeft u een zorgplicht voor de leerlingen.  

Zo is uw school ook voor uw leerlingen een zo veilig en gezond  

mogelijke omgeving. 

-  Een losse module Quickscan. Deze module kunt u tweejaarlijks  

gebruiken om mogelijke knelpunten op het gebied van psychosociale 

arbeidsbelasting bij het personeel van uw school te inventariseren.

Vragen?
Met vragen en opmerkingen over de Arbomeester of het  
arbobeleid in het primair onderwijs kunt u terecht bij het  
Arbo Adviescentrum PO.  

Dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur via telefoon  
045 - 579 81 81 of per e-mail: aacpo@vfpf.nl.   

De informatie uit de Arbocatalogus PO direct bij de hand
Een groot voordeel van de Arbomeester is dat er directe koppelingen 

zijn gemaakt met de Arbocatalogus PO. Met één muisklik heeft u hierdoor 

toegang tot informatie over wetgeving, de cao en de normen vanuit de 

Arbowet. Bij het constateren van een risico kunt u klikken op de  

Arbocatalogus PO knop en u krijgt direct informatie over verschillende 

oplossingen voor dat betreffende risico. Dit bespaart u tijd zowel bij  

het zoeken naar achtergrondinformatie als bij het bedenken van  

oplossingsrichtingen. Op de achterzijde van deze folder staat meer  

informatie over de Arbocatalogus PO. 

Direct aan de slag op www.arbomeester.nl
De Arbomeester is toegankelijk voor alle schoolbesturen en hun  

scholen in het primair onderwijs. Ieder schoolbestuur heeft een  

werkgeverscode gekregen, waarmee ze zelf de Arbomeester kunnen ge-

bruiken en waarmee ze scholen en onderwijspersoneel zoals schoolleiders, 

preventiemedewerkers en  leerkrachten kunnen autoriseren om bepaalde 

werkzaamheden binnen de Arbomeester uit te voeren.  

Wilt u op uw school aan de slag met de RI&E en heeft u nog geen  

inloggegevens? Vraag uw autorisatie dan aan bij uw schoolbestuur.
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