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Kader

Aantal preventiemedewerkers dat wettelijk noodzakelijk is
Een per bedrijf. Afhankelijk van de feitelijke situatie, en van de RI&E kan een
preventiemedewerker per school nuttig zijn. Maar het hoeft dus niet.
Welke taken heeft de preventiemedewerker
In de Arbowet worden drie concrete taken genoemd:
1. (meewerken aan) het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
2. (meewerken aan) het uitvoeren van arbomaatregelen;
3. het adviseren aan en samenwerken met de medezeggenschapsraad.
Dit zijn dus drie verplichte taken. Daarnaast kan een preventiemedewerker, indien gewenst,
natuurlijk méér taken op zich nemen.
Welke rollen vervult de preventiemedewerker
De preventiemedewerker heeft twee rollen:
Een uitvoerende rol: de RI&E verrichten en de daarop gebaseerde arbomaatregelen
uitvoeren;
Een adviserende rol: analyseren van de problemen, structurele oplossingen bedenken,
adviseren, overtuigen en samenwerken met de (G)MR, het bevoegd gezag en de (collega)
medewerkers.
Welke eisen aan kennis, opleiding en vaardigheden
Kennis en opleiding
De wet stelt geen specifieke eisen aan kennis of opleiding van de preventiemedewerker. De wet
spreekt alleen van ‘deskundige werknemers’. De preventiemedewerker richt zich op de
dagelijkse, praktische arbovraagstukken op de school. Een preventiemedewerker moet risico’s
kunnen herkennen en oplossingsmogelijkheden aanreiken.
De uitkomst van de RI&E geeft aan welke risico’s er binnen de school zijn. Het ligt voor de hand
dat de preventiemedewerker met name over die risico’s kennis heeft of verkrijgt. Voor veel
scholen zijn de belangrijkste risico’s: werkdruk, agressie en geweld en fysieke belasting.
Daarnaast is de BHV-organisatie een onderwerp dat aandacht verdient.
Vaardigheden
Uit de twee rollen blijkt dat de preventiemedewerker, naast kennis van de belangrijkste
arborisico’s in de school, over de nodige communicatievaardigheden moet beschikken.
"De preventiemedewerker doet verbetervoorstellen en geeft voorlichting, en brengt de plannen tot
daadwerkelijke uitvoering. Hij/zij opereert in het krachtenveld tussen directie en (G)MR en moet kunnen
omgaan met verschillende belangen, kunnen samenwerken, enthousiasmeren en doorzetten."

Verantwoordelijkheid
De preventiemedewerker adviseert en doet aanbevelingen over oplossingen op arbogebied, maar
neemt geen besluiten. Hij/zij is ook niet eindverantwoordelijk voor het oplossen van problemen.
Die verantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag.
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Bescherming positie preventiemedewerker
Vergelijkbaar met (G)MR-leden, is de positie van de preventiemedewerker in de wet beschermd
tegen benadeling en ontslag.
De preventiemedewerker moet immers een onafhankelijke en zelfstandige rol kunnen vervullen.
Hij moet zaken aan de orde kunnen stellen en adviezen kunnen geven.
Hoe past de preventiemedewerker in de schoolorganisatie
Het is niet verplicht de preventietaken bij één persoon onder te brengen. Het kan aantrekkelijk
zijn taken op te splitsen. Het is de keuze van de werkgever in overleg met de (G)MR
(instemmingsrecht op basis van 10 lid e WMS) waar en bij wie de preventietaken worden
neergelegd. De risico’s uit de RI&E dienen leidend te zijn in het maken van keuzes.
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Voorgenomen besluit

Om de rol van de preventiemedewerker echt inhoud te geven benoemt VSNON per school een
preventiemedewerker. Voor een goede start biedt VSNON de betreffende medewerkers een
cursus op dat gebied aan.
De preventiemedewerker verricht onder andere taken in het kader van de RI&E.
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Inwerkingtreding

Dit beleid treedt in werking met ingang van 14 april 2020.
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