Risicoanalyse/werkpostfiche_stage leerling of cursist bij een werkgever
Dit document kan gebruikt worden door stagegevers die niet beschikken over een uitgeschreven
risicoanalyse.
Stagiair: elke leerling of student die in het kader van een opleidingstraject georganiseerd door een onderwijsinstelling,
daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die
werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring.
Opleidingstraject: elk traject dat bestaat uit een theoretische en/of algemene vorming in een opleidingsinstelling en die
aangevuld wordt met een praktische opleiding bij een werkgever.

Algemene gegevens van de stagiair
Naam en voornaam:

Man

Vrouw

geboortedatum:

leeftijd minder dan 16 jaar
leeftijd tussen 16 jaar en 18 jaar
leeftijd tussen meer dan 18 jaar

School: naam:
adres:
Afdeling:

Klas:

Stagebegeleider (school):
Startdatum van de stage:
Aantal uren/dagen per week:
Aantal weken:

Algemene gegevens van de stageplaats
Naam van de onderneming (stagegever):
Ondernemingsnummer (nr KBO) (10 cijfers):
Werkdomein of specialiteit:
Stageplaats voor (geef beroepsveld of studierichting):
Stagementor/Contactpersoon:
Adres:
Tel:

GSM:

E-mail:
De onderneming is aangesloten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
(edpbw)?
ja , welke:
nee

Stagiair werkt onder begeleiding?

ja

meestal

soms

nee

Naam begeleider op de stageplaats:
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Algemene werkpostgegevens
Aard van de werkpost (kapper, logistiek assistent, bouw, hout, automechanica, …):
Beschrijving van de werkzaamheden op de werkpost:
1.
2.
3.
4.
5.
Adres van de werkpost (indien anders dan bedrijfsadres):

Verboden ‘risicovolle’ werkzaamheden
Jongeren van 15 tot 18 jaar
Activiteiten die jongeren lichamelijk of psychisch niet aankunnen.
Agentia die blootstelling meebrengen aan giftige of kankerverwekkende stoffen, stoffen die erfelijke
genetische veranderingen veroorzaken, stoffen die tijdens de zwangerschap schadelijke gevolgen
hebben voor de foetus of die voor de mens anderszins schadelijke chronische werking hebben.
o vb asbest
Procedés en werkzaamheden welke risicofactoren voor ongevallen inhouden waarvan vermoed kan
worden dat jongeren, doordat ze nog niet veel inzicht hebben in veiligheid of onervaren of onvoldoende
opgeleid zijn, deze meestal niet beseffen of kunnen voorkomen.
o vb besturen van hefwerktuigen
o vb snoeien en vellen van hoogstammige bomen en behandelen van rondhout
o vb met gevaarlijke houtbewerkingsmachines zoals cirkelzagen, lintzagen, vlakbanken,
vandiktebanken, frezen, pennenbanken, kettingfrezen, gecombineerde machines
zie verder Bijlage X.3-1: niet limitatieve lijst van agentia, procedés en werkzaamheden zoals bedoeld in
artikel X.3-3 §2 en in artikel X.3-8 van de Codex.
Uitzondering voor jongeren van tenminste 16 jaar met een specifieke opleiding en indien de activiteiten plaats
vinden in het bijzijn van een ervaren werknemer van de onderneming en de noodzakelijke effectieve
preventiemaatregelen.

Studenten-werknemers die 18 jaar zijn of ouder
het verbod bedoeld in artikel X.3-8 van de Codex is niet van toepassing op de studenten-werknemers die
18 jaar zijn of ouder, onder de volgende voorwaarden:
1° zij worden niet betrokken bij het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen;
Het bedienen van bepaalde arbeidsmiddelen valt onder het uitvoeren van een "veiligheidsfunctie" (vb
bedienen torenkraan, heftruck, hoogtewerker, tractor, kniklader,…). Het uitvoeren van een
veiligheidsfunctie is verboden voor een stagiair.
2° hun studierichting stemt overeen met de werkzaamheden waarvoor de verbodsbepaling geldt.
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Inlichtingen werkpost
Stage

op het bedrijf

Nachtarbeid (20u-6u)

ja

op verplaatsing

buiten

binnen

nee

Tillen van zware lasten (> 15kg)

ja: frequentie:……………..

Gebruik van beeldscherm (gemiddeld > 4u/dag)

ja

nee

nee

Gebruik van arbeidsmiddelen (vermelden welke):
machines en toestellen:
Welke:………………….………………………………………………………….………….…..
autohefbrug
stelling
ladder……………………………………………………………………………………………...
andere: ……………………………………………………………………………………………

Het bedienen van arbeidsmiddelen vereist passende instructies.
Risico's en preventiemaatregelen
Blootstelling aan chemische agentia (gevaarlijke stoffen en preparaten):
nee
ja
schoonmaakmiddelen
bestrijdingsmiddelen
producten voor haartooi

producten voor schoonheidszorgen

producten onderhoud en techniek (verf, smeermiddelen, ontstopper, brandstoffen:
welke:……………………………………………………………………
lasrook

houtstof

andere: vb asbest,
Preventiemaatregel: instructies en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (afhankelijk van de
gebruikte chemische agentia)
Blootstelling aan biologische agentia:
nee
ja

contact met aarde, contact met dieren, planten met doornen,…(tetanus)
contact met kinderen jonger dan 6 jaar (hepatitis A)
contact met risicopersonen (hepatitis B - besmetting door contact met bloed,
lichaamsvocht,…)
contact met risicopersonen voor TBC (Tuberculine)
andere:

Preventiemaatregel: inentingen en/of testen
Contact met voedingswaren (verdeling en/of bereiding)
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Andere restrisico's en preventiemaatregelen
Geen andere restrisico's
Restrisico’s
Risico

Preventiemaatregel

uitglijden

schoenen met antislipzool

vallen van voorwerpen

veiligheidsschoenen

vallen van voorwerpen

veiligheidshelm

contact met rondvliegende
deeltjes

veiligheidsbril
gelaatsscherm

inademen van stof
inademen van gassen of
dampen

stofafzuiging

stofmasker
gas/dampmasker

lasrookafzuiging
trekkast

lawaai

gehoorbescherming

trillingen

handschoenen

contact met warme onderdelen

handschoenen

contact met scherpe onderdelen

handschoenen

ergonomie van de werkpost

instructies voor correct manueel hanteren van lasten
ergonomische opstelling werkpost
hulpmiddelen tillen

contact met bewegende delen

instructies

blootstelling aan elektrische
risico's
(werken aan elektrische installaties
HS, LS,…)
geïsoleerd werk
werken in besloten ruimte
(kruipkelder, tank,…)
bloostelling aan niet ioniserende
straling (UV, IR, laserstralen …)
bevuilen van de kledij

bescherming tegen elektrische risico's
(veiligheidsschoenen en voor hoogspanning: jas,
handschoenen, gelaatscherm, mat)
communicatiemiddel
instructies en werken met 2 personen
Lasbril of lasscherm, laskledij
werkkledij

andere:
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Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Duid aan welke PBM’s voor de werkpost van toepassing zijn en vul eventueel
aan met type of bijzonderheden

Door wie (stagegever
of stagiair) te
voorzien

Werkpak:
Veiligheidsschoenen:
veiligheidshandschoenen:
Helm:
Veiligheidsbril:
Gelaatsscherm:
Gehoorbescherming:
Ademhalingsbescherming:
Stofmasker type:

Gasdampmasker type:

Lasbril / lasscherm:
Andere:

Gezondheidstoezicht
Eerste stage:

ja

neen

stagiair in het bezit van een formulier "gezondheidsbeoordeling" voor een gelijkaardige activiteit
(datum:

)

Bij een eerste stage wordt in de school een gezondheidstoezicht georganiseerd voor de studiegebieden
zoals weergegeven in volgende lijsten van het WMD-handboek: L_WMD_EDPBW_002
(POV_Risicopostenlijst stagiairs_cursisten bij een werkgever) en L_W_EDPBW_003
(POV_Risicopostenlijst stagiairs_leerlingen bij een werkgever).
Een exemplaar van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling wordt aan de onderwijsinstelling
bezorgd. De onderwijsinstelling overhandigt een kopie van dit formulier aan de werkgever en aan de
stagiair. De gezondheidsbeoordeling blijft geldig zolang de stagiair niet wordt blootgesteld aan een
nieuw belangrijk risico.
Opgelet: het formulier van de gezondheidsbeoordeling wordt door de technisch adviseurs/leerkrachten
apart bewaard, los van het individuele stagedossier, zodat bij een volgende stageperiode of in een
volgend schooljaar altijd kan teruggekoppeld worden naar het aanwezige formulier van de
gezondheidsbeoordeling op school.
Geen gezondheidstoezicht noodzakelijk voor stagiairs jonger dan 18 jaar met een stage zonder specifiek
risico (administratief werk, toerisme of schoonheidszorgen,…) (indien medisch schooltoezicht minder
dan 5 jaar geleden is)
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Informatie en instructies
De stagiair ontvangt bij het onthaal, mondelinge en/of schriftelijke instructies mbt:
EHBO

werken met producten

evacuatie (intern noodplan)

andere:

veilig gebruik machines

In te vullen door de werkgever/stagegever
Als stagegever zal ik, zoals opgenomen in de wet welzijn, mijn verantwoordelijkheid nemen om
preventiemaatregelen te treffen voor de vastgestelde risico's.
Naam en handtekening stagegever
………………………………………………………………………………..

datum: …………………………….
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