Veiligheidsrisico's voorafgaand aan het bepalen van de finaliteit (oriënterende module of
oriënterende stage)
Er is speciale aandacht nodig voor die beroepen of opleidingen met veiligheidsrisico.
Daar moet de aard van het risico worden ingeschat, door rekening te houden met de aard van
de blootstelling aan gevaren en de duurtijd ervan.
Bijgaand overzicht geeft aan welke risico’s dienen geëvalueerd te worden door de betrokken
consulent, instructeur en het stagebedrijf.
Het principe is dat het eigenlijke medisch onderzoek plaatsvindt naar aanleiding van de
uiteindelijk gekozen OPLEIDING, dus op het moment dat de werkzoekende effectief
kandidaat wordt voor het volgen van de eigenlijke finaliteitsopleiding.
Aandachtspunten per opleiding
Machines, toestellen worden enkel gebruikt na toelichting door en uitdrukkelijke toestemming
van de instructeur. De instructeur dient de bekwaamheid van de stagiair in te schatten. De
stagiair dient te worden geïnformeerd over de risicio’s (zie veiligheidsinstructiekaarten …).
Direct toezicht en begeleiding is noodzakelijk.
Algemeen: er is speciale aandacht vereist bij opleidingen die te maken hebben met voeding,
met heffen/ tillen en gebruik van machines, bij veiligheidsfuncties.
Soort opleiding
Horeca en voeding

Te controleren/ te bevragen medische aspecten
Visuele controle op hygiëne en huidziekten.
Over het al dan niet nodig zijn van een intradermo
onderzoek (i.v.m. tbc) is er begin oktober 2008 uitsluitsel
Opdrachten in de secties kunnen gewoon doorgaan,
kandidaten niet laten werken in risicozones in de
zorgsector.
Kandidaten bevragen ontrent rugletsels en allergieën

Schoonmaak

Logistiek
Magazijnier/ heftruckbestuurder

Zwaar vervoer (vrachtwagen,
autobus)

Soort opleiding
Bouw
Elektricien

VDAB (IDPB)

Basisbewegingen met heftruck in eenvoudige opdrachten
kan, niet werken op hoogte (zie eenvoudige veilige
oefeningen bij het begin van dergelijke VDABopleiding). Risico’s voor personen en infrastructuur
uitsluiten, goede begeleiding voorzien.
Nagaan of kandidaten normale lasten kunnen heffen en
tillen, nagaan of ze bloeddrukproblemen hebben
Meerijden kan, niet zelf rijden, noch op terrein, noch op
de openbare weg

Te controleren/ te bevragen medische aspecten
Richtlijnen BA4/Ba5 respecteren: kandidaat moet
geïnformeerd zijn over de gevaren verbonden aan de
oefeningen en de installatie, kandidaat werkt
spanningsloos, opdracht wordt pas onder spanning gezet
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Hijsmachines en
bouwplaatsmachines

Stellingbouw

Bekister

Dakdekker

Metselaar
Stukadoor
Sanitair installateur

Installateur CV

Koeltechnicus

Schilder- behanger

VDAB (IDPB)

in aanwezigheid van en na controle door de instructeur
In principe niet bedienen, tenzij de instructeur dit toestaat
en er dan enkel mee werken onder strikte begeleiding van
de instructeur en zeker niet continu. Vb. korte initiatie met
snelopbouwkraan met afstandsbediening, geen risico’s
voor andere combinaties of personen.
Enkel werken op kleine hoogte (tot max. 2 meter)
Nagaan of kandidaten normale lasten kunnen heffen en
tillen, nagaan of ze bloeddrukproblemen,
evenwichtsproblemen of hoogtevrees hebben.
Bij gebruik van machines werken onder begeleiding van
de instructeur. Enkel werken tot kleine hoogte (tot max. 2
meter), basishandelingen.
Nagaan of de kandidaten normale lasten kunnen heffen en
tillen, nagaan of ze bloeddrukproblemen,
evenwichtsproblemen of hoogtevrees hebben
Enkel werken tot kleine hoogte (tot max. 2 meter)
basishandelingen. Kandidaat bevragen op
evenwichtsstoornissen
Nagaan of kandidaten normale lasten kunnen heffen en
tillen, nagaan of ze bloeddrukproblemen hebben.
Geen opdrachten geven waarin gasflessen worden
gebruikt
Niet op hoogte werken, basisoefeningen.
Allergieën voor cement en bouwproducten bevragen
Niet op hoogte werken, basisoefeningen.
Allergieën voor cement en bouwproducten bevragen
Basisoefeningen, enkel manuele handelingen. Aandacht
voor preventie (veiligheidsinstructiekaarten), wijzen op
risico’s en strikt toezicht bij werken met producten.
Basisoefeningen, enkel manuele handelingen. Aandacht
voor preventie (veiligheidsinstructiekaarten), wijzen op
risico’s en strikt toezicht bij werken met producten.
Basisoefeningen, enkel manuele handelingen. Aandacht
voor preventie (veiligheidsinstructiekaarten), wijzen op
risico’s en strikt toezicht bij werken met producten.
Nagaan of kandidaat bloedrukproblemen heeft, niet
werken op hoogte (tot max. 2 meter)
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Soort opleiding
Bouw
Industrieel schilder

Te controleren/ te bevragen medische aspecten
Uitvoeren van initiatieoefeningen, bij spuitwerk enkel
watergedragen verf gebruiken met passende persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Een zandstraaloefening kan worden bekeken samen met
de instructeur.
Nagaan of de kandidaat bloeddrukproblemen heeft,
bevraging van allergieën, niet werken op een hoogte van
meer dan 2 meter.

Grafische sector
Drukker, drukafwerker

Enkel uitvoeren van basisoefeningen, de bediening van
machines meevolgen met instructeur of ervaren petercursist.

Automotive
Hulpmecanicien, mecanicien
Plaatslager
Metaalbewerking
Bankwerk
Lassen
Buizenfitter

Groen
Hovenier

Houtbewerking
Schrijnwerker

VDAB (IDPB)

Enkel manuele handelingen uitvoeren. Kandidaten
bevragen omtrent allergieën, rugproblemen.
Enkel manuele handelingen uitvoeren. Kandidaten
bevragen omtrent allergieën, rugproblemen
Oefeningen uit basistechnieken mechanica kunnen worden
aangeboden
Oefeningen uit basistechnieken mechanica kunnen worden
aangeboden
Enkel basisoefeningen uitvoeren (isometrie), andere
toepassingen strikt opvolgen. Strikt gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Enkel manuele technieken en toezien op gebruik van
machines. Verbod op het gebruik van hakselaar,
gemotoriseerde boomzaag. Niet werken op een hoogte van
meer dan 2 meter.
Voornamelijk manuele oefeningen aanbieden, machines
instellen. Geen bediening van houtbewerkingsmachines
(machinezaal). Wel meevolgen van het gebruik van
machines in de machinezaal.
Allergieën bevragen, niet werken op hoogtes van meer
dan 2 meter.
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