
Arborisico’s snel in beeld met Arbomeester,
het branche erkende RI&E instrument voor 
het primair onderwijs

Voor wie?
•   speciaal voor het primair onderwijs

•   voor bestuursleden en schoolleiders

•    voor medewerkers met taken op het gebied  

van veiligheid, gezondheid en welzijn  

van personeel en leerlingen

De Arbomeester  is een  internetsite - www.arbomeester.nl -  waarmee basisscholen zelfstandig aan de slag kunnen met het 

inventariseren en analyseren van arborisico’s. De site bevat inventarisatielijsten die u kunt gebruiken bij de uitvoering van de 

risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Deze lijsten vult u online in. Op basis van de uitkomsten maakt u vervolgens een plan  

van aanpak en een rapportage voor de arbodienst. De Arbomeester is erkend als branche instrument voor het primair onderwijs.

Wat is het?

Alle risico’s in beeld

Arbo
meester

Wanneer er meerdere scholen onder eenzelfde bestuur 
vallen, geef dan de individuele schooldirecteuren 
rechten op schoolniveau. Geeft u ze namelijk rechten 
op werkgeversniveau dan kunnen zij van alle scholen de 
gegevens inzien, inclusief de (persoonlijke) gegevens uit  
de Quickscan. En dat is doorgaans niet wenselijk.

Hoe werkt het?
1. Inlogcodes aanvragen 
Om gebruik te maken van de Arbomeester heeft  

u een werkgeverscode nodig. Het Vervangingsfonds 

kent deze codes toe aan alle werkgevers in het PO. 

Bent u de werkgeverscode vergeten of is u die niet 

bekend? Vraag hem dan op via www.arbomeester.nl.

2.  Hoe autoriseren
Binnen de Arbomeester kunt u rechten toekennen  

op 3 niveaus.

•     Werkgeversniveau: Dit geeft toegang tot de RI&E’s  

én Quickscans van alle scholen van de werkgever.

•     Schoolniveau: Dit geeft toegang tot de RI&E en de  

Quicksan van een specifieke school.

•     RI&E-niveau: Dit geef toegang tot één of meerdere 

vragenlijsten binnen de RI&E van een specifieke 

school.

!TIP Hoe autoriseren
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Ondersteuning nodig?
•     Neem contact op met het Arbo AdviesCentrum Primair Onderwijs (AACPO)  

via 045 – 579 81 81. Of stuur een e-mail naar aacpo@vfpf.nl.

•     Bekijk de instructiefilmpjes op www.vervangingsfonds.nl/arbomeester.

•     Schrijf u in voor één van onze trainingen via www.vervangingsfonds.nl/trainingen.

Voordelen van de Quickscan in vergelijking met andere 
PSA-meetinstrumenten: 
•     Vragen waarbij negatief wordt afgeweken van het 

afkappunt, worden automatisch overgehaald naar 
het plan van aanpak.

•     U hoeft geen gegevens ‘handmatig’ toe te voegen 
aan het plan van aanpak; Bij een afwijkende 
vragenlijst is dit wel het geval.

•     U kunt de (tweejaarlijkse) resultaten gemakkelijk  
met elkaar vergelijken.

•     De Quickscan is in te vullen via de smartphone.
•     Het invullen kost u slechts 5 tot 10 minuten.

Maak gebruik van de directe koppeling tussen  
de Arbomeester en de Arbocatalogus PO. 

!TIP

!TIP

3.  Quickscan 
De Arbomeester heeft een module Quickscan 

waarmee u mogelijke knelpunten op het gebied 

van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij het 

personeel van uw school kunt inventariseren. Een 

RI&E (inclusief Quickscan) moet eenmaal in de 4 

jaar worden uitgevoerd, een Quickscan elke 2 jaar. 

Om die reden is de Quicksan ook als aparte module 

beschikbaar. 

4.   Plan van Aanpak 

Zijn alle lijsten ingevuld dan kunt u het plan van 

aanpak genereren. Alle knelpunten zijn hierin 

gebundeld. Bij elk knelpunt moet vervolgens  

een oplossing gezocht worden. Die vindt u in de 

Arbocatalogus PO.

5.  Koppeling met de Arbocatalogus PO 

Het primair onderwijs heeft ook een Arbocatalogus  

– www.arbocataloguspo.nl - die door de Inspectie 

SZW is goedgekeurd. Daarin is te vinden welke 

oplossingen de branche aanbeveelt om de risico’s 

op uw school te voorkomen of te beperken. De 

Arbomeester en de Arbocatalogus PO zijn direct 

aan elkaar gekoppeld. Dit houdt in dat gebruikers 

van de Arbomeester met één druk op de knop 

aanvullende informatie kunnen ophalen uit de 

Arbocatalogus PO. Dat kan algemene informatie 

zijn, zoals bepaalde wetgeving, reglementen of 

CAO-afspraken. Maar het kunnen ook gerichte 

oplossingen zijn voor de arborisico’s die uit de 

RI&E naar voren kwamen.

6.  Toetsing van de RI&E 

De Arbomeester is erkend voor de 

toetsingsvrijstelling.  Schoolbesturen met 25 

medewerkers of minder die gebruik maken van de 

Arbomeester hoeven de RI&E niet te laten toetsen. 

Alle andere schoolbesturen dienen de RI&E wèl  

te laten toetsen. Let op, stagiairs en 

oproepkrachten horen bij het personeel.

Losse Kindmodule
In de Arbomeester is een Kindmodule opgenomen.  

Op grond van de Wet Primair Onderwijs heeft de 

werkgever een zorgplicht met betrekking tot de 

veiligheid van leerlingen. Om vorm te geven aan die 

zorgplicht, kunt u gebruik maken van de Kindmodule. 

Omdat kinderen echter niet onder de werkingssfeer van 

de Arbowet vallen staat deze module los van de RI&E. 

Wist je dat?
•    de Arbomeester 6 inventarisatielijsten heeft  

met in totaal 170 vragen;

•    de Kindmodule nog eens 205 vragen telt;

•    in de Arbomeester een oefen-RI&E beschikbaar is;

•    u als werkgever ook locaties bij een school kunt 

toevoegen;

•    de Arbomeester een product is van het 

Vervangingsfonds.

Interessante links
www.arbocataloguspo.nl

www.vervangingsfonds.nl

www.rie.nl

www.inspectieSZW.nl

www.inpreventie.nl

Quickscan

Plan van aanpak
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www.vfpf.nl

Ondersteuning nodig?
Neem contact op met het Arbo AdviesCentrum PO 
via 088 - 837 30 30 of arbo-advies@vfpf.nl 
(op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Schrijf u in voor één van onze trainingen 
via www.vfpf.nl/agenda


