
Werkgroepleden gevraagd 
Update van de website ‘Veilige Praktijklokalen Pro’ 
 

In 2015 is de website Veilige praktijklokalen Pro opgeleverd. Nu 8 jaar later is deze 
website is aan een update toe. Wie wil hier aan meewerken? (Er staat een 
vergoeding tegenover!) 
 

Doel van de update

Het doel van de update is om de website Veilige praktijklokalen ‘bij de tijd’ te brengen. We 
werken in dit project samen met VOION. 
Ten eerste voor wat betreft vormgeving,  die zal moeten lijken op de vormgeving van de 
website de Sectorraad Praktijkonderwijs. Docenten zullen de website dan herkennen als 
betrouwbare bron van op hen toegesneden informatie over veiligheid.


Ten tweede verzekeren dat de geboden informatie up-to-date is. De informatie over 
Arbowet- en regelgeving moet actueel zijn en de informatie moet relevant zijn voor met 
name docenten in het praktijkonderwijs. De update betreffende wet- en regelgeving wordt 
ondersteund door VOION.


Ten derde dient de geboden informatie aan te sluiten bij de leef- en werkwereld van de 
praktijkdocenten en leerlingen in het praktijkonderwijs. De geboden informatie dient 
praktisch bruikbaar te zijn.

 

Werkzaamheden projectgroep

De instructiekaarten en checklisten op de website moeten geactualiseerd worden.

Voor dit project zijn wij op zoek naar vijf à zes docenten en twee à drie teamleiders.

Voor deelname is per deelnemer een bruto vergoeding van €1000,- beschikbaar voor 
geleverde werkzaamheden.


Wat wordt er gevraagd:

De collega’s die worden gezocht hebben goed zicht op de veiligheidsrisico’s in het 
praktijkonderwijs en kunnen goed inschatten met welke hulpmiddelen hun collega’s 
geholpen zullen zijn. Van de teamleiders wordt verwacht dat zij letten op de 
organiseerbaarheid en praktische haalbaarheid van de informatie die op de website 
‘Veilige praktijklokalen’ wordt geplaatst. Er wordt gezocht naar een diverse samenstelling 
van de werkgroep, zodat er niet alleen aan de vakinhoud gewerkt kan worden, maar ook 
op toegankelijkheid en begrijpbaarheid.


Week 10 
10 maart 2023

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

https://veiligepraktijklokalen.nl/pro/
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Aanmelden kan via: Peter Zwiers (projectleider) via pzwiers@ubboemmius.nl. Ook als je 
meer wilt weten kun je contact met hem opnemen. Telefonisch is hij te bereiken via 
06-82654362. Aanmelden kan t/m vrijdag 24 maart 2023.

 

De projectleiding kiest uit de aanmeldingen de meest geschikte kandidaten. De gekozen 
projectleden ontvangen bericht.


Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht
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