Onthaalformulier schoolstagiair / student
Cf KB 25/04/2007, art 13, 8° - 27/03/1998
In te vullen door schoolstagiair / student :
Naam + voornaam stagiair/student : ………………………………………………………
Onderwijsinstelling : ………………………………………………………………………
Studiejaar / afstudeerrichting : …………………………………………………………….
Stageperiode : van ……/……./20…. tot ……/……./20….
Dienst : ……………………………………………………………………………………
Uit te voeren punten door leidinggevende of afgevaardigde :
 Rondleiding op de werkplek met aandacht voor basisveiligheid;
 Bespreken werkpostfiche
 Bespreken beroepsgeheim
 Toelichting correct gebruik arbeidsmiddelen (medisch apparaten, machines, producten, …);
 Toelichting noodinrichtingen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 Tonen evacuatiewegen en vluchtdeuren op de werkplek;
 Tonen locatie brandblusmiddelen op de werkplek;
 Contact met ioniserende straling: dosimeter + vorming ontvangen? (indien van toepassing)
De leidinggevende kan de lijst hierboven zelf met de stagiair overlopen of het delegeren aan een afgevaardigde. De
stagiair en leidinggevende dienen het formulier altijd te ondertekenen, de afgevaardigde enkel indien de taak aan deze
gedelegeerd is.

Het ingevulde en ondertekende formulier dient bezorgd te worden aan de preventiedienst!
Naam schoolstagiair / student :

Naam leidinggevende :

Naam afgevaardigde :

Handtekening :

Handtekening :

Handtekening :

Datum :

Datum :

Datum :

……/……./ 20….

……/……./ 20….

……/……./ 20….

De schoolstagiair / student brengt dit formulier mee op de eerste stagedag.
Meer informatie :
Dienst preventie : Willy Winderickx
Preventieadviseur
Tel : 011/715 516
Email : willy.winderickx@sfz.be
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Handleiding voor de stagementor of leidinggevende
De bedoeling is om zoveel mogelijk praktische informatie door te geven zodat de
studentwerknemer op een veilige manier zijn taken kan uitvoeren. Gelieve de vierkante vakjes aan
te kruisen als je de uitleg gegeven hebt.
o Formulier gezondheidsbeoordeling in orde?
o Rondleiding op de werkplek met aandacht voor basisveiligheid.
 Bespreking werkpostfiche: aan welke gevaren is de stagiair onderworpen als hij op deze
afdeling komt werken en wat zijn de nodige preventiemaatregelen om dit te voorkomen.
 Toelichting preventie van prikongevallen op de afdeling (gebruik naaldcontainers,…)
 Verpleging


Praktische informatie aangaande naaldcontainers : waar vindt u ze, hoe
gebruiken en wat als deze vol is?



Gebruik van plateaus voor bloedname of geven van een inspuiting.

 Facilitaire diensten : opgelet voor verdwaalde naalden in vuilzakken of op een
maaltijdplateau.
 Toelichting rugklachtpreventie op de afdeling (hulpmiddelen, …..)
 Wat zijn de hulpmiddelen op de afdeling en hoe gebruiken we ze (vb. Tillift).
 Bespreek de aangeleerde technieken en stem ze af.
 Aanmoedigen tot volgen van de voorziene opleidingen.
 Toelichting ‘Hoe omgaan met gevaarlijke stoffen?’
 Wat zijn de gevaarlijke stoffen op de afdeling, waar vind ik die terug?
 Toelichting afvalverwerking op de afdeling.
 Waar is het afvallokaal?
 Wat moet ik welke vuilbak, vuilzak, doos of vat?
 Toelichting meldingen van gevaarlijke situaties en incidenten.
 Gevaarlijke situaties en/of incidenten moeten gemeld worden bij het diensthoofd
of de preventieadviseur.
o Toelichting correct gebruik arbeidsmiddelen (medisch apparaten, machines, producten, …);
 Uitleg over het gebruik van arbeidsmiddelen die de stagiair nog nooit gebruikt heeft.
Geen toestellen laten gebruiken waar ze nog geen uitleg over gehad hebben.
o Toelichting noodinrichtingen en persoonlijke beschermingsmiddelen; Wat is er voorhanden op
de afdeling: schorten, maskers, handschoenen … en waar liggen ze als ik ze wil gebruiken.
o

Tonen evacuatiewegen en vluchtdeuren op de werkplek;
 De nieuwe medewerker tonen waar de nooduitgangen zijn.

o Tonen locatie brandblusmiddelen op de werkplek en de intructiekaart ‘bij brand’.
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o

Contact met ioniserende straling: dosimeter + vorming ontvangen? (indien van toepassing)
 Dragen van de dosimeter. Bij verhoogde waarden zal de stagiair hiervan op de hoogte
worden gebracht.
 Waar zijn de aanwezige beschermingsmiddelen : schort, schilklierbeschermer, bril,
handschoenen.
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