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HOOFDSTUK 1

Veilig en ergonomisch werken
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt uitleggen hoe je veilig moet werken.1.

Je kunt uitleggen welke hulpmiddelen je gebruikt bij het tillen.2.

Je kunt uitleggenwat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn enwaarom
je die moet dragen.

3.

VEILIGHEID

Veiligheid is erg belangrijk.
Eenonveilige situatie is bijvoorbeeld een kapot snoer van eenheggenschaar.Of rommel
op een vloer waar je veel moet lopen.
Een onveilige handeling is als iemand onveiligwerkt. Bijvoorbeeld: iemand draagt geen
veiligheidsbril terwijl dat wel moet.

Dit doe je bij een onveilige situatie:
1. Je neemt de oorzaak weg als het kan.
2. Je schermt de situatie af. Of je beveiligt de situatie.
3. Je waarschuwt de mensen dat er een onveilige situatie is.
4. Je vraagt hulp als je de onveilige situatie niet kunt oplossen.

OPDRACHT 1
Hoe pak je een onveilige situatie aan?

1.

2.

3.

4.

Wat moet je als eerste doen als iemand onveilig handelt?

Wat kan er aan de hand zijn als iemand onveilig handelt?
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OPDRACHT 2
Maak of zoek foto’s op internet van onveilige situaties op het werk. Als je zelf foto’s maakt, kun
je onveilige situaties in bijvoorbeeld een praktijkles of op je BPV zoeken. Vraag aan je
stagebegeleider of je docent of je mag fotograferen. En wanneer.
Verwerk je foto’s in een presentatie. Dat mag op de computer of op papier.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) om de kans te verkleinen dat
je gewond raakt of ziek wordt. Alle PBM’s moeten een CE-keur hebben.

• Zemoeten je zoweinigmogelijk hinderen bij je werk. Veiligheidsschoenenmoeten
bijvoorbeeld geschikt zijn om de hele dag op te lopen.

• Ze moeten een goede bescherming geven.
• Bij elk PBMmoet een gebruiksaanwijzing zijn. Hier staat inwaartegen het beschermt,

hoe je het moet gebruiken, wanneer je het moet vervangen en hoe je het moet
onderhouden.
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PBM-STICKERS

Als je zo’n bord of sticker ziet op een hek of een deur, moet je in de ruimte daarachter
het PBM dragen dat op het bord staat. Een bord of sticker bij een machine betekent
dat je het PBM moet dragen als je met de machine werkt.

OPDRACHT 3
Wat is een PBM?

Aan welke 3 eisen moet een PBM voldoen?

1.

2.

3.

Hoe zie je of je in een ruimte een PBM moet dragen?

Welk PBM moet je altijd dragen in het praktijklokaal op je opleiding?

Bij welke werkzaamheden moet je PBM’s aan?

PBM'sSoort werk
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Voor welke werkzaamheden draag jij weleens veiligheidshandschoenen? Schrijf ook op welk
soort handschoenen je gebruikt.

Soort veiligheidshandschoenenWerk

TILLEN

Als je tilt is het belangrijk je rug zo min
mogelijk te belasten.
Til altijd met een rechte rug als je een
voorwerp optilt.
Houd het voorwerp zo dicht mogelijk
tegen je aan.
Buig altijd door je knieën.
Verplaats je voeten als je een draaiende
beweging moet maken.

Je kunt uitglijden voorkomen door
veiligheidsschoenen te dragen.
Veiligheidshandschoenen zorgen voor
meer grip.
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OPDRACHT 4
Schrijf 7 dingen op die je moet doen als je een last tilt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ERGONOMISCH WERKEN

Ergonomie gaat over het op de juiste manier werken, zodat je gezond blijft.

TIPS
• Als je tilt, til met een rechte rug. De kracht komt vanuit je benen.
• Maak gebruik van hulpmiddelen, zoals een kruiwagen. Zo voorkom je onnodig

gesjouw.
• Laad de kruiwagen niet te zwaar.

Zorg dat het grootste gewicht op de wielen drukt en niet op de handvatten.
• Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals schoenen met stalen

neuzen en kniebeschermers. Zeker als je veel op je knieën op de grond bezig bent.
• Als je spit zet je de spade bij je voorste voet.

Duw de spade zo veel mogelijk met je lichaamsgewicht in de grond, in plaats van
met spierkracht.
Plaats 1 hand zo dicht mogelijk bij de spade, onder aan de steel, en draai de spade
telkens om zonder deze op te tillen.
Spit nooit als de grond te hard of te vochtig is.

OPDRACHT 5
Waarop moet je letten als je de kruiwagen laadt?

Waarom kun je beter niet spitten als de grond erg hard of nat is?

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig bij het spitten?
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OPDRACHT 6
Oefen de techniek van goed tillen.
Doe deze opdracht met een klasgenoot.

Leerling 1 =

Leerling 2 =

Oefen het tillen met een stoel. Het mag ook een ander voorwerp zijn.
Het voorwerp moet een beetje zwaar zijn.
Til de stoel op, zoals je dat zonder nadenken zou doen.
De ander kijkt goed en geeft aan hoe het tillen beter zou kunnen.
Til de stoel nogmaals op, maar nu met de aanwijzingen die je van de ander hebt gekregen.
Wat is het verschil tussen de eerste keer en de tweede keer tillen?

Wissel hierna van rol, zodat je beiden het tillen geoefend hebt.
Bespreek de opdracht samen na.

OPDRACHT 7
Zoek op internet naar voorbeelden van tiltechnieken.
Zoek naar afbeeldingen.
Gebruik de woorden ‘juiste manier tillen’ .
Kies 1 of 2 afbeeldingen waarop duidelijk te zien is hoe je moet tillen.
Kies ook een plaatje waarop je ziet hoe het niet moet.
Print de afbeeldingen uit en schrijf eronder of het goed of fout is wat je ziet.
Schrijf ook waarom het goed of fout is.
Laat je docent jouw uitwerking zien. Wat vindt je docent van je uitwerking?

Waarop moet je de volgende keer letten?

VEILIG WERKEN

Bescherm jezelf altijd goed en werk veilig.
Draag beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsschoenen.
Zaag je met de bosmaaier, draag dan ook gehoorbescherming.
Ook heb je een helm met vizier of een aparte veiligheidsbril nodig.
Zo bescherm je je ogen tegen opspringende takjes.
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Als je met bestrijdingsmiddelen werkt, gelden speciale veiligheidseisen.
Bekijk altijd zorgvuldig het etiket op de verpakking.
Hierop staat hoe je het product veilig kunt gebruiken.
Was na afloop goed je handen. Ook al draag je handschoenen tijdens het smeren.

Let ook goed op je werkhouding.
De juistewerkhouding heeft temakenmetwerkhoogte, bukken, tillen en kracht zetten.
Probeer zo veel mogelijk met een rechte rug te werken.
Door een juiste werkhouding voorkom je overbelasting van je lichaam.

OPDRACHT 8
Zet een kruisje op de goede plaats in de tabel bij welke persoonlijke beschermingsmiddelen je
nodig hebt.
Werkkleding en veiligheidsschoenen staan er niet bij.
Die draag je altijd al bij al je werkzaamheden.

HelmGehoorbeschermingVeiligheidsbrilHandschoenen

Jonge boompjes afzetten met
handzaag

Zaailingen verwijderen met een
bosmaaier

Opschot verwijderen met een
steekschop

Opschot bestrijden met chemisch
middel
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OPDRACHT 9
Dit hoofdstuk ging over veilig en ergonomisch werken.
Beoordeel jezelf.

Ik kan uitleggen hoe je veilig moet werken.

Ik kan uitleggen welke hulpmiddelen je gebruikt bij het tillen.

Ik kan uitleggenwat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn enwaarom
je die moet dragen.

WOORDENLIJST

Ergonomie
Het op de juiste manier werken, zodat je gezond blijft.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschermende kleding. Bijvoorbeeld een lasbril om je ogen te beschermen.
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HOOFDSTUK 2

Reparaties uitvoeren
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt verlichting repareren.1.

Je kunt omheiningen repareren.2.

Je kunt bestrating herstellen.3.

Je kunt afvoeren ontstoppen.4.

KLEINE REPARATIES

Kleine reparaties zijn reparaties die vaak voorkomen tijdens het werken in particuliere
tuinen en openbaar groen.
Bijvoorbeeld een kapotte buitenlamp repareren.
Er zijn meer herstelwerkzaamheden die je vaak tegenkomt als je ergens aan het werk
bent.
Er kunnen problemen zijnmet de omheining, de bestrating,met afvoeren of installaties.

OPDRACHT 1
Doe deze opdracht met 2 klasgenoten.

Leerling 1 =

Leerling 2 =

Leerling 3 =

Maak een top 10 van reparatieklusjes in de tuin die vaak voorkomen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

PROBLEMEN OPLOSSEN IN DE PRAKTIJK

Als je ergens werkt, weet je vaak al van tevoren wat er moet gebeuren.
Ook welke herstelwerkzaamheden er eventueel zijn.
Je voorman zorgt er dan voor dat je de juiste materialen meekrijgt.
Maar soms komt de klant pas tijdens het werk met een reparatieklusje.
Dan heb je meestal niet de juiste planken bij je.
Je overlegt altijd met de voorman hoe je dit oplost.
Soms heeft de klant zelf de benodigde materialen.
Of soms haal je het materiaal bij een bouwmarkt of tuincentrum in de buurt.

OPDRACHT 2
Klopt het dat je altijd van tevoren weet of je herstelwerkzaamheden moet uitvoeren?

Ja

Nee

Leg je antwoord uit.

Hoe kom je aan de juiste materialen als die niet op de werkplek aanwezig zijn?

SCHADE VEROORZAKEN

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat jij zelf schade veroorzaakt tijdens het werk.
Meld het altijd meteen bij de voorman. Ook al lijkt het iets kleins of onbelangrijks.
De voorman zal in overlegmet de klant bekijken hoe de schade hersteldmoetworden.

OPDRACHT 3
Wat moet je doen als je per ongeluk zelf iets stukmaakt?
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