ARBO voor scholieren en studenten
Het Kabinet heeft onlangs aangekondigd een convenant met de gemeenten en de PO-raad te willen
sluiten om binnen vijftien jaar het binnenmilieu op de basisscholen te verbeteren: betere temperatuurregeling, betere luchtverversing en reductie van het achtergrondgeluid naar maximaal 35 dB(A).1 Een
kortere termijn is volgens de ministerraad 'te ingrijpend, onhaalbaar en onbetaalbaar'.
Dat is vermoedelijk ook de reden dat scholieren en studenten sinds vorig jaar niet meer onder de ARBOwet vallen, behalve als ze stage lopen of als ze op school werkzaamheden verrichten die vergelijkbaar zijn
met arbeid in de beroepspraktijk (bv. in praktijklokalen en practica of achter beeldschermen).2 Zijn ze
verder dan rechteloos? Nee, de gemeenten zijn verantwoordelijk voor adequate huisvesting van de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en kunnen daarop dus worden aangesproken.3 Gemeenten kunnen in dat verband ook de GGD inschakelen om de kwaliteit van het binnenmilieu te controleren.4
Verder is het een voordeel voor scholieren en studenten dat hun docenten als werknemers wél voor 100%
onder de ARBO-wet vallen. Uit dien hoofde staan onderwijsinstellingen, zoals alle werkgevers, onder
toezicht van de Arbeidsinspectie en zijn ze wettelijk verplicht jaarlijks een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie te maken. V.O.- en MBO-scholen kunnen daartoe gebruik maken van een RI&E-instrument dat
specifiek voor hun sector ontwikkeld is.5
Maar voor scholieren en studenten blijft er dus een groot grijs domein over, dat buiten het werkingsgebied van de huidige ARBO-wet valt. Om hun arbo-achtige belangen te behartigen zullen ze in de eerste
plaats hun onderwijsinstelling op haar zorgplicht moeten aanspreken. In mijn boekje Onderwijsethiek
(2006) heb ik trachten te omschrijven om welke belangen 't gaat, onder andere door bepalingen van de
oude wet Arbeidsomstandigheden (1998) te 'vertalen' naar Studieomstandigheden.6 Of onderwijsinstellingen naar hun wensen zullen luisteren? Dat is mede afhankelijk van de beroepsethiek van de docenten
en de zorg-ethiek van de instelling.
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