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Helaas worden er jaarlijks vele tienduizenden mensen ziek door hun werk. Jaarlijks 
overlijden 4100 mensen aan de gevolgen van een beroepsziekte en kampen 460.000 
werknemers met klachten aan hun rug, arm en nek door lichamelijk belastend werk. 

In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden. Tot 2022 organiseerde het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder de noemer ‘Collegetour: Veilig werken met 
gezond verstand’, bijeenkomsten bij diverse beroepsopleidingen met als doel om studenten 
bewust te maken van de gevaren van onveilig en ongezond werken. Ervaringsdeskundigen 
en experts deelden daar hun verhalen en tips om beroepsziekten te voorkomen. Het 
ministerie van SZW draagt nu het stokje over aan de scholen zelf. Dit stappenplan gee! 
praktische handva"en om zelf een Collegetour te organiseren. 

Collegetour

De studenten en aanwezigen krijgen in een interactief programma van anderhalf uur de 
kans om specialisten en ervaringsdeskundigen (slachto#ers) op het gebied van (on)veilig 
werken te bevragen over hun leven- of vak. Zij leggen uit hoe je kunt voorkomen dat je ziek 
wordt van je werk, waar je als stagiair of werkende recht op hebt en hoe je zelf de verant-
woordelijkheid kunt nemen voor je gezondheid tijdens het werk. Aan de hand van een 
aantal quizvragen wordt de studenten duidelijk gemaakt wat eerlijke arbeidsvoorwaarden 
zijn. Via deze link is één van de vorige Collegetours te bekijken. 

De Collegetour werd georganiseerd binnen de campagne ‘Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] 
Sto#en’. In 2020 is daar ook de campagne Lichamelijke (onder)belasting aan toegevoegd. In 
2022 lopen deze campagnes ten einde. Een aantal scholen hee! aangegeven van de 
Collegetour een vast onderdeel te willen maken in het bestaande curriculum. 

Doelgroep 

De Collegetour is primair bedoeld voor de MBO-student, maar ook HBO-studenten binnen 
bijvoorbeeld Veiligheidskunde zijn gebaat bij een Collegetour. Daarnaast is het interessant 
voor docenten en stage- en leerbedrijven. De Collegetour hee! als doel om bewustwording 
te creëren dat je ziek kunt worden door je werk en hoe je dat kunt voorkomen. Bovendien 
maakt de Collegetour inzichtelijk dat het van belang is dat je jezelf vroeg moet aanleren om 
veilig en gezond te werken: tijdens je opleiding en op de werkvloer.  

Collegetour: Veilig werken 
met gezond verstand
Plan van aanpak voor het organiseren van een Collegetour  
in eigen beheer

https://www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen/collegetours
https://www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen
https://www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen
https://www.arboportaal.nl/campagnes/zet-ook-de-stap


In 10 stappen een Collegetour organiseren
Dit stappenplan maakt inzichtelijk wat er voor nodig is om een Collegetour op te tuigen. 

Stap 1. Bepaal de vorm: online of fysiek evenement
 Wat is in je eigen situatie het meest e#ectief? 

Stap 2. Bepaal de locatie of platform 
 Kies je voor een collegezaal of klaslokaal? Of, als je kiest voor een online variant, kies je voor een 

studio of creëer je een tijdelijke studio op school met webcams? Ook is het mogelijk om gebruik 
te maken van een gebruikelijk online platform zoals Zoom of Teams.

Stap 3. Stel de doelgroep vast
 Welke opleidingen wil je erbij betrekken? Wat is hun leerjaar en -niveau, en hoeveel voorkennis 

hee! deze doelgroep? Bij eerstejaars kun je de basis aanbieden, bij derde of vierdejaars die 
stagelopen, kun je juist adviseren en helpen bij vragen uit de praktijk. Zijn docenten en aangeslo-
ten stage- en leerbedrijven ook welkom? 

Stap 4. Stel het programma samen
 Wat is de boodschap die je wil overbrengen? Nadruk op Sto#en of op Fysiek belasting? Voor welke 

dagvoorzi"er kies je? Ga je voor een zeer ervaren presentator of kies je iemand van school? Kies je 
voor de sprekers die standaard bij de Collegetour hoorden? Voeg je daar nog extra sprekers aan 
toe, zoals een stagebedrijf of oud-leerling met praktijkervaring? 

Stap 5. Nodig de sprekers uit
 Maak met de sprekers afspraken over de vergoeding en nodig hen uit voor een voorbespreking  

1 á 2 weken voorafgaand aan de Collegetour en de Collegetour zelf. Kies je voor een online variant, 
dan is een technische check een half uur voor aanvang ook essentieel. Nodig je ook een ervarings-
deskundige met een kwetsbare gezondheid uit, zorg dan dat je een aantal dagen van te voren 
contact hebt hoe de gezondheid op dat moment is. Wij hebben altijd een tweede ervaringsdeskun-
dige als ‘achterwacht’ ingeschakeld mocht de gezondheid van de eerste spreker niet goed genoeg 
zijn. 

Stap 6. Stel een datum en tijd vast
 Inventariseer twee gunstige data en leg deze voor aan de sprekers, dagvoorzi"er, techniekbedrijf 

en aan de opleidingmanager(s). 

Stap 7.  Denk het technisch plan uit
 A$ankelijk van de vorm kies je voor specifieke technische ondersteuning via je eigen interne  

of externe techniekpartij, of anders via de techniekpartij die de collegetours hee! ondersteund 
(zie onder voor contactgegevens).

Stap 8. Werk het logistieke plan uit
 Hierbij kun je denken aan catering voor deelnemers en/of sprekers, eventueel naambadges voor 

de sprekers, fotograaf benaderen voor het vastleggen van de Collegetour, briefings versturen naar 
sprekers zodat zij weten wat van hen verwacht wordt, maken van de ondersteunende (Powerpoint)
presentatie en het uitwerken van een script voor de dagvoorzi"er. 

Stap 9. Verstuur de uitnodigingen 
 Nodig de doelgroep uit die je voor ogen hebt. Dit kan door middel van een o%ciële uitnodiging  

of via het intranet. 

Stap 10. Doe een technische check online met sprekers of zorg voor een ‘dryrun’ op locatie 
 Kies je voor een online vorm, dan is het relevant om een half uur voor aanvang een technische 

check te organiseren met alle sprekers. Lukt het iedereen om in het platform te komen, is deze 
persoon goed zichtbaar en verstaanbaar? In een fysieke vorm doe je dit eigenlijk ook op locatie:  
is de techniek in orde, weet de dagvoorzi"er wat de bedoeling is, staat alle catering klaar, zijn alle 
sprekers aanwezig en op de hoogte van zijn of haar rol. 



Vorm: online of fysiek

De Collegetour kan zowel digitaal als fysiek georganiseerd worden. Het ministerie van SZW 
hee! vanwege COVID-19 overwegend gekozen voor een online variant. Marijke Roskam, 
presentatrice bij onder meer BNR, was het vaste gezicht van de campagnes. In deze online 
Collegetours interviewde zij vanuit een studio van MHB in Leeuwarden diverse sprekers die 
vanuit huis of het werk inbelden. In de online omgeving Slido werd alles geïntegreerd tot 
één geheel. Slido biedt de mogelijkheid om studenten er actief bij te betrekken door middel 
van chat, polls en stellingen. Studenten kunnen zowel in de klas als vanuit huis meekijken. 

De eerste Collegetours vonden fysiek plaats. Marijke Roskam en een aantal experts zijn door 
de scholen uitgenodigd om daar hun verhaal te komen doen. Beide vormen kennen voor- 
en nadelen:

Tabel 1: Voor- en nadelen online en o!ine bijeenkomst. 

Kostenoverzicht
Tabel 2: Voorbeeld kostenoverzicht. 

Online bijeenkomst Fysieke bijeenkomst

Diverse opleidingen van verschillende vestigingen kunnen 
tegelijkertijd de bijeenkomst bijwonen.

Studenten zijn makkelijker te bereiken als zij bij een live 
bijeenkomst actief worden betrokken bij het thema. 

Ook de ervaringsdeskundige cq. het slachto!er van het 
werken met gevaarlijke sto!en is op dezelfde wijze 
‘aanwezig’ als alle andere sprekers.

De ervaringsdeskundige cq. het slachto!er van het werken 
met gevaarlijke sto!en hee" een dusdanige kwetsbare 
gezondheid dat hij ook dan alleen online kan aansluiten. 

Achteraf ontvangt de opleiding de video, die geplaatst kan 
worden op de eigen website en gedeeld kan worden met de 
studenten die niet aanwezig konden zijn. 

Achteraf kan er geen video gedeeld worden met studenten 
die niet aanwezig konden zijn. 

Wanneer studenten vanuit de klas meekijken op groot 
scherm, zijn studenten geneigd om meer achterover te 
leunen. Als studenten vanuit huis kijken zien we dat 
studenten een actievere bijdrage leveren in de polls en chat.

Een fysieke bijeenkomst maakt mogelijk meer impact.

Post Online evenement Fysiek evenement

Dagvoorzi#er $%&& tot $'.&&&,- $%&& tot $'.&&&,-

Techniek en locatie Gebruik van een studio en online-omgeving: 
$(.%&&,- tot $'.%&&,- per dagdeel.vv

$&,- (op school) tot $(.&&&,-

Catering n.v.t. $(&&,-

Ervaringsdeskundige/
slachto!er en achterwacht

$('% tot $'%&,- $('% tot $'%&,-

Overige sprekers $%&& tot $)&&,- $%&& tot $)&&,-

Onvoorzien $'&&,- $'&&,-

Totaal $(.*'% tot $*.(%&,- $(.*'% tot $*.(%&,-



Programmavoorbeeld Collegetour Veilig Werken  
met Gezond Verstand.
 
14.00-14.30 Technische check voor online variant.

14:15-14:30 Inloop met ko%e/thee, of online met een wachtmuziekje.

14:30-14:40 Welkomstwoord door dagvoorzi"er en een kort gesprek met de opleidings manager,  
directeur of docent. 

14:40-14:50 Quiz 
Voorbeelden van vragen zijn: Hoeveel mensen worden ziek door onveilig werken? Overlijden 
gemiddeld gezien mensen vaker in het verkeer of door onveilig werken met gevaarlijke sto#en? 

14:50-15:35 Collegetour met interviews met diverse sprekers + Q&A per spreker:
• Slachto#er van het werken met gevaarlijke sto#en (15 min.) 
• Oud-student, praktijkervaring (10 min.)
• Arbeidshygiënist (10 min.)
• Expert fysieke belasting (10 min.) 

15:35-15:40 Korte recap met opleidingsmanager, directeur of docent. 

15:40-15:45 Afsluiting 

Contactgegevens vaste sprekers

Alle onderstaande contactpersonen hebben aangegeven bereid te zijn deel te nemen aan  
een vervolg van de Collegetour:

• Marijke Roskam, dagvoorzi"er en onder meer bekend van BNR. 
management@marijkeroskam.nl

• MHB (techniek) 
Beschikken over verschillende studio’s in Leeuwarden en Utrecht en ondersteunen ook  
op locatie. Contactpersoon: Jerry Mulder, jerry@mhbav.nl, 0515-820902

• Henri Willems  
Is digitaal aanwezig als ervaringsdeskundige/slachto#er om zijn persoonlijke verhaal  
over werken met gevaarlijke sto#en te vertellen. 
henridenham@gmail.com

• Achterwacht Henri: Jaco van Heijst 
Ervaringsdeskundige/slachto#er en springt altijd in als Henri niet voldoende kracht hee!  
om zelf de Collegetour bij te wonen. ko1ws0@kpnmail.nl

• Jolanda Willems, arbeidshygiënist PreventPartner  
jolanda.willems@preventpartner.nl

• Ewout Brehm, Buro voor Fysieke Arbeid, specialist fysieke (onder)belasting 
ebrehm@bvfa.nl
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Meer weten?

Voor vragen kun je terecht bij het secretariaat: 
postbussecretariaatG&VW@minszw.nl.

Meer informatie is te vinden op:  
arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken- 
met-gevaarlijke-sto#en/collegetours. 
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