
 

 

RI&E als studieopdracht (HBO) 

Taakomschrijving 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als vereniging zijn wij er bij gebaat een zo veilig mogelijke 
omgeving te creëren voor onze leden en vrijwilligers.  Daarom zijn we op zoek naar een student die 
voor ons een RI&E wil opzetten. 

In de RI&E gaat u na of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan 
gezondheid van alle leden en vrijwilligers te voorkomen. Het verkrijgen van inzicht in de gevaren en 
de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan leden en 
vrijwilligers worden blootgesteld. Ook moet worden gekeken naar de ergonomie en wordt de 
psychosociale arbeidsbelasting van de vrijwilligers en trainers meegenomen. 

De student moet de verenigingsomgeving beoordelen en worden aanwezige risico´s opgeschreven, 
geanalyseerd en vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn het aangepakt moet 
worden. Dit alles wordt in een rapport vastgelegd waarna de vereniging aan de slag kan met het 
structureel aanpakken van de risico`s 

Het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s te 
elimineren of te beperken en beheersbaar te maken. Het rapporteren van de tekortkomingen en 
bedreigingen die zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. 

• De RI&E  moet aansluiten op de behoeften van de vereniging 

• De RI&E is een voortdurend verbeteringsproces, waarbij verbeteringsacties centraal staan 

• Resultaten worden periodiek gemeten 

• De vereniging moet zelf de RI&E kunnen monitoren 

 

Wij bieden 

• Basketbalvereniging Peatminers is een actieve, sportieve en gezellige basketbalvereniging 
in Vriezenveen. Naast de kwantiteit binnen de vereniging vinden we toch ook kwaliteit erg 
belangrijk, en om dit te continueren vinden we het logisch om studenten in de sport een 
goede opleidingsplaats te kunnen bieden. Om hieraan te kunnen voldoen hebben we 
gediplomeerde trainers die voor een goede begeleiding kunnen zorgen. We zijn door de S-
BB gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor  
niveau 3   Sport en bewegingsleider en  niveau 4 sport en bewegingscoördinator/ 
trainer/coach. We hebben plaats voor 3 MBO stagiaires en 2 tot 3 maatschappelijke 
stagiaires. En voor een HBO student kan er een mogelijkheid zijn om een 
verenigingsgericht onderzoek te doen. 

  

Meer informatie 

Heb je interesse in een van deze stages? Laat dan je cv en motivatiebrief achter op 
stage@peatminers.nl 
 Voor eventuele vragen kun je bellen met Yvonne Girschik (06-46258161) 

 


