Programma cursus V&G -coördinatie ontwerpfase / V&G-plan
19 februari 2009 / 27 maart 2009 / 23 april 2009
Cursusonderdeel

Tijd

Syllabus

Ontvangst en koffie

9.00

1.

Introductie

9.15



Deel 1: Introductie en Programma



Kennismaking deelnemers en docent

2.

Regelgeving in kort bestek

9.30



Deel 2: ‘Regelgeving in kort bestek’



Achtergronden Arbobesluit Bouwproces.



Taken en verplichtingen van partijen in het



Deel 3: ‘V&G-coördinatie in het

ontwerp- en uitvoeringsproces / demarcatie van
verantwoordelijkheden tussen ‘ontwerp’ en
‘uitvoering’


Taken van de V&G-coördinator voor de
ontwerpfase



Kerninstrumenten: Risico-inventarisatie en –
evaluatie (RI&E), V&G-plan, V&G-dossier



Aansprakelijkheid, handhaving en sancties

KOFFIEPAUZE

11.00

3.

V&G-coördinatie in de praktijk

11.15



De essenties van V&G-coördinatie in de praktijk

ontwerpproces’: stappenplan voor de

van het ontwerpproces: hoe kan op praktische

praktische invulling van de taken van

wijze invulling worden gegeven aan de

de V&G-coördinator voor de

verplichtingen, zodanig dat het ook meerwaarde

ontwerpfase, inclusief praktische

kan opleveren voor het ontwerp

hulpmiddelen



Stappenplan V&G-coördinatie in het
ontwerpproces: hoe in de praktijk van projecten
om te gaan met RI&E, V&G-plan en V&Gdossier



Overdracht V&G-plan naar de uitvoeringsfase



De rol van directievoering en toezicht

1

Cursusonderdeel
4.

Modellen, hulpmiddelen en literatuur



(Digitale) modellen voor ontwerp RI&E’s

Tijd
12.00

Syllabus


Deel 4: ‘Modellen, hulpmiddelen en
literatuur’

Kennisgevingsformulier, V&G-plan en V&Gdossier.
Voor- en nadelen van het gebruik van modellen.



LUNCHPAUZE

12.30

5.

Praktijkcase

13.30



Nadere uitleg over het maken van een RI&E,



Deel 5: Gedocumenteerde
praktijkcase

onder verwijzing naar de in de syllabus
beschikbare hulpmiddelen
De cursisten maken in groepsverband een RI&E



voor de gedocumenteerde case
Plenaire bespreking van de groepsresultaten



THEEPAUZE
6.

Praktijkvoorbeelden 1

15.00
15.15



Deel 6: Praktijkvoorbeelden

15.45



Deel 7: Evaluatieformulier

Behandeling van goede en minder goede



oplossingen (waar onder voorbeelden die iedere
cursist kent, maar dikwijls niet associeert met
arbeidsomstandigheden op de bouwplaats; in de
praktijk van een ontwerpbureau gebeurt –
meestal – al heel veel in de geest van de
regelgeving, zonder dat men zich hiervan bewust
is).
7.

Discussie en evaluatie 2

Sluiting

1

16.00

Praktijkvoorbeelden komen ook aan de orde in de voorgaande programma-onderdelen; de theorie wordt

zoveel mogelijk toegelicht met herkenbare voorbeelden
2

Discussie wordt niet beperkt tot dit agendapunt; de cursisten kunnen tijdens het hele programma vragen

stellen, opmerkingen plaatsen, discussies aangaan

2

