Klemming onder een voertuig tijdens een herstelling
werkplaats – auto – vorming – school – instituut – heffen

Plaats van het ongeval
Zaal voor praktijklessen van een instituut voor opleiding in de automechanica.

Slachtoffer
Een laatstejaars leerling van 18 jaar (secundair beroepsonderwijs).

Beschrijving van het ongeval
Twee leerlingen moesten als oefening de motor uit een voertuig halen. Zij hebben het
voertuig op twee vijzels opgetild en daarna op 2 stutten geplaatst. Één van de leerlingen
is onder het voertuig gekropen om moeren los te draaien. De stutten zijn verschoven en
het voertuig is op het slachtoffer gevallen. Één van de vijzels die nog op zijn plaats
stond, heeft zijn leven gered.
Oorzaken
- Slechte werkmethode: de constructeur vermeldt dat men het voertuig volledig moet
optillen en de motor moet ophangen alvorens de bouten los te draaien. De documentatie
was aanwezig maar werd niet geraadpleegd.
- Gebrek aan toezicht vanwege de verantwoordelijke voor het atelier. Het is een gevaarlijke handeling die de leerlingen niet alleen zouden mogen uitvoeren.
- Gebrek aan risicoanalyse: elke praktische oefening zou het voorwerp moeten uitmaken
van een specifieke analyse die aan de deelnemers wordt bezorgd. Dit punt was gesignaleerd door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en maakte deel
uit van correctieve acties. De verantwoordelijken van de school hebben met die aanbeveling geen rekening gehouden.
Preventiemaatregelen
- aanbrengen van oefenfiches met een lijst van de risico’s en de preventiemaatregelen;
- verplichting om vóór het werk de documentatie te raadplegen;
- structurering van het toezicht op de werkzaamheden.
Essentiële lessen
De leerlingen die praktijkwerken uitvoeren (in welke sector ook), worden als werknemers beschouwd. Bovendien moeten zij onder permanent toezicht staan. Voor elke oefening is een beroepsvoorbereiding nodig die de risico’s integreert en, stap per stap, de
te nemen voorzorgsmaatregelen definieert. De leraars en hun directeurs moeten worden
gesensibiliseerd voor wat hun rol en verantwoordelijkheid op dat vlak betreft.
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