
Checklist Risico Analyse 
 

Datum    :  

Vaardigheidstoets : 

Toetscoördinator : 

 

1. Voorzorgsmaatregelen 
 

Is de toetslocatie vooraf gecontroleerd door de Toetscoördinator?      □ Ja   □ Nee  
Is er een draaiboek opgesteld met taken en verantwoordelijkheden?  □ Ja   □ Nee 
Zijn alle in- en uitgangen bekend bij de rolspelers en waarnemers?      □ Ja   □ Nee 
Is er vooraf een briefing met rolspelers en waarnemers?                        □ Ja   □ Nee 
 

2. Inventarisatie mogelijke gevaren 
 

Is er kans op struikelen / vallen?     □ Ja   □ Nee 
Is er kans op aanraking met elektriciteit?    □ Ja   □ Nee 
Is er een mogelijkheid op ontsnapping van gas?   □ Ja   □ Nee 
Is er kans op contact met chemicaliën?    □Ja    □Nee 
Is er kans op contact met warmte-/hittestraling?   □Ja    □Nee 
Is er kans op verbranding?     □Ja    □Nee 
Is er kans op contact met vallende voorwerpen?   □Ja    □Nee 
Is er kans op snijden aan scherpe delen?    □Ja    □Nee  
Is de opstelplaats van de eenheden op de openbare weg?  □Ja    □Nee 
Wordt er gewerkt op hoogte?     □Ja    □Nee 
Wordt er gewerkt in de buurt van of met draaiende machines? □Ja    □Nee 
Wordt er gewerkt met de ketting- / rescuezaag?   □Ja    □Nee 
Wordt er gewerkt met de slijpschijf?    □Ja    □Nee 
Wordt er gewerkt met hydraulisch gereedschap?   □Ja    □Nee 
Wordt er gewerkt in vuilwerk-, chemicaliën- of gaspak?  □Ja    □Nee 
Wordt er gewerkt met oefenrook?     □Ja    □Nee 
 
3. Beheersmaatregelen 
 

Worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt?  □Ja    □Nee  
Wordt het werkgebied afgezet?     □ Ja   □ Nee  
Kunnen gevaren worden afgeschermd?    □ Ja   □ Nee 
Kunnen gevaren worden gemarkeerd?    □ Ja   □ Nee 

 
 
 
 
Is er afstemming noodzakelijk met derden?   □ Ja   □ Nee  
Is er aanvullende instructie nodig voor rolspelers?  □ Ja   □ Nee 
Is er aanvullende instructie nodig voor waarnemers? □ Ja   □ Nee 
Is er een instructie / briefing nodig voor deelnemers? □ Ja   □ Nee 
 
Andere maatregelen: 
 
 
 
 
 

4. Laatste controle voor aanvang 
 
Kan de toets veilig worden uitgevoerd?   □ Ja   □ Nee  
Is de No-Play procedure bij iedereen bekend?  □ Ja   □ Nee 
Is de verzamelplaats bij iedereen bekend?   □ Ja   □ Nee 
Zijn de juiste filtermaskers uitgereikt voor bescherming bij 
oefenrook?      □ Ja   □ Nee 
Zijn (Lotus)rolspelers voldoende beschermt tegen weers- 
invloeden?      □ Ja   □ Nee 
 

5. Afronding 
 
Zijn incidenten gemeld via (bijna)ongevalsformulier? □ Ja   □ Nee  □ Nvt 
Is de toetslocatie netjes achtergelaten?   □ Ja   □ Nee 
 

 
Actie- / aandachtspunten: 
  

   
 
       

Handtekening coördinator 


