
MARIE ZOEKT EEN STUDENTENJOB... 

WAT MOET ZE WETEN OM VEILIG TE KUNNEN WERKEN ? 

SENSIBILISEER UW STUDENTEN MET BEHULP 
VAN DE VERSCHILLENDE TOOLS VAN                                    

Wens je als leerkracht preventie en bescher-
ming op de werkplek te bespreken met jouw 
studenten?

Preventie en Interim heeft een e-learning ontwikkeld om 
studenten van het secundair onderwijs, op zoek naar een 
studentenjob, bewust te maken van veiligheid en gezond-
heid op de werkplek. 

Deze didactische ondersteuning, ontworpen als een inter-
actieve film, volgt de 17-jarige studente Marie tijdens haar 
eerste professionele ervaring in verschillende situaties op 
haar werkplek. Bedoeling is om via het verhaal van Marie 
jongeren bewust te maken van mogelijke risico’s op de 
werkplek.

De e-learning is bedoeld voor alle jobstudenten maar richt 
zich vooral op jongeren, die via een uitzendkantoor wer-
ken bij een werkgever, met aandacht voor de wettelijke 
eisen eigen aan uitzendarbeid zoals de werkpostfiche of 
de te volgen stappen bij een arbeidsongeval.

Hoewel jongeren zich autonoom kunnen bijscholen aan 
de hand van deze tool is de e-learning vooral een didacti-
sche tool om collectief in de klas te gebruiken. 

Het platform met de e-learning, samen met een handlei-
ding voor de leerkracht en een reeks aanvullende quiz-
zen die voortdurend aangevuld zullen worden maakt het 
mogelijk om de verschillende thema’s verder uit te diepen 
via ludieke oefeningen en discussies in de klas.

Een didactische tool voor de scholen!

In België werken tienduizenden studenten bij een werkgever. 
In 2020 vertegenwoordigde de markt voor de jobstudent-uit-
zendkracht 17% van de uitzendsector, wat overeenkomt 
met 31,6 miljoen gepresteerde werkuren! Het beschermen 
van de veiligheid en de gezondheid van jobstudenten is een 
belangrijke missie van PI als Centrale Preventiedienst voor de 
uitzendsector.

  Ontdek de e-learning op www.ikbenjobstudent.be
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Veiligheid op de weg
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Werkinstructies

Gebruik van arbeidsmiddelen
Pesten op het werk
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http://www.ikbenjobstudent.be

