
Algemeen werkplaatsreglement 
 
1. Verplaatsingen van en naar de werkplaats 

1.1. Binnenkomen 

− Vanaf het belsignaal verplaatst iedereen zich rustig naar de kleedkamer. 

− De leerlingen gaan per klasgroep, onder begeleiding van de leraar, in stilte naar de respectievelijke 

kleedkamer/werkplaatsen. 

− Het omkleden gebeurt klassikaal onder toezicht van de leraar in de daartoe bestemde ruimte. In de kleedplaats 

mag in geen geval kleding ‘rondslingeren’. 

− Boekentassen worden enkel neergezet op de daartoe aangeduide plaatsen; schoolagenda en schrijfgerief worden 

ter beschikking gehouden. 

− Waardevolle voorwerpen worden nooit in jas of boekentas achtergelaten. De school kan in geen geval 

verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal. 

1.2. Buitengaan 

− Alle leerlingen blijven in de voor hen voorziene werkruimte tot de bel gaat. Ze blijven samen op de aangeduide 

plaats. 

− Leerlingen mogen nooit bij de deur staan dringen. De vrije doorgang moet steeds verzekerd zijn. 

− De werkplaats wordt slechts verlaten nadat de leraar daartoe toelating gegeven heeft. 

− Er wordt nooit naar een andere werkplaats gegaan zonder toelating van de leraar. De leerlingen blijven aan hun 

eigen machine of werktafel. 

− Gereedschap noch grondstoffen worden meegenomen naar de speelplaats. 

2. Toegang tot de werkplaats 

2.1. In de werkplaats 

− Vermijd onnodig spreken en lawaai. 

− Geluidstoestellen (radio’s en dergelijke) worden niet toegelaten. De leerlingen verlaten hun werkruimte en/of 

werkplaats niet zonder toelating van hun leraar. 

− Vermijd nutteloze verplaatsingen voor het bijhalen van gereedschap, meetapparatuur, grondstoffen, e.d. 

− Vermijd onnodig heen weer lopen naar het toilet. Neem je voorzorgen tijdens de voorziene pauzes of speeltijden. 

− Eten en drinken zijn strikt verboden in de werkplaats (hieronder wordt eveneens snoep en kauwgom verstaan). 

− Wees steeds rustig en beleefd tegenover leraren en medeleerlingen. Verzorg je taal. 

2.2. In de werkplaats uit te voeren opdrachten 

− De leraar geeft de opdracht(en) en de uitleg. De leerlingen maken tijdens de uitvoering van hun opdracht steeds 

gebruik van hun bewerkingsvolgorde, werktekening of schema. Er wordt alleen aan de opgelegde taak gewerkt. 

− Zonder toestemming van de directie of technisch adviseur coördinator of teeltleider wordt er onder geen enkele 

voorwaarde werk voor derden uitgevoerd. 

− Alle toestanden die de veiligheid in gevaar kunnen brengen (speelplaats, klas, gangen, werkplaatsen, labo’s…) 

moeten onmiddellijk aan de leraar of toezichthoudend personeel gesignaleerd worden. 

− Houd de ruimte rond de machine vrij. 

− Voorzie de nodige beschermingsmaatregelen om bij sommige activiteiten beschadigingen zoals verbranding, 

inkervingen, boringen e.a. aan het werktafelblad te voorkomen. 

2.3. Specifieke regels voor elektriciteitsafdeling of elektrische installaties 

− Er wordt nooit een schakeling onder spanning gezet zonder toelating van de leraar. 

− Het is ten strengste verboden aan toestellen of verdeelborden te werken terwijl deze onder spanning staan. 

− De leerlingen mogen enkel gebruik maken van veilig, geïsoleerd gereedschap. 

− Leerlingen moeten extra voorzichtig zijn met warme soldeerbouten. Ze kunnen niet alleen brandwonden 

veroorzaken maar ook de isolatie van soepele snoeren doen smelten en aldus kortsluitingen of brand veroorzaken. 

− Na de lessen praktijk wordt de werkplaats (in een beurtrolsysteem) gekuist waarbij lange stukken draad en/of buis 

gerecupereerd worden. 

2.4. Specifieke regels voor machinewerkplaatsen 

Risico’s Preventiemaatregelen 

Gegrepen, verpletterd en 
gekneld geraken door machine 

− Lees zorgvuldig en voor de werkzaamheden de werkpostfiche en/of 
veiligheidsinstructiekaarten (VIK), zie aan de ingang of www.broeders.be. 

− Verboden bewegende onderdelen van machines te reinigen of te herstellen 
zonder toestemming van de leraren. 

− Verboden machines in werking te smeren zonder de nodige 
veiligheidsmaatregelen. 

− Houd de doorgangen vrij: min. 80 cm breed. 
− Houd de omgeving van de machines vrij. 
− Plaats alle afschermingen na onderhoud terug. 
− Losse haren worden samengebonden.  
− Draag geen sieraden 
− Draag geen loshangende kledij. 
− Tijdens het werken met apparatuur met draaiende onderdelen (tijdens draai- 

en freeswerk) worden geen handschoenen gedragen. 
− Tref de gepaste veiligheidsmaatregelen (vergrendeling – waarschuwing) bij 

onderhoud en herstelwerk aan machines. 

Vallen, struikelen, uitglijden 
 

− Houd de doorgangen vrij. 
− Verwijder onmiddellijk gemorste oliën, vetten en vloeistoffen. 

Brand − Plaats geen gasflessen of ontvlambare producten in de nabijheid van 
warmtebronnen. 

− Houd de omgeving van de blusmiddelen vrij. 
− Gooi vettige poetskatoen in een apart afgesloten metalen afvalbak. 
− Ledig elke dag de afvalbakken. 
− Vermijd dat vonken, gensters en lasspatten in een brandgevaarlijke omgeving 

terechtkomen, plaats eventueel schermen. 
− Slijp, brand en las niet aan recipiënten die ontvlambare vloeistoffen of gassen 

bevatten of bevat hebben. 

Specifiek ongevalrisico 
 

− Leg geen gereedschap of losse werkstukken op de machines. 
− Volg de specifieke veiligheidsinstructies bij het stapelen, behandelen en 

opslaan van materiaal. 
− Gebruik geen perslucht voor reinigen van de machines. 
− Gebruik steeds de collectieve beschermingsmiddelen. 
− Gebruik steeds de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: 
− Veiligheidsschoeisel; 
− Oog- en oorbescherming; 
− Raadpleeg en volg naast voorvermelde algemene veiligheidsinstructies de 

instructies van de VIK. 

 

3. Arbeidskledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  

− Alle persoonlijke beschermingsmiddelen dragen een CE-markering. 

− Gebruik steeds de aangepaste beschermingsmiddelen indien dit vereist is: slijp- of stofbril, stof- of verfmasker, 

gehoorbescherming, lasschort, enz.  

− Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht in bepaalde werksituaties voor alle werkplaatsen.  

− Tijdens het werken met apparatuur met draaiende onderdelen (tijdens draai- en freeswerk) worden geen 

handschoenen gedragen. 

− Het samenbinden van losse haren is verplicht, bij het werken met apparatuur met draaiende onderdelen (boren, 

frezen, draaien, enz.).  

− Draag geen ringen, oorringen, armbanden, kettingen en/of halssnoeren.  

− In de werkplaatsen draagt iedereen werkkledij die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Per afdeling kunnen 

bijkomende afspraken gemaakt worden. Er wordt zonder aangepaste werkkledij niet gewerkt in de werkplaats. In 

de machinewerkplaatsen en de lasafdeling is dat bij voorkeur een overall.  

− Veiligheidshelm en gehoorbescherming zijn verplicht in bepaalde werksituaties. Raadpleeg daarvoor de VIK die bij 

de opdracht horen.  

− Elke leerling staat zelf in voor het onderhoud van zijn werkkledij. Een regelmatige wasbeurt, alsook het herstellen 

van gescheurde kledij, geven blijk van een zin voor netheid.  

− Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn persoonlijk. Niemand draagt werkkledij van een 

medeleerling.  

− Je werkkledij is steeds voorzien van een naametiket.  

− Gesloten, stevige veiligheidsschoenen met rubberen zolen geven een goede bescherming tegen vallende 

gereedschappen en zorgen voor een goede elektrische isolatie (minimumnorm: S3).  

− De persoonlijke beschermingsmiddelen die van persoonlijke aard zijn (werkkledij, veiligheidsschoenen, bril…) 

worden in een persoonlijke locker in de kleedruimte bewaard. De sleutel van deze locker dient steeds in het bezit te 

zijn van de leerling. Indien hij/zij deze niet bijheeft kan een reserve (tegen inruilen van het paspoort of iets 

dergelijks). afgehaald worden. Bij verlies zal een nieuwe aangemaakt worden tegen kostprijs.  


