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De werkplaats is een leslokaal dat alleen met 
toestemming van de begeleidende leerkracht betreden 
of verlaten mag worden. 
 

  

Roken, eten, drinken en snoepen is niet toegelaten in 
de werkplaats. 

  

Het gebruik van GSM of MP3 is niet toegelaten. 

  

 
Steeds verplicht te dragen: 

 Werkpak: 

◦ onbeschadigd, onbeschreven en gewassen 

◦ geen loshangende delen 

◦ nauw aansluitende mouwen 

 Veiligheidsschoenen 
 
Steeds verboden: 

 Loshangende haren 

 Het dragen van juwelen 

◦ ringen 

◦ oorbellen / piercings 

◦ armbanden 

◦ uurwerken 

◦ kettingen 
 

  

 
 
 

VIK 

 
De veiligheidsinstructiekaarten (VIK) geven aan welke 
bijkomende PBM's gedragen dienen te worden. 
 

 

 
Veilig werken is het resultaat van aandacht en concentratie op de uit te voeren taak. 
Lopen, spelen of het storen van medeleerlingen is verboden. 
 

 
Leerlingen die door gebruik van alcohol, verdovende middelen, enz. of door hun 
gedrag in het algemeen een gevaar vormen voor zichzelf of de medeleerlingen, worden 
niet toegelaten of worden uit de werkplaats verwijderd. 
 

 
Iedere leerling is verantwoordelijk voor het materieel en materiaal in de werkplaats. 
Het vrijwillig beschadigen, vernielen of verspillen van materialen, materieel of 
infrastructuur zal leiden tot het betalen van de schade. 
 

 
Gebruik het gereedschap en de machines enkel voor de toepassingen waarvoor zij 
bestemd zijn. 
Zichtbare gebreken worden onmiddellijk aan de begeleidende leerkracht gemeld. 
 

 
Gebruik van machines: 

 De machines en werktuigen bedien je enkel onder toezicht van een leerkracht 
van deze afdeling. 

 Lees aandachtig de VIK alvorens een machine te bedienen. 

 Bij het verwisselen van snijgereedschap verwittig je eerst de leerkracht en 
zet je altijd de hoofdschakelaar af. 

 Vooraleer de machine te starten laat je de leerkracht de opstelling 
controleren. 

 Bij twijfel of abnormale werking de machine uitschakelen en de leerkracht 
verwittigen. 

 De machines niet nodeloos laten draaien, leg de machine stil bij het verlaten 
van de werkpost. 

 Stofafzuiging steeds gebruiken indien aanwezig en na gebruik uitschakelen. 

 Specifieke veiligheidsvoorzieningen van machines, gereedschappen en 
installaties mogen onder geen beding verwijderd of uitgeschakeld worden 
“om gemakkelijker of vlugger te kunnen werken”. 

 

 
Alle gereedschappen en hulpstukken worden na gebruik op hun voorziene plaats 
teruggelegd. 
 

 
Reststukken worden in het daarvoor bestemde vak teruggeplaatst. 
Afval wordt gesorteerd in de afvalbakken of containers. 
 

 
Alle doorgangen, (nood-)uitgangen en brandblussers moeten vrijgehouden worden. 
 

 
Laat elke wonde verzorgen op de EHBO-post, nadat de leerkracht werd verwittigd. 
 

 


