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ALGEMEEN DEEL 1







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, werkbroek, T shirt/trui
Onbeschadigd, onbeschreven en
gewassen
 Geen loshangende delen
 Nauw aansluitende mauwen
 Veiligheidsschoenen
 Bij middagpauze en aan het begin of
einde van de les steeds omkleden
Steeds verboden
o Loshangende lange haren
o Juwelen, ringen, kettingen, polsbandjes…
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Blootstelling aan lawaai kan leiden tot gehoorschade, maar ook tot niet-auditieve
problemen (bijvoorbeeld concentratie-vermindering, stress, verhoogde bloeddruk).
De gehoorschade kan tijdelijk of blijvend zijn.
Het oor kan een blootstelling van 80 decibel gedurende 8 uur verdragen zonder dat er
gehoorschade optreedt. Eenmaal het geluid harder is dan 80 dB, treedt snel gehoorschade
op. Een toename met 10 dB betekent immers een vertienvoudiging van het geluid.
Zorg er dus voor dat je in zones met lawaai steeds een degelijke oor bescherming draagt.

Bij machinale houtbewerking ontstaat houtstof.
Ook bij schoonmaak- en opruimwerk komt veel van dit stof vrij. Blootstelling aan houtstof is
een risico voor de gezondheid. Er kunnen bijvoorbeeld allergische reacties van de huid
(eczeem) en ademhalingswegen (astma) optreden.
Houtstof van hardhout kan bij langdurige blootstelling sinus- en neusholtekanker of
longziektes veroorzaken.
Draag dus een stofmasker op plaatsen of bij bewerkingen waar veel stof vrijkomt.
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Onze handen zijn zeer kwetsbare lichaamsdelen. We moeten er dan ook goed zorg voor
dragen!
Ze dienen niet enkel om te schrijven, vast te houden, te klemmen, ... In ons beroep moeten
we met onze handen ook veel voelen en fijn kunnen vastgrijpen.
De minste schade aan vingers en handen belemmert ons meteen in deze handelingen. Spijtig
genoeg soms definitief!
Draag dus handschoenen als je ruwe of scherpe materialen moet vastnemen.
Let op: bij machinale bewerkingen gebruiken we geen handschoenen!

OGEN

Bij werken waarbij stofdeeltjes, hout of metaal splinters en allerlei deeltjes kunnen
wegvliegen of neervallen (slijpen, boren, draaien, frezen, werken met perslucht, werken die
boven hoofdhoogte worden uitgevoerd), zijn onze ogen in gevaar.
Je ogen zijn kostbaar en onvervangbaar.
Draag dus een veiligheidsbril bij bovenstaande werkzaamheden.
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MACHINEZAAL












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

4

WERKPLAATSREGLEMENT_HOUT







Fout ingerichte werkpost kan leiden tot
verkeerde houdingen en bewegingen waardoor
de kans op fysische afwijkingen, schade en
ontstekingen aan botten, pezen en spieren
enorm stijgt.
Heffen/ tillen probeer je te vermijden door
transportmiddelen te gebruiken op de juiste
manier

Wanneer het tillen/ heffen niet vermeden kan
worden, kan men zware piekbelastingen
uitschakelen door op de juiste manier te heffen
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 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 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
vergoeden van de schade.
 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.
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