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Werkplaatsreglement Atelier mechanica 

Basismechanica 

Mechanische technieken, 

Elektromechanica (2de graad) 

 

Art M.1 Orde en netheid 
 

Art M.1.1  

Werk ordelijk en overzichtelijk, ruim gereedschappen die je niet meer nodig hebt, onmiddellijk 

op. Maak vervuilde gereedschappen eerst zuiver alvorens ze op te bergen. 

 

Art M.1.2 

Op het einde van de praktijktijd wordt de werkplaats grondig geborsteld. Hiermee wordt 15 

minuten voor het einde van de les begonnen. 

 

Art M.1.3  

Alle afval wordt opgeruimd en naar de daartoe bestemde plaatsen gebracht. De school doet 

aan selectieve afvalinzameling, volg hierbij de aangegeven instructies. 

 

Art M.1.4  

Eventueel gemorste vloeistoffen (koelolie,…) worden onmiddellijk verwijderd. 

 

 

Art M.2 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 
 

Art M.2.1 

Een nauwsluitende katoenen grijze overall met rood borststuk en initialen van de school is 

verplicht in alle werkplaatsen van de afdeling. De leerling dient deze zelf aan te kopen, 

regelmatig (maandelijks) te laten wassen en bij de minste beschadiging onmiddellijk te laten 

herstellen. De overall wordt steeds volledig gedragen en dit gedurende de ganse praktijkduur. 

 

Art M.2.2  

Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht bij elke verspanende bewerking ( bv. slijpen, 

boren, draaien, frezen, ….) ook als men zich in de nabijheid van dergelijke bewerking begeeft. 

De veiligheidsbril is een persoonlijk beschermingsmiddel en dient door de leerling te worden 

aangekocht. 

 

Art M.2.3  

Voor het beschermen van de voeten is men verplicht veiligheidsschoenen met stalen top te 

dragen. De schoenen moeten voorzien zijn van antislip zolen, die bestand zijn tegen vetten, 

benzine en thinner. De veiligheidschoenen worden door de leerlingen aangekocht. 

 

 



 
 

 IDPBW Hast Katholiek Onderwijs Hasselt 
 www.campushast.be pag. 2 / 3 

Art M.3 Veilig werken 
 

Art M.3.1  

Ken je de veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van een toestel of product niet, vraag dan de nodige 

inlichtingen hieromtrent aan je leerkracht. 

 

Art M.3.2  

Gebruik steeds de machinebeveiligingen op de juiste manier. 

 

Art M.3..3  

Gebruik enkel het gereedschap waarvoor het bestemd is. Stel je een defect aan een gereedschap 

vast, breng dan onmiddellijk de leraar op de hoogte. 

 

Art M.3.4  

Volg steeds zonder discussie de veiligheidsinstructies die ofwel mondeling door de leraar worden 

gegeven, ofwel onder tekstvorm zijn aangebracht, ofwel in de vorm van pictogrammen zijn 

voorgesteld. 

 

Art M.3.5  

Spelen en pesterijen verhogen zeer sterk het risico op ongevallen en worden dus absoluut niet 

getolereerd. 

 

Art M.3.6  

Het is verboden om enige vorm van juwelen aan de handen of onderarm te dragen. (armband, 

horloge, ring, ….). 

 

Art M.3.7  

Lange haren mogen niet los gedragen worden, deze moeten steeds samengebonden of onder een 

pet opgestoken zijn.  

 

Art M.3.8 

Werken met een perslucht blaaspistool is slechts toegestaan:  

 als het reinigen op geen enkele andere manier kan gebeuren; 

 de gebruiker een veiligheidsbril draagt; 

 de wegvliegende deeltjes geen risico vormen voor de omstaanders; 

 het pistool gevoed wordt met een max. druk van 2 bar en voorzien is van een overdrukventurie. 
Het is verboden om met een perslucht pistool in de richting van personen te spuiten.  
 

Art. M.3.9 

Om eventuele waarschuwingen van dreigend gevaar goed te kunnen horen en om steeds ten volle 

geconcentreerd en veilig te kunnen werken, is het dragen van individuele geluidsinstallaties (o.a. MP3-

speler, Ipod, …) tijdens de praktijkduur expliciet verboden. Het is ten strengste verboden de gsm in de 

werkplaats te hebben. Deze dient veilig opgeborgen te worden in de locker. 
 
 

Art. M.3.10  

Indien de leerkracht op basis van het gedrag van de leerling vaststelt dat deze onder invloed is  

van alcoholische drank of drugs, zal deze leerling niet (verder) deelnemen aan de praktijkles. 
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Art M.4  Brandpreventie 
 

Art M.4.1  

Schenk de nodige aandacht aan de aangebrachte pictogrammen en volg ze op. 

 

Art M.4.2  

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de plaats van de brandblusser en de nooduitgang. 

 

Art M.4.3  

Zorg ervoor dat de vluchtwegen steeds vrij blijven van obstakels. 

 

Dit reglement dien je steeds bij te houden in de praktijkmap. 

 


