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1. Toelichting 
De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die er leven en werken. 
Daarnaast probeert zij ook iets te doen op het gebied van het milieubewustzijn van de 
leerlingen. 
Daarom past onze school de voorschriften van het ARAB (Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming), de Codex (Wet op het welzijn) en het AREI (Algemeen Reglement op 
de Elektrische Installaties) toe. 
Wij wensen kwaliteitsonderwijs te bieden. Daarom zullen wij jullie leren werken volgens de 
regels van goed vakmanschap en praktijkregels. Daarbij hoort de naleving van alle veiligheid- 
en gezondheidsvoorschriften. Om deze reden zijn het algemeen prakijkreglement en 
specifieke werkplaatsreglementen onlosmakelijk verbonden met het schoolreglement, 
waarvan zij een aanvulling zijn. 
Deze reglementen bevatten heel wat informatie over de gedragsregels en afspraken die 
gelden op de verschillende werkplekken. Zij worden net als in de bedrijven aangevuld met 
(veiligheids-)instructiekaarten voor bepaalde machines en installaties, met instructies voor 
bepaalde werken of voor bepaalde omstandigheden. 
Dit reglement mag niet beschouwd worden als pesterij. Het is opgesteld om je te helpen. Als 
iedereen zich aan de afspraken houdt en zijn verantwoordelijkheid opneemt, werken we allen 
in een ideale en veilige werksfeer. Naast dit algemeen praktijkreglement zijn er nog per 
werkplaats een aantal concrete afspraken van praktische aard.  
 
Naast deze afspraken zijn er ook een aantal beschermingsmiddelen. Collectieve 
beschermingsmiddelen zijn hulpmiddelen die gelden voor alle mensen die werken in een 
bepaalde ruimte of met een bepaalde machine, bijvoorbeeld een afscherming van draaiende 
delen, noodstoppen, verliesstroomschakelaars …  
Daarnaast zijn er persoonlijke of individuele beschermingsmiddelen zoals oogbescherming, 
werkhandschoenen, veiligheidsbroeken kettingzagen … 
 
Collectieve beschermingsmiddelen mogen nooit weggenomen worden of overbrugd. Een echt 
vakman weet dat de tijd die je zo zou ‘sparen’ niet opweegt tegen het verhoogd risico. 
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht wanneer de werkzaamheden 
risico’s opleveren voor ogen, oren, hoofd, handen, voeten … 

 

2. Verplaatsingen van en naar de werkplaats en het 
bedrijf 

 

Binnenkomen 
▪ De leerlingen gaan na het tweede belsignaal per klasgroep, onder begeleiding van 

de leraar, in stilte naar de respectievelijke werkplaatsen of serres. 
▪ Het omkleden gebeurt klassikaal onder toezicht van de leraar in de daartoe 

bestemde ruimte. Men laat geen kleding ‘rondslingeren’. 
▪ Boekentassen worden enkel neergezet op de daartoe aangeduide plaatsen; 

eventuele praktijkbundel en schrijfgerei worden ter beschikking gehouden. 
▪ Waardevolle voorwerpen worden nooit onbeheerd in jas, boekentas of open 

kledingkast achtergelaten. De school kan in geen geval verantwoordelijk gesteld 
worden voor verlies of diefstal. 

 
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 werkruimte wordt slechts verlaten nadat de leraar daartoe toelating gegeven 
heeft. 

▪ De leerlingen gaan per klasgroep, eventueel onder begeleiding van de leerkracht, 
naar de speelplaats of refter. 
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▪ Gereedschap noch grondstoffen worden meegenomen naar de speelplaats. 
▪ Iedereen kleedt zich om na de praktijk. 

 

3. Toegang tot de werkplaats en serres 
 

▪ De werkplaatsen zijn enkel toegankelijk onder begeleiding van een leraar. 
▪ De wasplaatsen / kleedkamers zijn enkel op bepaalde tijdstippen toegankelijk en 

steeds onder begeleiding van een leraar. Op de andere tijdstippen is de kleedruimte 
steeds gesloten. 

▪ Indien leerlingen om een bijzondere, verantwoorde reden buiten de normale lesuren 
toch in de werkplaats moeten blijven, is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de 
directie. Niemand anders is bevoegd om deze toelating te geven, ook niet de betrokken 
leraar. 

▪ De leerlingen van de hoogste jaren waarbij een geïntegreerde proef (GIP) is 
opgenomen in het lessenpakket, kunnen gevraagd worden buiten de normale lestijden 
aanwezig te zijn op het tuinbouwbedrijf. Deze maatregel wordt genomen in het belang 
van de betrokken leerlingen opdat ze de praktische realisatie van de GIP tot een goed 
einde zouden kunnen brengen. 

 

4. Afspraken voor de praktijklessen 

4.1 Algemene afspraken 
▪ Vermijd nutteloze verplaatsingen voor het bijhalen van gereedschap, grondstoffen, 

dierenvoeders, e.d. 
▪ Vermijd onnodig heen en weer lopen naar het toilet. Neem je voorzorgen tijdens 

de voorziene pauzes of speeltijden. 
▪ Eten en drinken zijn strikt verboden tijdens de praktische lessen (Hieronder wordt 

eveneens snoep en kauwgom verstaan.) 
▪ Wees steeds rustig en beleefd tegenover leraren en medeleerlingen. Verzorg je 

taal. 
▪ De praktijk verloopt ordentelijk, m.a.w. nauwkeurig, in stilte en kwalitatief. 
▪ Tijdens de praktijk worden eventueel bepaalde gegevens genoteerd, als er een 

verslag dient gemaakt te worden. 
▪ Niemand verlaat de werkplaats, serres of de plaats waar gewerkt wordt zonder 

toelating van de praktijkleerkracht. 
▪ Opzettelijke schade aan materiaal, teelten of beplantingen moet je vergoeden. 
▪ Geluidstoestellen (radio’s en dergelijke) worden niet toegelaten. 
▪ Zonder toestemming van de directie wordt er onder geen enkele voorwaarde werk 

voor derden uitgevoerd. 
▪ De leraar geeft de opdracht(en) en de noodzakelijke uitleg. Er wordt alleen aan de 

opgelegde taak gewerkt. 
▪ Eventuele aantekeningen worden ingevuld in de notities of om eventuele 

praktijkverslagen op te maken. 
 

4.2 Algemene afspraken inzake het gebruik van de kleedkastjes 
▪ Elke leerling krijgt bij de start van het schooljaar  een kleedkastje 

toegewezen; 
▪ De leerling deelt het kleedkastje soms met een medeleerling; 
▪ De leerling zorgt ervoor dat zijn werkpak netjes ophangt in het kastje; 
▪ De leerling zorgt ervoor dat schoenen en laarzen zuiver het kastje ingaan; 

▪ De leerling laat geen afval achter in en op de kastjes; 

▪ De leerling zorgt ervoor dat hij/zij het kastje sluit na het omkleden. 
▪ De leerling voorziet een eigen slot met 2 sleutels of codeslot. De reservesleutel 
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kan opgeborgen worden bij de teeltleiders. 

▪ De leerling moet steeds zijn eigen sleuteltje/code bij zich hebben; 

▪ De leerling draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn sleutel en eventuele 
reservesleutel.  Bij eventueel verlies wordt het slot doorgeknipt en zal er een 
nieuw slot geplaatst worden dat aangerekend wordt via de eerstvolgende 

schoolrekening. 
  
 

4.3 Algemene afspraken inzake veiligheid 
▪ Loshangende kledij en sieraden aan handen en armen zijn verboden, dit omwille 

van veiligheidsredenen. 
▪ Lange haren moeten samengebonden worden. 
▪ Tijdens de praktijklessen moeten alle veiligheidsvoorschriften opgevolgd worden 
▪ De voorziene persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht te gebruiken.  
▪  Alle toestanden die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, moeten onmiddellijk 

gesignaleerd worden aan de leerkracht, coödinator of PA. Dit kan indien dringend 
mondeling of via Smartschool. 

▪ Houd de ruimte rond uw werkplek vrij en proper. 
▪ Laat geen gereedschap en materialen rondslingeren. Deze houden een val- of 

struikelrisico in. 
▪ Het gebruik van machines en apparaten vreemd aan de school is pas toe gelaten 

na overleg met directie en PA. 
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4.4 Algemene afspraken inzake werkkledij 
▪ Tijdens alle praktijklessen draagt iedereen verplicht de door de school geleverde 

werkkledij. Deze voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Andere werkkledij 
wordt NIET toegelaten. Extra werkkledij kan steeds besteld worden via 
schoolsupply.  Via de rechtstreekse link per studierichting die te vinden is op de 
website van de school kan er steeds bijkomende werkkledij aangekocht worden. 
Bij slecht weer voorziet de leerling zelf extra kledij, handschoen, jas, muts 
tegen regen en kou. 

▪ Leerlingen die hun praktijkkledij niet bij zich hebben, krijgen een ordenota. De  
leerling leent da n reservekledij uit aan het onthaal en brengt deze de dag erna 
gewassen terug binnen aan het onthaal. 

▪ Werkschoenen dienen ten allen tijde op school aanwezig te blijven en worden niet 
meegenomen om bv op stage te gaan. 

▪ Het is verboden om zonder aangepaste werkkledij te werken, de pijpen van de 
werkbroeken worden niet opgerold. 

▪ Tijdens de praktijklessen eerste graad gebruikt men bij voorkeur een stofjas of 
zelf meegebrachte kledij, uitgezonderd 2B die de werkkledij van de school 
gebruikt. 

▪ Tijdens de praktijklessen draag je  geen ringen, oorringen, piercings, 
armbanden, festivalbandjes, kettingen en/of halssnoeren. 

▪ Elke leerling staat zelf in voor het onderhoud van zijn werkkledij. Een regel-
matige wasbeurt, alsook het herstellen van gescheurde kledij, geven blijk van 
een zin voor netheid. 

▪ Werkkledij is persoonlijk. Op de werkkledij staat het schoollogo. Iedere leerling 
zorgt zelf voor het naamtekenen van zijn werkkledij. Niemand draagt werkkledij 
van een medeleerling. 

▪ Vanaf het derde jaar is het dragen van gesloten, stevige veiligheidsschoeisel 
verplicht. Veiligheidsschoenen met rubberen zolen en stalen top geven een 
goede bescherming tegen vallende gereedschappen en zorgen voor een goede 
elektrische isolatie.  
Voor de leerlingen van het tweede jaar zijn werkschoenen aan te raden voor de 
praktische lessen STEM-technieken/wetenschappen. 

▪ Voor elke vakantie (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie) neemt de 
leerling zijn/haar werkkledij mee naar huis om te wassen. Wanneer de 
werkkledij gebruikt wordt voor de lessen Dier worden deze met een grotere 
regelmaat gereinigd. 

▪ De werkkledij wordt met het nodige respect behandeld: een herstelling 
moet binnen de 14 dagen uitgevoerd zijn. Iedere vorm van vernieling 
(opschriften ed.) zal onmiddellijk verwijderd moeten worden; 

▪ Leerlingen met een medisch attest en die niet mogen deelnemen aan de 
praktijk, maar toch meegaan met de klasgroep om de luisteren en te kijken 
dragen ook de nodige beschermkledij. 

 
 

4.5 Aanschaffen werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen 
▪ Leerlingen van 2B en tweede graad PDM(T) 

• kopen verplicht werkkledij die door de school gezamenlijk aangekocht 
en verdeeld wordt. Op deze werkkledij staat het LTI-logo en de naam 
van de leerling. 

• Volgende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voor iedere leerling 
verplicht: 

▪ eenvoudige werkhandschoenen, veiligheidsbril en 
gehoorbescherming (oorkappen). Deze worden door de school 
aangeboden, maar kunnen ook van thuis mee gebracht 
worden. Het gebruik van oorkappen met ingebouwde radio is 
op school verboden. 

▪ Veiligheidsschoenen zijn verplicht, maar deze worden niet door 
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de school aangeboden en dienen dus van thuis uit meegebracht 
te worden. 

▪ De leerlingen van 5de
 
en 6de

 
Planttechnische wetenschappen, 5de

 
en 

6de
 
tuinbouw en groenvoorziening, 7de Tuinaanleg en –onderhoud, 

moeten over een eigen snoeischaar (gemerkt met naam) beschikken; 
▪ De leerlingen van de derde graad dier- en landbouwtechnische 

wetenschappen en landbouw kunnen een bijkomend een overall van de 
school aankopen. Dit is niet verplicht.  Het is niet toegelaten andere 
overalls tijdens de praktijk te dragen. 

5. Specifieke regels voor werken met 
machines/apparaten  

 
In de land- en tuinbouwsector en aanverwante sectoren doen zich nog steeds een aantal 
ongevallen voor met soms dodelijke afloop en blijvende handicaps tot gevolg. Het is daarom 
van groot belang dat we goede en veilige werkattitudes aanleren. Daarnaast is arbeid in 
land- en tuinbouw belastend voor het lichaam. Daarom moeten wij bijzondere aandacht 
besteden aan de ergonomie. 

 

5.1 Werken met machines, apparaten en transportmiddelen is alleen 
toegelaten als: 

▪ de machine/apparaat zich in goede staat bevindt. De voorziene afschermingen en 
andere veiligheidsvoorzieningen (collectieve beschermingsmiddelen) mogen nooit 
verwijderd worden. 

▪ de gebruiker een voldoende opleiding heeft gekregen om veilig met deze 

arbeidsmiddelen te werken.  
Indien de gebruiker van zichzelf vindt dat hij na een opleiding om met een machine te 
werken, zich daartoe niet in staat vindt, dan dient hij dit aan de leerkracht / teeltleider 
te melden. Het is geen schande om toe te geven dat iemand zich niet in staat voelt 
om met een machine te werken. Het is zelfs lovenswaardig om dit te doen uit 
veiligheidsoverweging en om anderen niet in gevaar te brengen. 

 

5.2 Veiligheidsinstructiekaarten (VIK) 
 

Bij machines en installaties hoort een veiligheidsinstructiekaart. De preventiedienst stelt 
iedere machine/apparaat  in dienst en maakt een veiligheidsinstructiekaart op. De school 
doet dit niet enkel omdat het verplicht is, maar ook omdat zij noodzakelijk zijn om jou te 
laten werken volgens de regels van goed vakmanschap.  
Een VIK is eigenlijk een samenvatting van de belangrijkste zaken inzake veiligheid en 
preventie die ook in de gebruikshandleiding te vinden zijn. 
Als leerling en leerkracht ben je verplicht de veiligheidsinstructies te volgen die op deze 
kaarten staan. 

5.3 Specifieke risico’s en preventiemaatregelen  

 

Risico’Ri Risico’s Preventiemaatregelen 

Gehoorschade 

- Gebruik steeds de voorgeschreven persoonlijke 
beschermingsmiddelen inzake gehoorbescherming.  

- Het gebruik van oorkappen met ingebouwde radio is op school niet 
toegelaten. 

- Vermijd geluidsoverlast door machines niet nodeloos te laten draaien.  
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Letsels aan ogen 
en aangezicht 

- Gebruik steeds de voorgeschreven persoonlijke 
beschermingsmiddelen inzake gelaats- en oogbescherming. 

- Gebruik geen perslucht voor reinigen van de machines zonder een 
veiligheidsbril te gebruiken. 

- Gebruik de specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen bij 
laswerkzaamheden. 

Werken en rijden 
met tractor en 
andere   
machines 

- Werk / rijd alleen met machines als je de nodige opleiding gekregen 
hebt. 

- Wees aandachtig bij manoeuvres met machines en tractoren. 
- Laat geen andere personen toe in de onmiddellijke omgeving waar je 

werkt. 
- Het wegbergen van machines moet op een veilige, stabiele wijze 

gebeuren. 
- Onderhoud / herstelling aan machines enkel uitvoeren indien zij 

volledig uitgeschakeld zijn. 
- Herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden met originele 

onderdelen en onder leiding van een bevoegde leerkacht. 

Vallen, 
struikelen, 
uitglijden 

- Houd de doorgangen vrij. 
- Leg geen gereedschap of losse werkstukken op machines of op de 

grond. 
- Laat geen waterslangen en elektrische kabels na gebruik slingeren. 

Rol ze op en leg ze op een veilige plaats. 
- Verwijder onmiddellijk gemorste oliën, vetten en vloeistoffen. 
- Laat geen voorwerpen slingeren. 

Brand/ontploffing 

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

- Opletten bij het bijvullen van brandstof bij warme verbrandings-
motoren en hun uitlaat. 

- Houd de omgeving van de blusmiddelen en nooduitgangen vrij. 
- Gooi vettig poetsmateriaal in de afvalbak. 
- Ledig de afvalbakken regelmatig. 
- 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. 

Kwetsuren door 
vallende 
voorwerpen. 

- Volg de specifieke veiligheidsinstructies bij het stapelen, behandelen 
en opslaan van materiaal. 

- Let op voor vallende voorwerpen bij gebruik van stellingen en 
steigers. Plaats steeds de kantplanken en leuningen. 

Gegrepen, 
verpletterd en 
gekneld geraken 

- Het is verboden machines die in werking zijn te smeren, te reinigen, 
te herstellen, af te stellen … 

- Houd de omgeving van de machines vrij zodat struikel- en valgevaar 
uitgesloten worden. 

- Neem geen collectieve beschermingsmiddelen weg en plaats deze 
na onderhoud altijd terug. 

- Vervang beschadigde collectieve beschermingsmiddelen direct. 
- Lange haren worden samengebonden. 
- Draag geen ringen, armbanden, polshorloge, kettingen of 

halssnoeren. 
- Tref de gepaste veiligheidsmaatregelen (vergrendeling – 

waarschuwing) bij onderhoud en herstelwerk aan arbeidsmiddelen. 



Praktijkreglement 9 

Elektrocutie 

- Gebruik alleen elektrische aangedreven machines en elektrische 
verlengkabels die volledig in orde zijn. 

- Let op voor waterinsijpeling in elektrische motoren en machines. 
- Werk NOOIT aan de elektrische installatie die onder spanning staat. 
- Koppel toestellen af bij onderhoudswerkzaamheden of vervanging 

van onderdelen. 
- Werk alleen aan elektriciteit als je de nodige kennis en opleiding hebt. 
- Controleer elke machine voor gebruik op elektrische gebreken. 

Ergonomisch 
werken 

- Vermijd te lang werken in dezelfde werkhouding. 
- Doe niet stoer wanneer lasten verplaatst dienen te worden. 
- Til volgens de regels van de kunst en buig door je knieën, buig zo 

weinig mogelijk je rug. 
- Maak gebruik van de voorziene handgrepen en eventuele 

hulpmiddelen. 
- Zorg dat computers, computerschermen, laptops … ergonomisch 

opgesteld staan. 

Trillingen - Neem regelmatig een rustpauze bij hevige trillingen. 

 

5.4 Signaleren van defecten en storingen 
▪ De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en/of op te sporen. 

Het is echter eenieders plicht en taak om deze te signaleren. De directie en technisch 
adviseur / coördinator zullen beslissen welke maatregelen worden getroffen. 

▪ Leerlingen die betrapt worden op het moedwillig veroorzaken van defecten of storingen 
worden streng berispt met inbegrip van eventuele tuchtmaatregelen. Het veroorzaken 
van defecten en storingen kan immers het normale schoolleven en de veiligheid van 
anderen in gedrang brengen. 

▪ Alle onregelmatigheden die opgemerkt worden binnen of buiten de schooluren moeten 
gemeld worden aan de directie van de school. 

 

5.5 Starten en herstarten van machines na defect/herstelling 
▪ Machines en installaties worden enkel gebruikt en/of gestart na toelating van de leraar. 
▪ Voor herstellingen of nieuwe opstellingen worden de machines volledig stilgelegd en/of 

wordt de elektrische spanning uitgeschakeld.  
▪ Lees steeds de handleiding, de bedieningsinstructies en de veiligheidsinstructie-

kaarten als je de werking van een arbeidsmiddel niet of minder goed kent. 
▪ Het “buiten dienst zijn” van een machine wordt duidelijk aangegeven door een 

aangepast label of mededeling opgesteld door de preventieadviseur of TAC. 
▪ Machines of installaties die omwille van onderhoud of herstelling buiten dienst gesteld 

zijn, worden nooit heropgestart zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
preventieadviseur. 

▪ Aan de machine of installatie in herstel wordt een waarschuwingsbord gehangen dat 
alleen met medeweten van de preventieadviseur verwijderd mag worden. 

▪ Laat nooit een draaiende machine onbewaakt achter. 
 

5.6 Terugplaatsen van componenten na herstellingen 
▪ Na het onderhoud of de herstelling van machines moeten alle soorten beschermingen 

teruggeplaatst worden. 

▪ Het wegnemen of overbruggen van veiligheidscomponenten en collectieve 
beschermingsmiddelen is ten strengste verboden. 
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5.7 Rijden met tractoren en kleine wiellader (Pitbull of gelijkwaardig 
ander merk) door leerlingen 

▪ Vrij rijden met deze machines op het schooldomein zonder begeleiding: 
Alleen leerlingen van de derde graad BSO en TSO richting landbouw, tuinbouw en 
natuur mogen met deze machines vrij rijden en werken als ze: 

o voor tractoren beschikken over een rijbewijs G of geslaagd zijn voor een 
rijgeschiktheidstest ingericht door de school 

o voor kleine wielladers geslaagd zijn voor een rijgeschiktheidstest ingericht 
door de school 

▪ Bij het vrij rijden met deze machines op het schooldomein dienen volgende algemene 
richtlijnen gevolgd te worden: 

o De maximum rijsnelheid bedraagt 15 km/u. 
▪ Er wordt niet gereden buiten de lesuren, tijdens speeltijden en andere pauzes 

- De bestuurder neemt geen andere leerlingen mee 
- Het capaciteitsbereik van de machines wordt nooit overschreden 

 

6. Persoonlijk materiaal 
 

Na afspraken in de verschillende vakwerkgroepen bepalen de leraren in overleg met de 
directie welke persoonlijke gereedschappen gebruikt worden in een bepaalde klas of praktijk. 
De leraar bepaalt het noodzakelijke persoonlijk materiaal dat de leerling bij zich moet hebben. 
Zodoende hoeft een leerling zijn medeleerlingen niet te storen en voorkomt men dat 
gereedschap van eigenaar verandert. 
Men leent het persoonlijk materiaal niet uit. 

 

6.1 De leerlingen zorgen zelf voor volgend persoonlijk materiaal 
▪ Je zorgt zelf voor volgende zaken die je in je persoonlijk kastje opbergt. 

▪ Wasgerief: handdoek en zeep 
▪ veiligheidsschoenen en/of – laarzen, veiligheidshandschoenen 
▪ eigen vouw- of rolmeter, snoeischaar, snoeischaarhouder, stekmes, 

veiligheidsbril en gehoorbescherming  
▪ Het persoonlijke gerei moet je naamtekenen. 
▪ Je hangt de werkkledij na elke praktijkles netjes in de aangeduide kast. 
▪ Tijdens de praktijk zijn de kasten gesloten. De doordeweekse schoenen mogen op 

de kast staan. 
▪ Neem regelmatig bevuilde werkkledij mee naar huis om te laten wassen. 
▪ Wanneer persoonlijk materiaal verdwenen is, moet je dat dadelijk aan je leerkracht 

melden. Stel dit in geen geval uit tot het einde van de les of tot het begin van de 
volgende les. De leerkracht is niet aansprakelijk voor jouw persoonlijk 
gereedschap. 

 

6.2 Afsluiten en opbergen materiaal in persoonlijke kast 

• Volg voor het bewaren van je gereedschap de richtlijnen van de leerkracht. Die 
richtlijnen zijn afhankelijk van de beschikbare infrastructuur en kunnen van werkplaats 
tot werkplaats verschillen. 

• De leerkracht controleert regelmatig de inhoud van de kastjes en laat zaken die er 
niet thuishoren, verwijderen. 

• De kastjes moeten steeds afgesloten worden als de leerlingen de verkleedruimte 
verlaten. De inhoud van niet afgesloten kastjes kan in beslag genomen worden. 

• Elke leerling werkt met zijn eigen materiaal en respecteert het materiaal van de school 
en andere leerlingen. 

• Sancties bij beschadiging aan de kastjes worden door de directie bepaald. 

• Indien een leerling zijn sleutel vergeet, wordt het hangslot doorgeslepen. Er worden 
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geen hangsloten hersteld noch vergoed. 

• De leerlingen zorgen zelf voor het veilig opbergen achter slot van persoonlijk gerief, 
portefeuille, GSM’s … De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke 
spullen. Hij laat ze niet nodeloos rondslingeren. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Gebruik van gereedschappen en grondstoffen 
van de school 

7.1 Gebruik van gereedschap en machines van de school 
▪ Gereedschap van de school wordt enkel gebruikt met de toelating van de betrokken 

leerkracht. 
▪ De concrete werkwijze van het uitlenen van materiaal kan per afdeling of per 

werkplaats verschillen. Bij het begin van het schooljaar worden de nodige 
afspraken gemaakt. 

▪ Er kan alleen materiaal of gereedschap ontleend worden met de uitdrukkelijke 
toestemming van de leerkracht. 

▪ Controleer steeds de toestand van het gebruikte gereedschap voor én na het gebruik. 
Onregelmatigheden dien je onmiddellijk te melden aan je leraar, zo niet kan je 
ervoor verantwoordelijk gesteld worden. 

▪ Het gereedschap wordt na gebruik – of op het einde van de les – en uiteraard reiniging 
terug op zijn plaats gebracht. Niet te verantwoorden schade of verlies ervan dient 
vergoed te worden. 

▪ Apparatuur, gereedschap of machines die geen deel uitmaken van je opdrachten 
moeten onaangeroerd blijven. 

▪ Je gebruikt geen machines of apparatuur zonder toelating van de leerkracht. Indien 
je als leerling dit wel doet, kun je zelf geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk gesteld 
worden bij ongevallen of schade. 

▪ Het is verboden de machines te bedienen indien je onder invloed bent van drugs, 
alcohol en medicatie. 

 

7.2 Gebruik van grondstoffen van de school 
▪ Er wordt zuinig en verantwoord omgesprongen met de grondstoffen die de school ter 

beschikking stelt. 
▪ Schade ten gevolge van onverantwoord en/of ondoelmatig gebruik ervan dient vergoed 

te worden. 
▪ Overschotten van grondstoffen worden altijd naar de daartoe bestemde plaats 

gebracht en op een degelijke manier opgeslagen. 
▪ Overschotten worden nooit meegenomen door leerlingen. 
▪ Indien bij een controle vastgesteld wordt dat er overschotten van grondstoffen in 

kleding en/of boekentas zit, wordt dit beschouwd als ontvreemding van 
schooleigendom. 

 

7.3 Gebruik van gereedschap en grondstoffen van derden 
▪ Demonstratiemateriaal, -apparatuur en/of machines die ter beschikking gesteld worden 

door derden voor de leraar en leerling, dienen eerst toegelaten te worden door de 
directie. Ook de preventieadviseur dient op de hoogte gesteld te worden. 

▪ Er wordt verantwoord omgegaan met apparatuur, machines en gereedschap die 
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eigendom zijn van derden. De leerkracht beslist of leerlingen er al dan niet mee mogen 
werken na een voorafgaande controle op de veiligheid door de preventieadviseur. 

▪ Er wordt zuinig en verantwoord omgesprongen met de grondstoffen die geen 
schooleigendom zijn. Eventuele overschotten worden, samen met het afgewerkte 
product, terug meegegeven aan de eigenaar. 

 

7.4 Gebruik van elektriciteit 
▪ De voorschriften van het AREI (Algemeen reglement Elektrische installaties) worden 

door de school gevolgd, wat met zich meebrengt dat de leerlingen nooit op eigen 
initiatief mogen werken aan de elektrische installatie. De aansluiting van machines of 
apparatuur wordt nooit gewijzigd. 

▪ Apparatuur met beschadigde snoeren en/of contactstoppen mogen niet gebruikt 
worden. 

▪ Defecten worden onmiddellijk gemeld aan de leraar, technisch adviseur-coördinator of 
preventieadviseur. 

▪ Elektriciteit is te beschouwen als een grondstof. Er wordt zuinig en verantwoord mee 
omgesprongen. 

 

 

7.5 Gebruik van gassen 
▪ Leerlingen mogen onder geen enkele voorwaarde werken aan de leidingen van de 

gasinstallatie. 
▪ Defecten, lekken aan leidingen en koppelingen worden onmiddellijk gemeld aan de 

technisch adviseur-coördinator of de preventieadviseur. 
▪ Gasflessen worden enkel aangesloten en/of ontkoppeld door de leerkracht. 
▪ Gas is eveneens te beschouwen als grondstof. Er wordt zuinig en verantwoord 

omgesprongen met het gebruik ervan. Schade ten gevolge van onverantwoord en/of 
ondoelmatig gebruik ervan dient vergoed te worden. 

▪ Na de les worden de gasflessen steeds afgesloten en op de voorziene plaats 
opgeborgen. 

 

7.6 Gebruik van hefwerktuigen 

 
Het bedienen van hefwerktuigen, hefbruggen, takels e.d. is niet toegelaten voor leerlingen. 
Enkel personen die de nodige opleiding / instructies gekregen hebben, mogen werken met 
hefwerktuigen. 

 

7.7 Gebruik van ladders, steigers en stellingen 

 Ladders 
▪ Ladders mogen voor werkzaamheden boven de 2 meter stahoogte niet gebruikt 

worden, indien er een veiligere oplossing mogelijk is. 
▪ Controleer ladders altijd voor gebruik op gebreken. Pas de juiste praktijkregels toe voor 

gebruik en opstellen van ladders. Gebruik NOOIT een defecte ladder. 
▪ Bij gebruik van een ladder door leerlingen wordt er steeds per twee gewerkt. Eén 

leerling voert de werkzaamheden uit op de ladder en een andere leerling beneden 
houdt de ladder stevig vast. 

 

Steigers en stellingen 
▪ Steigers en stellingen mogen niet opgebouwd worden met leerlingen. Dit mag enkel 

door leerkrachten of onderhoudspersoneel gebeuren. 
▪ Volg de richtlijnen voor het opstellen en gebruik van steigers en stellingen. Lees daarbij 

de veiligheidsinstructiekaart. Begin niet met de werkzaamheden, of onderbreek ze, 
indien je een defect vaststelt. Meld gebreken onmiddellijk bij de TAC of de 
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preventieadviseur. 
▪ Steigers en stellingen worden nooit verplaatst met personen erop. 
▪ De veiligheidskantplanken/ leuningen moeten altijd geplaatst worden. 
▪ Gebruik de stabilisatiestangen bij werkzaamheden hoger dan 3 meter. 
▪ Steigers moeten steeds op een stabiele ondergrond staan. 

 

7.8 Gebruik van perslucht 
▪ Perslucht mag enkel gebruikt worden volgens de aanwijzingen van de leraar. 
▪ Gebruik geen perslucht voor het reinigen van kleding en handen. 
▪ Indien je (uitzonderlijk) perslucht moet gebruiken voor het reinigen van machines of 

onderdelen ervan, neem dan voldoende voorzorgen wat betreft wegvliegende vuil-
deeltjes. Het dragen van oog en/of gelaatsbescherming is hierbij verplicht 

8. Stages, werkplekleren, praktijklessen en 
werkzaamheden buiten het schooldomein en op 
verplaatsing 

8.1 Stages 
▪ Voor stages in bedrijven, door de school ingericht, moet de leerling de 

stagereglementen zeer stipt volgen. De stagiair moet zich houden aan de 
reglementering van het stagebedrijf. 

▪ Bij werkplekleren (praktijklessen die doorgaan op bedrijven) en praktijk buiten de 
school blijft het werkplaatsreglement onverminderd van kracht. De leerling houdt zich 
strikt aan de lessen en praktijkoefeningen die voorzien zijn. 

 

8.2 Werkzaamheden langs de wegen rond het schooldomein. 
▪ Bij werkzaamheden buiten het schooldomein en de normale werkplaatsen moet de 

nodige signalisatie en afscherming voor gevaar voor voorbijgangers voorzien worden. 
▪ Bij werkzaamheden langs de openbare weg dient de werkzone door de juiste 

verkeerssignalisatie afgebakend te worden. (Zie daarvoor de vik) 

 

9. Werkzaamheden aan elektrische installaties 
▪ De installatieverantwoordelijke van de elektrische laagspanningsinstallatie van de 

school is de aangestelde Technisch Adviseur van de afdeling Elektriciteit van het VTI 
Brugge. 

▪ Werkzaamheden aan de elektrische laagspanningsinstallatie mogen uitsluitend 
uitgevoerd worden door de door de school aangestelde, externe technicus die over 
een BA5-attest beschikt. 

▪ Alle werken worden uitgevoerd volgens de bestaande AREI-reglementering. Men zal 
zich strikt houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften. 

▪ Personeelsleden die toch werkzaamheden uitvoeren aan de elektrische installaties 
dienen over een BA4 of BA5-attest te beschikken dat wordt afgeleverd door de directie. 

▪ Leerlingen mogen in het kader van lessen elektriciteit enkel oefeningen uitvoeren onder 
een ongevaarlijke, lage veiligheidsspanning. 

▪ Storingen, defecten of onveilige situaties aan de elektrische laagspanningsinstallatie 
moeten direct gemeld worden aan de PA. 
 

10. Specifieke regels voor werkzaamheden aan 
eetbare producten 
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Vaak moet er tijdens praktijklessen plant gewerkt worden aan eetbare tuinbouwproducten. 
Ook ons pluimvee leveren ons eieren. Dit vergt enige aandacht op het gebied van hygiëne. 
Het FAVV (Federaal Voedselagentschap) schrijft daarom volgende basisregels voor: 

• Let op je persoonlijke hygiëne.  

• Nagels dienen kort en verzorgd te zijn; kunstnagels zijn verboden. 

• Na elk toiletbezoek worden de handen gewassen. 

• Handen worden gewassen en kledij wordt vervangen na het werken met 
gewasbeschermingsmiddelen. 

• De werkkledij en eventuele handschoenen moeten proper zijn en moeten regelmatig 
gewassen of vervangen worden, en zo nodig hersteld. 

• Alle wonden moeten onmiddellijk verzorgd worden. 

• Lange haren moeten samengebonden worden. 

 

11. Werken met dieren/verzorging van dieren. 
Op school wordt er ook gewerkt aan en met dieren. Houd daarbij rekening met volgende 
zaken: 

• Houd rekening met de kenmerkende gedragingen van diersoorten. 

• Behandel de dieren op de juiste wijze, zodat ze niet schrikken of pijn hebben. 

• Let op je persoonlijke hygiëne na het werken met dieren. 

• Krab- en bijtwonden van dieren onmiddellijk laten verzorgen. 

 

12. Gebruik van fytofarmaceutische en 
diergeneeskundige producten 

• Fytofarmaceutische producten 
▪ Het fytolokaal dient steeds op slot te zijn! Het is enkel toegankelijk voor bevoegd 

personeel. 
▪ Leerlingen mogen nooit producten van klasse A gebruiken. 
▪ Enkel leerlingen van het vijfde, zesde jaar PDM en zevende jaar 

groenvoorziening mogen producten van klasse B of niet geklasseerde producten 
gebruiken. 

▪ Het klaarmaken van spuitoplossingen gebeurt enkel door leerlingen van het 
zesde en zevende jaar en dat enkel onder toezicht van een leerkracht. 

▪ Het dragen van de nodige veiligheidskledij bij het bereiden en toepassen is altijd 
verplicht (laarzen, handschoenen, spuitpak, veiligheidsbril …).  

▪ De gebruiker staat ook in voor de reiniging van het toestel na gebruik.  
▪ De leerling heeft het recht te weten met welk product hij werkt. 
▪ Lees steeds de gebruikshandleiding of de veiligheidsinstructiekaart die bij het 

product hoort. 
 

• Diergeneeskundige producten 
▪ Diergeneeskundige middelen en dierverzorgingsproducten worden in een 

gesloten kast bewaard. 
▪ Diergeneesmiddelen mogen enkel door personeel met een gepaste opleiding 

gebruikt/toegediend worden. 
▪ Dierverzorgingsproducten mogen enkel onder begeleiding en toezicht van een 

leerkracht door leerlingen toegepast worden. 

 

13. Milieuzorg 
▪ Concreet aan milieuzorg doen is niet zo heel moeilijk. Indien je enkele eenvoudige 

gedragsregels toepast, kan je zelf een niet onbelangrijk steentje bijdragen aan het 
milieu. 

▪ Wees zuinig op energie. Vermijd verspilling van energie door bijvoorbeeld: 



Praktijkreglement 15 

▪ overbodige verlichting te doven; 
▪ machines af te zetten en lichten doven tijdens pauzes; 
▪ de deuren gesloten te houden in koude en winterperiodes; 
▪ zet de verwarming van de werkplaats uit bij het einde van de praktijk; 
▪ Wees zuinig op grondstoffen en knoei niet moedwillig met grondstoffen (metaal, 

meststoffen, hout, .dierenvoeders ...). 
▪ Beperk het waterverbruik door waterkraan minder open te zetten tijdens het handen 

wassen. 
▪ Help de afvalberg mee te beheersen door zoveel mogelijk afval te vermijden. 
▪ Sorteer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken of stockeerruimte. 
▪ Reinigingsproducten van verf, beits, … worden niet in de gootsteen gegoten. Ze 

worden bijgehouden en afgevoerd naar het gemeentelijk containerpark. 
▪ Gooi batterijen in de daartoe voorziene verzamelboxen (aan het onthaal). 
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14. Afval 
 
Op school wordt een grote inspanning geleverd om het afval te sorteren en te recycleren. 
Hiervoor is een afvalstoffenbeheersplan opgesteld door de interne preventiedienst.  
 

KGA Klein Gevaarlijk Afval  Gele afvalbakken (via PA) 

GFT Groenten Fruit en Tuinafval  Compost en/of groene afvalbakken 

PMD Plastiek, Metaal en Drankverpakking  Blauwe afvalbakken PMD 

GSP 
Gevaarlijke 
Stoffen en 
Preparaten 

Allerlei soorten afvalolie  Via Reniwi ( Vangansewinkel) 

Labo-afval Via Reniwi ( Vangansewinkel) 

Verpakkingen fytoproducten, 
fytoafval, vervallen fytoproducten 

Verzamelzakken in fytolokaal (Agri-
Recover) 

Batterijen Verzamelbox BEBAT 

Inktcartridges Verzamelbox RECYCA 

Andere 

Steen- en betonafval 

Afvalplein achter loods AT Houtafval 

Autobanden  

Restafval  Restafvalcontainer  

Metalen 
Te verzamelen in de werkplaats in de 
metaalafvalbak of achter de loods voor 
grotere stukken. 

Glas 

Opslag in lokaal gebouw kapel. Papier en karton  

Oude elektrische apparaten 

Asbest (kleine hoeveelhden) Gemeentelijk containerpark 

Snoeihout en hout bomen Naast composthoop 

 
 
 

Het is evident dat de specifieke afvalbakken zoals glas, PMD, metaal … enkel gebruikt 
worden om het betreffende afval in te deponeren. 

 
 

15. Veiligheidssignalisatie 
 
Het doel van een veiligheidssignalisatie is op een snelle en gemakkelijk te begrijpen manier 
de aandacht te vestigen op voorwerpen en situaties die bepaalde gevaren kunnen 
veroorzaken. 
De doeltreffendheid van deze tekens of pictogrammen hangt in grote mate af van 
voortdurend herhaald onderricht van alle personen voor wie de signalisatie bedoeld is. 
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15.1 Indeling veiligheidstekens en hun betekenis 
Op volgende bladzijde staat een overzichtstabel met de verschillende soorten 
veiligheidstekens, de gebruikte kleuren en hun betekenis. 

 

Soorten veiligheidstekens en hun betekenis 

Type Vorm Hoofdkleur Pictogram Voorbeeld 

Verbodstekens Rond Wit Rood Zwart 

 

Waarschuwingstekens 

algemeen 
Driehoek Zwart Geel Zwart 

 

Gebodstekens Rond Blauw Wit 

 

Reddingstekens Vierkant/Rechthoek Groen Wit 

 

Brandbestrijdings-

tekens 
Vierkant/Rechthoek Rood Wit 

 

Aanwijzingstekens Vierkant/Rechthoek Wit Zwart 

 

Waarschuwingstekens 

gevaarlijke producten 
Ruit Wit Rood Zwart 

 

 

  

http://www.vub.ac.be/preventie/#VB
http://www.vub.ac.be/preventie/#WB
http://www.vub.ac.be/preventie/#GB
http://www.vub.ac.be/preventie/#RB
http://www.vub.ac.be/preventie/#BIVB
http://www.vub.ac.be/preventie/#S_AP
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15.2 Brandbestrijdingstekens 

 

  
  

Brandblusapparaat Brandslanghaspel Branddeken Brandmeldknop 

 
 

15.3 Gebodstekens 

Deze tekens duiden op een verplicht te gebruiken beschermingsuitrusting of 
gedragswijze. Gebodstekens zijn blauwe, ronde tekens met witte pictogrammen. 
 

  
 

Ademhalingsbescherming 
verplicht 

Veiligheidsschoenen 
verplicht 

Gasflessen verplicht vast 
te leggen met ketting of 

riem. 

   

Gelaatsbescherming 
verplicht 

Oogbescherming verplicht Valharnas verplicht te 
gebruiken. 

  
 

Veiligheidshandschoenen 
verplicht 

Gehoorbescherming 
verplicht 

Schoeiselovertrek verplicht 
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15.4 Reddingstekens 

 
Evacuatieborden hebben een groene kleur, de pictogrammen zijn wit. 
 

 
   

Plaats en richting van een 
uitgang. Plaats of richting 

van een uitgang die 
gewoonlijk door de in de 

inrichting aanwezige 
personen gebruikt wordt. 

Draagberrie Telefoon voor 
oproepen eerste 

hulp 

Eerste hulppost 

 
   

Weg of richting van 
naar nooduitgang 

 

Veiligheidsdouche Verzamelplaats bij 
evacuatie 

Oogdouche 

 
 

15.5 Waarschuwingstekens 

 
Deze houden een waarschuwingsboodschap in voor mogelijk gevaar. Het zijn 
driehoekige tekens met zwarte rand. De basiskleur is geel. De pictogrammen zijn 
zwart. 
 

 
   

Ontvlambare 
stoffen 

Bijtende of corrosieve 
stof 

Opgelet voor 
transportvoertuigen 

Gevaar voor 
elektrische spanning 

    

Explosiegevaar Algemeen teken 
gevaar 

Struikelgevaar door 
niveauverschil 

Hangende last 
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15.6 Verbodstekens  

 
Verbodstekens zijn ronde borden, bestaande uit zwarte pictogrammen op een witte 
achtergrond. De borden zijn voorzien van een rode rand en een rode diagonale 
band. 
 

    

Geen doorgang 
voor onbevoegden 

Geen drinkwater Vuur, open vlam 
en roken verboden 

Verboden op 
transportvoertuigen 

te zitten of staan 

   
 

Verboden te roken Verboden met water 
te blussen 

Verboden deze 
machine met 2 

personen 
tegelijkertijd te 

bedienen 

Verboden te eten 
en drinken 

 
 

16. Gevaarlijke stoffen  
 Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn: 

▪ Fytoproducten of gewasbestrijdingsproducten 
▪ Geneesmidddelen 
▪ Verf, beits, verdunnings- en reinigingsmiddelen 
▪ Producten afkomstig van aardolie: benzine, diesel, oliën 
▪ Ontstoppers 
▪ Alle scheikundige laboratoriumproducten 

 

16.1  Algemene instructies bij het gebruik van gevaarlijke producten 

• Zowel thuis als op school maakt men gebruik van gevaarlijke producten. Wie heeft er 
thuis geen benzine, white spirit of een ontstoppingsmiddel staan? 

• Bij het werken met gevaarlijke producten dient men steeds een aantal regels in acht te 
nemen: 

o Lees aandachtig de etiketten aangebracht op de verpakking en volg de 
veiligheidsinstructies op. 

o Indien je kledij doordrenkt wordt met een of ander product, trek dan steeds de 
aangetaste kledij uit en spoel de huid overvloedig met water. 

o Verwijder nooit etiketten van een verpakking en zorg dat deze steeds goed 
leesbaar blijven. 

o Houd je steeds aan de instructies wat betreft voorraad, manier van opslaan en 
transport van de gevaarlijke producten. 

o Meng nooit producten waarvan je niet met zekerheid weet of mengen 
toegelaten is. 
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o Gebruik steeds de voorziene recipiënten. Melk-, bier-, limonadeflessen of 
andere recipiënten zijn verboden voor het opslaan of bewaren van 
(gevaarlijke) producten. 

o Controleer nooit onbekende producten door eraan te ruiken of te voelen. 
o Gebruik indien nodig de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 
o Rook en eet niet tijdens het werken met gevaarlijke producten. 
o Was steeds je handen na gebruik. 
o Laat geen recipiënten open staan, maar sluit ze degelijk af. 
o Plaats de producten na gebruik steeds op de juiste plaats terug. 
o Laat gevaarlijke producten nooit onbeheerd achter. 
 

• Op elk etiket staan vermeld: 
o H-zinnen (Hazard statements): geven de risico’s/gevaren aan die kunnen 

ontstaan bij het gebruik van dit product. 
o P-zinnen (Precautionairy statements): duiden aan welke voorzorgen je dient 

te nemen om dit product op een veilige manier te gebruiken. 
o Pictogrammen (zie punt 14.1 en 15.2) 

 

• De Material Safety Data Sheet (MSDS-) of veiligheidsinformatieblad) zijn dus ook 
allemaal aangepast en dienen in de plaats te komen van de oude versies. 

 
 

16.2 Waarschuwingstekens die voorkomen op gevaarlijke 
producten 

 
Vanaf 01/07/2015 wordt de indeling en etikettering van gevaarlijke producten gedaan 
volgens het GHS (Globally Harmonised System). De overgangsperiode van oud naar nieuw 
systeem is daarbij afgesloten. Dit is het wereldwijd systeem voor indeling en etikettering van 
gevaarlijke stoffen, is door de UN goedgekeurd en werd door Europa als verordening EG 
1272/ 2008 in alle Europese landen ingevoerd.  
 
Daardoor worden de oude tekens niet meer gebruikt, ze kunnen wel nog voorkomen op 
producten in voorraad of bijvoorbeeld op producten die langere tijd meegaan, bijvoorbeeld 
batterijen. 
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(De vierkante grijze tekens zijn de oude tekens die niet meer gebruikt worden.) 
 
Ter verduidelijking: hieronder een overzicht met de overgang van oude naar nieuwe 
symbolen 
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16.3. H- en P-zinnen 
o H-zinnen (Hazard statements): geven de risico’s/gevaren aan die kunnen 

ontstaan bij het gebruik van dit product. 
o P-zinnen (Precautionairy statements): duiden aan welke voorzorgen 

(preventiemaatregelen) je dient te nemen om dit product op een veilige 
manier te gebruiken. 

 
Om papierverspilling te voorkomen zijn de H- en P- zinnen en hun betekenis te vinden in de 
brochure  ‘Chemicaliën op school’. 
Deze brochure is de vinden op SS. Map ‘Informatie voor leerlingen’  → Documenten  → 
deelmap COS → brochure ‘Chemicaliën op school’ 
 
In dezelfde brochure zijn ook nog de oude R- en S-zinnen te vinden. 
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17. Nuttige telefoonnummers 
 

Nood-
nummers 

Brandweer 
Medische spoeddienst 
Europees noodnummer 

112 

Politie 101 

Antigifcentrum 070 / 245 245 

Brandwondencentrum UZ Gent 09 / 332.34.90 

LTI-oedelem 050/35.09.84 

  

  
 

 

 

 

 


