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Werkplaatsreglement Salon bio-esthetiek 

Bio-esthetiek 

Schoonheidsverzorging 

 

  

Doelstelling 

  

Dit intern reglement wil de leerlingen aanzetten tot veilig gedrag en zo ongevallen in  

voorkomen. 

 

Algemene bepalingen 

  

De werkplaats is een leslokaal dat alleen met toestemming van de begeleidende 

leerkracht betreden of verlaten mag worden. 

Voor het gebruik van apparaten,materiaal en producten zijn instructiekaarten 

opgesteld. Raadpleeg die instructiekaarten vooraleer aan het werk te gaan. 

Om veilig te kunnen werken, gelden een aantal specifieke afspraken: 

 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 tot de werkplaats of worden eruit verwijderd 

 bij het einde van de les wordt de werkplaats op het teken van de begeleidende 

leerkracht rustig verlaten 

 

Persoonlijke werkkleding 

De voorgeschreven werkkleding is een goed passende schort met broek. Het werkpak 

moet altijd gesloten zijn 

Het werkpak moet goed onderhouden en netjes zijn.  De leerkrachten zien erop toe 

dat de leerlingen hun werkpak regelmatig meenemen naar huis om het te wassen. 

Het dragen van juwelen in de werkplaats (ringen, oorhangers enz.) is verboden. 

Het dragen van zichtbare piercings is verboden 

Vanaf het 2de leerjaar van de 2de graad is het dragen van gezondheidsschoenen 

verplicht. 

 

Persoonlijke materialen 

 je bent verantwoordelijk voor je eigen materiaal, de koffer waarin je je materialen 

opbergt is voorzien van een veilig slot  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) 

Voor werkzaamheden die een specifiek risico inhouden is het dragen van PBM's 

verplicht:  

De veiligheidsinstructiekaarten geven altijd aan welke PBM's tijdens de 

werkzaamheden gedragen of gebruikt moeten worden.  Raadpleeg ze vooraleer aan 

het werk te gaan.  Let ook op de pictogrammen in de werkplaats of op de machines 

aangebracht.   
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De PBM's bieden alleen bescherming wanneer ze op de juiste manier gebruikt of 

gedragen worden: volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing. 

 

Werken in de werkplaats 

Veilig werken in de werkplaats houdt in: zorg dragen voor de eigen veiligheid en 

gezondheid en voor die van de medeleerlingen. 

Daarom: 

 voer alleen opdrachten uit die de begeleidende leraar je geeft 

 wijs medeleerlingen erop wanneer zij onvoorzichtig of ondoordacht handelen 

 wees bijzonder voorzichtig in de omgeving van toestellen  

 plaag of hinder je medeleerlingen niet terwijl zij aan het werk zijn, opdat hun 

aandacht of concentratie op hun activiteit niet verslapt 

 schakel nooit een apparaat in wanneer een medeleerling met dit apparaat aan 

het werk is 

 ga op een voorzichtige en adequate manier om met toestellen, 

gereedschappen, gevaarlijke stoffen enz.; volg daarbij de richtlijnen gegeven in 

de lessen technologie, raadpleeg vooraf de instructiekaarten en werk zoals die 

instructiekaarten is aangegeven 

 verlaat nooit een apparaat dat in werking is 

 zichtbare gebreken zoals niet of onvoldoende functionerende beveiligingen, 

elektrische snoeren die sporen van sleet vertonen, niet geaarde stopcontacten 

enz. worden aan de begeleidende leerkracht meegedeeld 

 schakel onmiddellijk het toestel uit bij abnormale werking (ongewoon lawaai, te 

traag of te snel draaien enz.) en verwittig de begeleidende leerkracht 

 voer onderhoudswerkzaamheden enkel uit als de begeleidende leerkracht je 

daartoe de opdracht geeft.  Voor onderhoud staan specifieke richtlijnen vermeld 

op de instructie-kaarten. 

Raadpleeg deze richtlijnen vooraleer het onderhoud te beginnen.  

 

Gevaarlijke producten 

Bij het omgaan met gevaarlijke stoffen gelden de volgende afspraken: 

- gebruik nooit producten zonder toestemming van de begeleidende leerkracht 

- plaats na gebruik de producten terug in de voorziene opslagruimte 

- laat geen recipiënten met vluchtige vloeistoffen openstaan maar sluit die goed 

af. 

 

Hygiëne 

De voorschriften rond hygiëne zijn de volgende: 

- onderhoud goed het werkpak en was het regelmatig.   

- was altijd de handen grondig aan het begin en op het einde van de les 

- laat ook de kleinste wonde onmiddellijk verzorgen 

- eet of drink niet in de werkplaats.   

- leerlingen met lange of loshangende haren maken deze vast. 

- het dragen van kunstnagels is verboden 
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Orde en netheid 

De voorschriften rond orde en netheid zijn de volgende: 

- besteed bij elke handeling in de werkplaats altijd aandacht aan orde en netheid 

- plaats losse toebehoren van apparaten altijd terug op de aangegeven plaats 

- maak op het einde van de lessen en op een teken van de begeleidende 

leerkracht, de aangeduide zones schoon.   

- verloren gereedschap en opzettelijke beschadiging aan gereedschap, 

apparaten, uitrusting of infrastructuur moeten door de schuldige vergoed 

worden. 

 

Brandveiligheid 

Het is verboden: 

- op school, en dus ook in de werkplaatsen te roken 

- vuur te maken of een werkzaamheid te verrichten waarbij vonken veroorzaakt 

kunnen worden in de omgeving van een werkpost waar gewerkt wordt met 

ontvlambare producten 

Hou de omgeving van brandbestrijdingsmiddelen altijd vrij, zodat ze zonder hinder 

bereikbaar zijn. 

Zorg dat je de onderrichtingen van het nood- en evacuatieplan kent, zodat je ze 

automatisch kunt uitvoeren. 

Volg de groene pictogrammen in de lokalen en de gangen: in geval van brand wijzen 

zij je een veilige uitweg. 

Hou de vluchtwegen steeds vrij zodat zij zonder hinder gebruikt kunnen worden. 

 

Milieu 

De voorschriften rond milieu zijn de volgende: 

- vermijd zo veel mogelijk producten te morsen 

- verwijder alle afvalstoffen op de voorgeschreven manier en respecteer de 

voorgeschreven  inzameling. 
 


