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Werkplaatsreglement 
 

Voor de opleiding 

 
Deeltijds Onderwijs 
Logistiek helper in de zorginstellingen 
 
 

Algemeen. 
 

De leerkracht is steeds verantwoordelijk voor het klasgebeuren en zorgt ervoor dat het 
werkplaatsreglement strikt wordt toegepast.  
De leerkracht geeft zelf het goede voorbeeld. 

 

 
Art LH.1 Orde, netheid en hygiëne 
 
Art LH.1.1 

Zorg voor een volledige, persoonlijke hygiëne: grondig wassen (douche, bad, mondhygiëne, handhygiëne) 
 
Art LH.1.2 

Handen steeds wassen na het toiletgebruik. 
 
Art LH.1.3 

Werk ordelijk en overzichtelijk, ruim gereedschappen die je niet meer nodig hebt onmiddellijk op. Maak vervuilde gereedschappen eerst zuiver 
alvorens ze weg te bergen.  

 
Art LH.1.4 

Op het einde van de praktijkles wordt alle apparatuur uitgeschakeld en zorgt men er voor dat banken proper zijn, de stoelen op de banken staan, de 
vuilnisbakken leeggemaakt zijn en het lokaal grondig geborsteld is. 

 
Art LH.1.5 

Alle afval wordt opgeruimd en naar de daartoe bestemde plaatsen gebracht. De school doet aan selectieve afvalinzameling, volg hierbij de 
aangegeven instructies. 

 
Art LH.1.6 

Gemorste vloeistoffen worden onmiddellijk verwijderd. 
 
Art LH 1.7 

Verzorgingsmateriaal wordt enkel onder toezicht van leerkracht gebruikt. Alle verzorgingsmateriaal wordt enkel gebruikt voor lesdoeleinden. Het 
gebruikte verzorgingsmateriaal wordt na de les opgeborgen in de daarvoor bestemde kasten. 

 
Art LH.1.8 

Verzorgingspoppen worden met de nodige voorzichtigheid gehanteerd d.w.z. dat ze worden beschouwd als zorgvrager en dusdanig gebruikt. 
Verzorgingspoppen worden na de les altijd netjes gekleed terug in het bed gelegd en toegedekt volgens de techniek. 

 
 
 
Art LH.1.9 

Bij demonstratie van bepaalde technieken gaan de leerlingen niet op het bed zitten, noch ertegen leunen. De leerlingen gaan ook niet op het 
bed liggen. Is dit enkel voor lesdoeleinden toch nodig dan worden steeds de schoenen uitgedaan. De verzorgingsbedden zijn altijd netjes opgemaakt. 

. 
 

Art LH.1.10 
Gebruikte handdoeken van de school dienen in de linnenbak verzameld te worden.  
Deze bakken worden na iedere praktijkles naar de wasplaats gebracht, gewassen, gedroogd, geplooid en op de juiste plaats weggelegd 
Ander wasgoed wordt ook iedere praktijkles kastklaar gemaakt en weggeborgen. 

 
 

Art LH.1.11 
Op het einde van de praktijkles worden de gebruikte lokalen grondig gepoetst. 
 

 
 

Art LH.2 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 
 

Art LH.2.1 
Men heeft altijd een zuivere zakdoek bij zich (niet met de vingers in de neus of oren prutsen). 
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Art. LH.2.2 

Hij of zij die ziek is blijft uit de praktijkles (besmetting). 
 
Art. LH.2.3 

Na een nies- of hoestbui steeds de handen wassen. 
 
Art. LH.2.4 

Draag zorg voor de gebruikte apparatuur. Zorg ervoor dat alle gebruikte materialen steeds worden gereinigd, desnoods ontsmet. 
 
 
Art LH.2.5 

Lang haar wordt samengebonden in een staart. 
 
 

Art LH.2.6 
Platte gesloten waterbestendige schoenen met anti -slip zolen zijn verplicht tijdens de praktijkles 

 
Art LH.2.7 

Elke wonde aan vingers of handen moet onmiddellijk ontsmet en verzorgd worden met een waterdichte pleister(blauwe kleur). Het dragen van plastiek 
handschoenen is aan te raden bij verwondingen aan de handen en het werken met producten. 

 
 

Art LH.2.8 
Uit het oogpunt van een perfecte hygiëne mag men niet op werktafels of werkbaden zitten. 

 
 
 
 

 
Art LH.3 Veilig werken 
 

Art LH.3.1 
Ken je de veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van een toestel of product niet of is de instructie-fiche niet duidelijk genoeg, vraag dan de nodige 
inlichtingen hieromtrent aan je leerkracht. 
 

Art LH.3.2 
Gebruik enkel het gereedschap voor het doel waarvoor het bestemd is. Stel je een defect aan een gereedschap vast, breng dan onmiddellijk de 
leraar op de hoogte. 
 
 

Art LH.3.3 
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 LH.3.4 
Spelen en pesterijen verhogen zeer sterk het risico op ongevallen en worden dus absoluut niet getolereerd. 

 

 
Art. LH.3.5 

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. 

 

Art. LH.3.6 
   Gsm- toestellen zijn niet toegelaten in de werkplaats of in afspraak met de betrokken               
               leerkracht. 
 
 

Art LH.4 Brandpreventie 
 

Art LH.4.1 
Schenk de nodige aandacht aan de aangebrachte pictogrammen en volg ze op. 
 

Art LH.4.2 
Zorg dat je op de hoogte bent van de plaats van de brandblusser en de nooduitgang. 
 
 

Art LH.4.3 
Zorg dat de vluchtwegen steeds vrij blijven van obstakels. 
 

Art LH.4.4 
Controleer of alle elektrische apparaten (behalve frigo of diepvries) na de les uitgeschakeld zijn. 
 

Art LH.4.5 
Draai na de les de gasschakelaars dicht en controleer! 

 

Art LH.5  Algemene afspraak 
 
Art LH.5.1 

Indien de beroepsopleiding doorgaat in de praktijklokalen van de dagschool, telt uiteraard dan het werkplaatsreglement van daar gecombineerd met 
het CDO-reglement. 


