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BESTE CURSIST, 
De veiligheid dient bij de uitvoering van alle werkzaamheden voorop te staan. Men dient niet alleen 
de voorschriften te kennen, maar vooral toe te passen. Juist bij het voor langere tijd verrichten van 
dezelfde werkzaamheden is het gevaar groot dat men onoplettend wordt!! De extra inspanning die 
nodig is om van werken veilig werken te maken, wordt duidelijk beloond door de praktische 
zekerheid dat hierdoor menselijk leed kan worden voorkomen. Naast de hieronder volgende 
algemene regels kunnen voor afzonderlijke gevallen specifieke veiligheidsnormen gelden. 

 
A.  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ALGEMEEN 

 
1 Zowel docent als cursist dienen van de inhoud van dit veiligheidsreglement op de hoogte te zijn 

en zich daaraan te houden. 
2 Gevaarlijke situaties/ gevaarlijk handelen/ bijna ongevallen en letsel dienen per direct 

gerapporteerd te worden bij de direct leidinggevende of de instructeur. 
3 Volg aanwijzingen en instructies van leidinggevenden op. 
4 Stel u zelf op de hoogte van de plaatsen waar de veiligheidsmiddelen zich bevinden: 

• Brandblussers 
• Verbandtrommels 
• Oogspoelflessen 
• Pictogrammen 
• Noodschakelaars 

5 Houd uw afdeling netjes. Laat looppaden vrij, laat geen materialen, kabels of gereedschap 
rondslingeren. 

6 Gas- en zuurstofflessen moeten zodanig worden neergezet, dat ze in noodsituaties gemakkelijk 
kunnen worden verwijderd. Zorg steeds dat slangen en meters in goede conditie zijn en, indien u 
meent dat gebruik gevaar oplevert, waarschuw de instructeur. 

7 Ruim alle gereedschappen en materialen op de daarvoor bestemde plaats op. 
8 Gebruik gereedschap slechts voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruik nooit gereedschap 

waar iets aan mankeert. 
9 Het uitgieten van oliën en / of chemicaliën over het terrein, in riolen of andere afvoeren is ten 

strengste verboden. 
10 Gebruik nooit kantelbare voorwerpen als emmers of vaten om op te stappen of te staan. 
11 Verricht alleen werkzaamheden die niet tot de normale taak behoren, nadat u van uw 

opdrachtgever voldoende informatie betreffende de veilige werkwijze en de 
veiligheidsvoorzieningen (waaronder persoonlijke beschermmiddeling) hebt gekregen. 
 

B.     VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MACHINES  
 

1 Controleer voor gebruik of de machine in goede staat verkeert. 
2 Gebruik machines alleen voor het doel waarvoor het bestemd is. 
3 Het bedienen van machines mag enkel door geïnstrueerde en / of bevoegde personen gebeuren. 
4 Weet waar de noodstop zit van de machine waaraan u werkt. Het blokkerén hiervan is ten 

strengste verboden. 
5 In bedrijf zijnde machines moeten steeds voorzien zijn van alle beschermkappen. 
6 Stop de machine bij elke onderbreking van werkzaamheden. 
7 De cursist is niet bevoegd om onderhoudswerkzaaniheden aan de machines te verrichten. 
8 Storingen aan machines dienen direct bij de instructeur gemeld te worden. Spanning eraf halen 

via hoofdschakelaar. 
  
 


