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De veiligheidsregels 
 

1. Draag een veiligheidsbril indien dit in het voorschrift is 

voorgeschreven of door de docent/onderwijsassistent wordt 

verplicht. 

2. Draag een labjas altijd gesloten. 

3. Bind lange haren bij elkaar als je met de gasbrander werkt. 

4. Leg geen onnodige materialen op je tafel. 

5. Werk rustig en gedisciplineerd. 

6. Lees eerst goed wat je moet doen. 

7. Vraag aan je docent of de onderwijsassistent als je iets niet snapt. 

8. Volg uitsluitend de instructies van je docent of van de 

onderwijsassistent of het voorschrift. 

9. Richt een reageerbuis nooit op jezelf of op een ander. 

10. Proef nooit van stoffen. 

11. Ruik heel voorzichtig aan stoffen als dat is toegestaan. 

12. Eet en drink niet in het practicumlokaal. 

13. Wees bewust van wat je door de gootsteen gooit. Lever 

milieuvervuilende stoffen na afloop van het practicum in. 

14. Ruim altijd gemorste chemicaliën op (altijd melden als je 

gevaarlijke chemicaliën morst). 

15. Schrijf op glaswerk wat er in zit. 

16. Gebruik nooit beschadigd glaswerk. 

17. Ruim gebroken glaswerk direct op (in de glasbak) 

18. Schenk uit een flesje met het etiket naar boven. 

19. Sluit een pot of fles af direct weer af met de bijbehorende stop. 

20. Wees bewust van waar de nooduitgang is. 

21. Wees bewust van waar de branddeken/(oog)douche is. 

22. Wees bewust van waar de EHBO kist hangt. 

23. Papiertjes, afgebrande lucifers e.d. na afloop in de afvalbak doen. 

24. Laat je werktafel altijd schoon en droog achter. 

25. Was na afloop je handen. 

26. Draag geen petje. 

 

 

 

De labjas 

 

Als je een 

practicum hebt, 

pak je altijd de 

labjas met je eigen 

nummer! 

 

Hang je jas op aan 

het haakje van de 

labjas die je gepakt 

hebt. 

 

Ga zeer zorgvuldig 

met de labjas om. 

 

Meld direct als een 

labjas niet in orde 

is. 

   schadelijk       brand bevorderend        corrosief           milieugevaarlijk        ontplofbaar                giftig 

 

                                                                   De gevarensymbolen 


