
                                                                                                                       1 / 2 
Versie 22/23 

 

Algemeen practicum reglement Maurick College  

 

Tijdens een practicum kun je met diverse bronnen van gevaar in aanraking komen. Als er wat 

gebeurt kun je slachtoffer worden, per ongeluk of door toedoen van een ander. Gevaren kunnen 

worden voorkomen als iedereen zich veilig en verantwoordelijk gedraagt. Dit reglement geldt voor 

de practicumlokalen (70, 71) en plein 8, alsook voor de leslokalen wanneer daar een practicum 

wordt uitgevoerd. Omdat veiligheid in deze ruimtes extra belangrijk is, is het noodzakelijk dat je de 

regels kent en naleeft.  

  

Gedrag in het lokaal 

• Tijdens de practicumlessen is er toezicht. Volg altijd de instructies op van de docent en/of 

technisch onderwijsassistent (TOA) tijdens de lessen.  

• Zorg ervoor dat de gangpaden vrij zijn, zet je tas dan ook altijd onder de tafel.  

• In de praktijkruimtes mag niet gegeten en gedronken worden. Dus ook NOOIT proeven van 

stoffen die bij het practicum gebruikt worden.  

• Tijdens de les gedraag je je rustig, dus niet rennen en duwen.  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Tijdens de practicumlessen Biologie en Scheikunde draag je een labjas en 

veiligheidsbril. Daarnaast ook wanneer er wordt gewerkt met bijtende 

stoffen of er stoffen worden verwarmd.  

• Lange haren draag je in een staart, onder de kraag van je labjas 

• Een capuchon van een trui draag je ook onder de kraag van je labjas 

• Draag geen kleding van ontvlambaar materiaal (zoals sjaals, hoofddoekjes), in het geval van 

hoofddoekjes zijn deze beschikbaar van niet brandbaar materiaal.  

 

Kennis vooraf aan het practicum 

• Zorg ervoor dat je op de hoogte bent waar alle veiligheidsmiddelen zijn: blusdeken, 

brandblusser, oogdouche, nooddouche, nooduitgang en glasbak.  

• Zorg ervoor dat je weet hoe je apparatuur moet gebruiken voor je ermee aan de slag 

gaat. Ken de veiligheidsvoorschriften. 

• Zorg ervoor dat je de gevarensymbolen kent voor je gaat werken met chemische stoffen.  

 

 



                                                                                                                       2 / 2 
Versie 22/23 

Werken tijdens het practicum: 

• Gebruik de materialen tijdens het practicum alleen daar waarvoor ze bedoeld zijn. Zelfs als 

er met ongevaarlijke stoffen zoals water wordt gewerkt! 

• Werk netjes en overzichtelijk: zet geen spullen op de rand en noteer op het 

glaswerk altijd welke vloeistof erin zit).  

• Na afloop van het practicum ruim je de gebruikte spullen op en maak je de tafel schoon. Als 

er op het practicumvoorschrift specifieke instructies voor het opruimen staan, volg je die op.   

• Neem nooit materialen mee zonder toestemming van docent of TOA.  

• Zet apparatuur en brander uit wanneer je hiermee klaar bent.  

• Was na afloop van het practicum altijd je handen  

 

Afval 

• Gooi kapot glaswerk in een glasbak 

• Gooi nooit afval in de gootsteen 

• Gooi nooit chemicaliën of hete voorwerpen in de prullenbak 

 

Ongelukjes 

• Waarschuw de docent of TOA altijd als er een probleem is, zoals kapot 

glaswerk en morsen.  

• Indien je iets gemorst hebt, dan veeg je dit af met papier (niet met je labjas) 

• Als er tijdens het practicum spullen kapotgaan, meld je dit direct bij de docent of TOA.  

• Krijg je chemische stoffen op je huid, oog of mond, spoel dit zo snel mogelijk af met de 

beschikbare middelen. 

• Krijg je chemische stoffen op je huid, oog of mond waarbij je niet weet hoe je dit moet 

behandelen, ga naar je docent of naar de TOA. 

 

Naleving veiligheidsregels 

• Als je met opzet of door onzorgvuldig gedrag spullen kapot maakt wordt dit gemeld bij de 

directie en volgen passende maatregelen.  

• Indien je je niet houdt aan één van de bovengenoemde regels word je zonder waarschuwing 

direct verwijdert van het practicum en moet je je melden bij de coördinator.  

• Onrechtmatig gebruik van veiligheidsvoorzieningen zoals de nooddouche en oogdouche 

levert zonder waarschuwing direct een schorsing op.  

 
 


