
Practicumreglement 
 
Inleiding 
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 jezelf 
of een ander. Gevaren kunnen worden voorkomen als iedereen zich veilig en 
verantwoordelijk gedraagt. 
 
Om jouw veiligheid en die van anderen te waarborgen, is het noodzakelijk dat 
je de regels kent. 
 
Algemene regels 

 Alle schade die moedwillig of door ondoordacht gedrag wordt toegebracht aan 
inventaris, instrumenten of ander materiaal wordt beschouwd als vandalisme 
en kan leiden tot schorsing; 

 Onnodig gebruik van de oogdouche of stortdouche kan eveneens leiden tot 
schorsing; 

 Tijdens practica is er altijd toezicht door de docent en/of de technisch 
onderwijsassistent (TOA); 

 Omdat je met kostbaar en kwetsbaar materiaal werkt, gedraag je je in het 
lokaal altijd rustig; 

 Tijdens een practicumles zet je jouw tas onder de tafel en houd je het looppad 
vrij van obstakels; 

 Aan het eind van een practicumles wordt alles eerst gezamenlijk opgeruimd 
en daarna ruim je jouw eigen spullen op. 

 
Veiligheidsregels 

 Volg altijd de instructie van de docent of de TOA op; 
 Bij een klassikaal practicum stelt de docent of de TOA de leerlingen vooraf op 

de hoogte van de eventuele risico’s van de te gebruiken stoffen en 
apparatuur; 

 Bij een zelfstandig uit te voeren practicum dien je je vooraf op de hoogte te 
stellen van de eventuele risico’s van de te gebruiken stoffen en apparatuur; 

 Je draagt tijdens een practicum les geen losse sjaals, dassen en andere losse 
kledingstukken; 

 Wanneer je lang haar hebt en moet werken met een gasbrander, draag je 
jouw haar in een staart en stop je die onder jouw kleding; 

 Bij een practicum voor de vakken scheikunde en biologie doe je altijd jouw 
labjas aan en zet je altijd een veiligheidsbril op; 

 Bij practica voor andere vakken doe je altijd jouw labjas aan en zet je een 
veiligheidsbril op indien je met bijtende stoffen werkt of stoffen verwarmt; 

 Blijf altijd opletten bij het verhitten van een vloeistof; 
 Let extra goed op bij het werken met vloeistoffen; 
 Pak elektrische apparaten nooit met natte handen vast; 
 Meld onmiddellijk aan de docent of TOA als je meent te zien dat er ergens iets 

mis gaat; 
 Proef nooit van stoffen en andere materialen die je tijdens het practicum 

gebruikt of in het practicumlokaal staan; 
 Ga nooit zelf experimenteren zonder toestemming van de docent en/of TOA; 
 Neem geen practicummaterialen mee zonder toestemming van de docent 

en/of TOA. 



 
Extra aandachtspunt 
De lokalen 60, 61, 62, 70, 71 en het scienceplein zijn practicumruimtes. 
 
In elk practicumlokaal is een oogdouche aanwezig. Deze bevindt zich in de 
demonstratietafel. 
 
Tevens heeft elk practicumlokaal een stortdouche. Deze bevindt zich boven de deur. 
 
De EHBO-koffer staat achter de balie op het scienceplein. 
De brandblusser/slanghaspel bevindt zich op het scienceplein. 
 
Tevens zijn er twee handbrandblussers en een blusdeken beschikbaar achter de 
balie op het scienceplein. 
 
Het handboek “eerste hulp bij chemische stoffen” ligt op de balie op het scienceplein. 


