
Algemene veiligheidsvoorschriften Zorg 

en welzijn Keuken 
- Je bent verplicht om je aan alle veiligheidsvoorschriften te houden in 

deze keuken 

 

- Bij twijfel in het gebruik van klein materiaal, apparaten of machines 

vraag je altijd de docent om hulp  

 

- De docent geeft aan welk klein materiaal, apparaten of machines je mag 

gebruiken 

 

- Handen wassen met zeep en goed drogen (ook tussendoor) 
 

 
- Je draagt de voorgeschreven kleding: Katoenen witte shirt, kookshort 

(vastmaken) en indien nodig stagekleding.  Lange haren vast in een 
staart of katoenen hoofddoek in een knot gedraaid.  

 
 

- Geen sieraden aan o.a. je handen en polsen, geen kauwgom 

 

- Niet rennen, elkaar aanstoten of laten struikelen. Werk rustig en niet 
gehaast 

 

- Ruim je werkplek, bestek/snijbestek, apparaten, machines, materiaal en 

het lokaal altijd netjes op 

 
- Gebruik schoonmaakspullen alleen waar ze voor bedoeld zijn en in de 

juiste dosering (dosering aangegeven op de verpakking)  

 

- Loop meteen naar de docent als er een ongeluk gebeurt  



Algemene veiligheidsvoorschriften Zorg 

en welzijn Kapsalon 
- Je bent verplicht om je aan alle veiligheidsvoorschriften te houden in 

deze kapsalon 

 
- Bij twijfel in het gebruik van materialen en apparaten vraag je altijd de 

docent om hulp  

 

- De docent geeft aan welke materialen je mag/kan gebruiken  

 
 

- Tijdens praktijk haren vast en katoenen hoofddoek in een knot  
 

 
- Ruim je werkplek, apparaten en materiaal op de juiste plek op 

 
- Materialen en apparaten moeten schoongemaakt en/of gedesinfecteerd 

worden.  

 

- Leerlingen leveren stijltangen, krultangen, föhns in bij de docent en laten 

de apparaten afkoelen. Snoer niet oprollen zolang het apparaat nog 

warm is.  

 
- Gebruik schoonmaakspullen alleen waar ze voor bedoeld zijn en in de 

juiste dosering (dosering aangegeven op de verpakking)  

 
- Niet rennen, elkaar aanstoten of laten struikelen. Werk rustig en niet 

gehaast 
 

 
- Loop meteen naar de docent als er een ongeluk gebeurt of als je een 

vraag hebt  



Algemene veiligheidsvoorschriften Zorg 

en welzijn Huishoudkunde 
- Je bent verplicht om je aan alle veiligheidsvoorschriften te houden in dit 

huishoudkunde lokaal 
 

- Bij twijfel in het gebruik van materialen en apparaten vraag je altijd de 

docent om hulp  

 

 

- De docent geeft aan welke materialen je mag/kan gebruiken  

 

 

- Ruim je werkplek, apparaten en materiaal altijd netjes op 

 

- Niet rennen, elkaar aanstoten of laten struikelen. Werk rustig en niet 
gehaast 

 
 

- Knoei niet met water of andere grondstoffen op de vloer, omgeving 
(direct opruimen) 

 
 

- Tijdens praktijk haren vast en katoenen hoofddoek in een knot  

 
 

- Gebruik schoonmaakspullen alleen waar ze voor bedoeld zijn en in de 

juiste dosering (dosering aangegeven op de verpakking)  

 

- Leerlingen laten apparaten zoals strijkijzers na gebruik zien aan de 

docent. Snoer niet oprollen zolang de apparaten warm zijn en vervolgens 

op de juiste plek opruimen.  

 
- Loop meteen naar de docent als er een ongeluk gebeurt  



Veiligheidsvoorschriften lokaal, 

machines/apparaten en klein materiaal 
 

- Je bent verplicht om je aan alle veiligheidsvoorschriften te houden van de 
machines, apparaten en bestek/snijbestek 

 
- Gebruik machines, apparaten en bestek/snijbestek alleen waar ze voor 

bedoeld zijn, bij twijfel vraag de docent   
 
 

- Laat apparatuur niet onnodig aanstaan of branden 
 
 

- Draag messen(bestek) altijd met de punt naar beneden naast je lichaam 
 
 

- Snij grondstoffen / producten op de juiste snijplank 
 
 

- Ruim de machines, apparaten en gereedschap op de juiste plek op 
 
 

- Klein gereedschap met de hand afwassen en messen niet onnodig in het water 
laten liggen, alles goed afdrogen 

 
 

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor dat je het apparaat gaat 
schoonmaken 

 
 

- Gebruik nooit vocht bij hete pannen of heet vet 
 

- Til zware pannen nooit alleen  
 
 

Trek stekkers nooit los bij de kabels, maar bij de stekker 

 

 

Lees voor gebruik de veiligheidskaarten door. Voor meer info de uitgebreide  

 


