
 
 

   
    
    
    

 

documenttitel  Werkplaatsreglement 

publicatiedatum  30-08-2021 

documentcode  02.03.01 

proceseigenaar  Directeur 

pagina  Pagina 1 van 2 

    

 

 
Werkplaatsreglement 

De werktijden voor de opleidingswerkplaats (OWP) van IW Noord, Oost & Flevoland (IWNOF) zijn: 

Aanvang werkdag 8:00 uur 

Koffie pauze 10:00 uur – 10:15 uur 

Lunch pauze 12:30 uur – 13:00 uur 

Thee pauze 14:45 uur – 15:00 uur 

Einde Werkdag 16:30 uur 

 

Je dient op tijd (10 min. voor aanvang lestijd) aanwezig te zijn voor het volgen van de praktijklessen. Bij te laat 

komen worden de uren gecompenseerd met de snipperuren. 

Je moet je houden aan de instructies van de instructeurs of leidinggevende van de locatie en zijn opdrachten 

zorgvuldig uit te voeren. Je dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat je jezelf en anderen niet in 

gevaar brengt en geen schade aan werkomgeving en/of milieu veroorzaakt. 

Om je de gelegenheid te geven om in een schone omgeving te eten, is er een kantine, die je tijdens de 

pauzes mag gebruiken. Buiten de pauzes mag de kantine alleen worden gebruikt in overleg met de 

instructeur. Het is in de opleidingswerkplaats verboden te eten, drinken en om dit te bewaren. Roken is alleen 

buiten op de daarvoor aangegeven plekken toegestaan. 

Je wordt geacht om voor de pauzes en aan het eind van het werk je handen te wassen. 

In de opleidingswerkplaats zijn de ter plaatse voorgeschreven pbm’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) 

verplicht. Het eerste vereiste hierin zijn je werkschoenen (Indien je geen werkschoenen bij je hebt, dien je 

deze van huis op te halen. De tijd die je hiervoor nodig hebt zal als snipperuren worden afgeschreven). 

Gehoorbescherming en veiligheidsbril moet je gebruiken als dit wordt aangegeven door een pictogram of op 

aanwijzing van de instructeur.  

Anti snijhandschoenen moet worden gedragen op het moment dat er kans op snij-incident aanwezig is. Denk 

hierbij aan het werken met scherpe, ruwe of gekartelde materialen. Denk hierbij onder meer aan het werken 

met dikwandig staal, koperen leidingen, kabelgoten, plaatwerk en luchtkanalen. Ook tijdens het domenteren 

van opdrachten, waarbij voorgenoemde materialen zijn verwerkt, is het dragen van veiligheidshandschoenen 

verplicht. Deze handschoenen worden beschikbaar gesteld door IWNOF. De instructeur is gerechtigd je na 

een waarschuwing uit het lokaal te verwijderen. Zorg voor een veilige en opgeruimde werkomgeving en houd 

rekening met anderen. 

Je bent altijd verplicht om werkkleding te dragen in de opleidingswerkplaats. (bijvoorbeeld: een overall, 

werkbroek ) Dit mag ook werkkleding zijn van het leer/stage)bedrijf. Korte broeken, mouwloze shirtjes en 

trainingspakken zijn niet toegestaan. Dit i.v.m. bescherming lichaam en brandveiligheid. 

Het is verboden om binnen de opleidingswerkplaats  een hoofddeksel (pet, muts, enz.) te dragen. 

Je moet op de juiste manier gebruik maken van gereedschappen, meetapparatuur, klimmateriaal e.d. Als je 

een gebrek constateert dien je deze z.s.m. aan de instructeur te melden. Moedwillige vernieling of diefstal 

wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de locatie. IWNOF behoudt zich het recht voor tot het 

uitvoeren van passende maatregelen zoals ontslag (op staande voet). 

Je dient op de juiste wijze aangebrachte beveiligingen te gebruiken en in stand te houden en zich de 

gevarenzones eigen te maken, evenals het nagaan van vluchtwegen. 
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Je moet elk ongeval, bijna-ongeval en gevaarlijke situatie direct aan de instructeur melden en in overleg met 

hem het ongevallenformulier in te vullen. 

Bij einde van de werktijd ben je er verantwoordelijk voor dat: 

 De gebruikte ruimtes aangeveegd en schoon zijn. 

 De boxen leeg zijn en het gereedschap op zijn plaats. 

 De gebruikte machines zo worden weg gezet, dat deze niet op eenvoudige wijze door anderen in werking 
kunnen worden gesteld, vernield of gestolen worden. 

 Werkkleding en schoenen op of onder de kapstok staan en dus niet in de kantine. 

 Het (metaal)afval in de daarvoor bestemde tonnen gedaan wordt. 
 

Het is verboden om in en in de omgeving van de opleidingswerkplaats of bij het leerbedrijf in het bezit te zijn 

van alcohol, drugs en het gebruik hiervan. Werken onder invloed van alcohol en/of drugs bij het leerbedrijf en 

/of praktijk/theorie dag is ongeacht de hoeveelheid absoluut ontoelaatbaar.  

Het gebruik van mobiele telefoons en dragen van oordopjes/koptelefoons is niet toegestaan in de 

praktijkruimte. 

Het is verboden om, als gevolg van de wet wapens en munitie, in het bezit te zijn van een (hand) wapen. 

Je bent verplicht en legitimatiebewijs bij je te dragen. (dit mag ook een rijbewijs zijn) Bij het niet dragen van 

een legitimatie, ben je zelf aansprakelijk voor de boete. 

In enkele ’opleidingswerkplaatsen zijn lockers aanwezig waar je persoonlijke bezittingen kunt bewaren tijdens 

de praktijk- en theoriedag. (sleutel krijg je aan het begin van het schooljaar tegen betaling van €10,- borg). Bij 

diefstal is IWNOF niet aansprakelijk voor het gestolen waar. 

 


