
 

Schooljaar 2020-2021                                     

&                                                               

Beperken risico’s corona 

 

Stichting Regio College  

voor beroepsonderwijs en educatie 

Zaanstreek – Waterland 
 

13 AUGUSTUS 2020 | VERSIE 2. 

 

 VASTGESTELD DOOR HET CRISISTEAM OP 18 AUGUSTUS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTHER BEKENDAM | VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR 



1 
 

 

Inhoud 

 
Inleiding ........................................................................................................................... 2 

Basis ................................................................................................................................. 3 

I      Algemeen ................................................................................................................... 3 

II      Aanwezigheid van studenten op school en lesaanbod ................................................ 7 

III     In en rondom schoolgebouwen .................................................................................. 9 

IIII     Gezondheid ............................................................................................................ 13 

IIII     Personeel en overige diensten ................................................................................ 16 

 

  



2 
 

Inleiding  
Dit document is opgesteld door de projectgroep 1,5 meter school. Het dient als kader bij het 

opstarten van ons onderwijs na de zomervakantie. Hierbij zijn de richtlijnen van RIVM, 

kabinetsbesluiten en ‘corona’ brancheprotocollen leidend. De GGD Zaanstreek-Waterland heeft het 

document gezien en heeft een paar kleine aanvullingen gedaan. Deze zijn door de projectgroep 

overgenomen. De pandemie zorgt voor veranderingen in de manier waarop wij werken. In dit 

document wordt daarom ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne 

waar rekening mee gehouden moet worden als de school van start gaat.  

 

We vinden het belangrijk dat studenten (weer) naar school gaan en dat achterstanden worden 

voorkomen en bestreden. We doen daarom ons uiterste best om binnen alle kaders studenten op 

school onderwijs te laten volgen. Voor zover het kan, gaan we terug naar hetgeen we gewend waren. 

We stellen de zitjes op de gangen weer beperkt open, alle koffieautomaten werken weer en in de 

pauze kan men eten en drinken kopen in de kantine. Hier staat tegenover dat 

introductiebijeenkomsten zijn aangepast, dat we activiteiten goed spreiden over de dag en de week 

en dat we extra maatregelen hebben genomen om de hygiëne te waarborgen. De klassen zijn 

ingericht op anderhalve meter en op strategische punten vind je desinfectiepalen. Bijeenkomsten zijn 

beperkt mogelijk en pauze houden we op kantoor of in de klas. Op deze wijze verkleinen we de 

risico’s op besmetting en verspreiding. Met behulp van signing en toezicht op naleving, bieden we 

ondanks de andere manier van werken een prettige maar ook veilige leer- en werkomgeving.  

Voor de zomervakantie leek het erop dat het coronavirus onder controle was. Het landelijke beleid 

werd, zij het beperkt, versoepeld. De vakantie is inmiddels bijna afgelopen en de ontwikkelingen zijn 

zorgelijk te noemen. Het aantal besmettingen in Nederland neemt toe. Onze doelgroep lijkt vaker 

besmet te zijn met het virus en vormt daarmee een potentieel risico voor anderen. Als je je oor te 

luisteren legt, vang je gemengde signalen in de organisatie op. Iedereen zet zich maximaal in om dit 

schooljaar tot een succes te maken. Anderzijds zijn er ook gevoelens van onveiligheid. Niet iedereen 

durft naar school te komen. Een aantal werknemers geeft aan hun sociale leven anders vorm te 

geven uit angst familie en vrienden te besmetten. Het is belangrijk deze gevoelens van onveiligheid 

te (h)erkennen. We blijven met elkaar in verbinding en zorgen voor goede informatie op dlwo en 

onze website. We bereiden ons voor op een aantal scenario’s zoals uitbreiding van de 

mondkapjesverplichting, corona besmettingen met een link naar onze school en gehele of 

gedeeltelijke sluiting van de school.   

Het document wordt aangepast naar aanleiding van veranderende richtlijnen en ervaring uit de 

praktijk en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet 

gehouden aan het onmogelijke, er kunnen goede redenen zijn om in overleg met de projectgroep op 

onderdelen af te wijken van dit kader.  

Tips, vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar corona@regiocollege.nl.  

mailto:corona@regiocollege.nl


3 
 

Basis 
▪ We volgen de algemene RIVM-richtlijnen. Bij verkoudheidsklachten (zoals 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, 
benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 
neusverstopping). Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. 
 

▪ In verband met de beperkte capaciteit in zowel lokalen, kantoren en algemene ruimten 
kunnen we niet gelijktijdig iedereen een veilige plek bieden. Thuiswerken en 
afstandsonderwijs verzorgen blijft nodig. 
 

▪ Scholen beslissen zelf hoe zij de onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt gegaan van 
de richtlijnen zoals beschreven door de MBO Raad. 

 
▪ Scholen bepalen zelf aan welke groepen studenten zij voorrang geven om op locatie les te 

volgen.  
 

▪ Studenten gaan vanaf 17 augustus zoveel als rooster technisch mogelijk is naar school. We 
maken hierover tevens afspraken met de Nederlandse Spoorwegen en Connexxion i.v.m. 
veilig verwerken van de vervoersstromen die hierdoor ontstaan. 
 

▪ Bij de uitvoering van dit protocol wordt de ondernemingsraad en de studentenraad 
betrokken, waarbij de termijnen voor overleg en instemming in redelijkheid worden 
ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen. 

 
▪ De overige onderwijslocaties worden ook aangepast op basis van de 1,5 meter. Dit gaat in 

overleg met de teammanager en de veiligheidscoördinator. 
 

▪ Door het inrichten van een anderhalve meter school ontstaan er, incl. de sportzaal, 
maximaal 1585 plekken voor studenten en docenten op de Cypressehout en 290 
werkplekken voor (ondersteunend) personeel. 

 

I      Algemeen    

 1 Algemene RIVM-
richtlijn 
veiligheidsrisico’s 

Richtlijn RIVM is het uitgangspunt.  
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

▪ Bij klachten: laat je testen (zie basis). 
▪ Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar tenzij 

nabij contact noodzakelijk is én dit op basis van 
actuele coronaprotocollen van de betreffende 
branche toegestaan is.    

▪ Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere 
keren per dag voor ten minste 20 seconden. 

▪ We melden ons bij de GGD wanneer sprake is van één 
of meer personeelsleden/studenten met corona 
gerelateerde ziekteverschijnselen zodat de GGD kan 
bepalen of er (extra) maatregelen nodig zijn en welke. 

▪ Deze regels gelden ook voor alle leveranciers en 
dienstverleners in de school. 

2 Fysiek contact ▪ Er worden geen handen geschud. 
▪ Hoesten/niezen in de elleboog. 
▪ Probeer niet aan je gezicht te zitten. 
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▪ Praktijkexamens en praktijklessen van 

contactberoepen kunnen worden uitgevoerd met 

inachtneming van RIVM-richtlijnen en de 

brancheprotocollen die gehanteerd worden bij 

heropening van de desbetreffende branche. 

3 Hygiënemaatregelen We dragen er zorg voor dat algemene hygiënevoorschriften 
van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij 
aan: 

▪ Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, 
voor de pauze, na de pauze, na toiletgang. 

▪ Strategische plekken in het gebouw worden voorzien 
van een desinfectiepaal. 

▪ Naast de standaard blowers faciliteren we 
papierrollen of papieren handdoekjes in 
toiletgroepen. 

▪ Oppervlakten worden schoongemaakt met geschikt 
schoonmaakmiddel. 

▪ Studenten wisselen zo ver als mogelijk niet van 
lesruimten enkel docenten. 

▪ Docenten zijn in het (praktijk)lokaal zelf 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
hygiënemaatregelen.  

▪ Personeelsleden zijn gedurende de werkdag zelf 
verantwoordelijk voor het regelmatig schoonmaken 
van de (flex)werkplek of vergaderruimte.  

▪ We stellen schoonmaakmiddel ter beschikking in alle 
(praktijk)lokalen, kantoren en vergaderruimtes. 

4 Hygiënemaatregelen 
leermiddelen 

▪ Leermiddelen, gereedschap, materialen, devices en 
machines dienen bij gebruik voordat een nieuwe 
groep aan de leermiddelen zit schoongemaakt te 
worden. Als één groep heel de dag aan dezelfde 
materialen zit, is het advies om na afloop van een 
dagdeel de voorwerpen schoon te maken. Docenten 
zien hierop toe. Ook materialen die met regelmaat 
door meerdere docenten/personeelsleden worden 
gebruikt worden met regelmaat schoon gemaakt. 

5 Schoonmaak ▪ Inzet dag schoonmaak (1 á 2 medewerkers) voor 
hygiëne borging sanitaire voorzieningen en 
contactpunten o.a. deurklinken, koffieautomaten, 
centrale koelkasten, postvakken, lockers waterkokers 
etc.  

▪ Reguliere schoonmaak van lokalen, kantoren en 
algemene ruimten zal dagelijks worden gedaan o.b.v. 
bestaande contractafspraken. Bijvoorbeeld aan het 
einde van de dag of ’s ochtends voor de lessen 
beginnen. 

▪ Verantwoording schoonmaak en borging hygiëne 
gedurende de dag in de lesruimte ligt bij het 
onderwijs, het schoonmaakbedrijf heeft hier geen rol 
in. 
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 Naleving en sancties ▪ We hebben veel maatregelen genomen die het 
naleven van o.a. social distancing moeten 
vergemakkelijken. Personen die de regels niet naleven 
mogen door een ieder worden aangesproken op hun 
gedrag. Bij herhaalde inbreuken worden passende 
sancties opgelegd die in verhouding staan en die als 
doel hebben het gedrag te veranderen.  Denk bij 
studenten aan de volgende sancties: een 
(schriftelijke) waarschuwing, corvee, een gesprek met 
de loopbaancoach/schoolleiding, (voorlopige) 
schorsing en andere pedagogische sancties in de 
schoolsetting. In extreme gevallen is een melding of 
aangifte bij de politie ook mogelijk. Indien het en 
medewerker betreft, volgen we de cao.  

▪ Naleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Van medewerkers van het Regio College wordt 
daarom verwacht dat zij personen aanspreken op 
gedrag dat niet past bij de maatregelen.   

6 Communicatie ▪ Het schooljaar 2020-2021 ziet er anders uit vanwege 
Covid-19. Medewerkers en studenten, zullen deels op 
school en deels op afstand werken. Eenmaal op 
school gelden de richtlijnen van het RIVM. Goede 
communicatie daarover helpt bij bewustwording om 
de richtlijnen serieus te nemen. Ook willen we 
iedereen Informeren over hoe wij samen werken en 
leren binnen die richtlijnen op school mogelijk 
maken. Dit doen we met behulp van een 
communicatieplan en communicatiemiddelen die in 
samenwerking met een externe partij zijn ontwikkeld. 

7 ICT  ▪ ICA heeft, onder andere door het voeren van 
triaalgesprekken, de (veranderde) wensen en eisen 
van de organisatie opgehaald. Deze informatie is 
verwerkt in een rapport. Ook brengen ze advies uit 
hoe bijvoorbeeld onderwijs op afstand verbeterd kan 
worden. Meer informatie wordt bekend gemaakt 
zodra het rapport van ICA beschikbaar is. 

8 Evenementen en 
bijeenkomsten 

▪ Team communicatie heeft een jaarplanning gemaakt 
voor de aankomende evenementen. Afgesproken is 
dat evenementen kunnen doorgaan als dit op basis 
van de RIVM-richtlijnen is toegestaan en samengaat 
met het onderwijs i.v.m. capaciteit in het gebouw. 

▪ Alle evenementen en bijeenkomsten dienen te 
worden aangemeld bij het roosterbureau. Het 
roosterbureau inventariseert knelpunten zodat een 
passende oplossing kan worden gezocht.  

▪ In verband met de beperkte capaciteit in het gebouw 
en het feit dat onderwijs voorrang krijgt, kunnen niet 
alle bijeenkomsten doorgaan zoals we gewend waren. 
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9 Verhuur ▪ In verband met de verminderde capaciteit kunnen we 
geen ruimtes op structurele basis verhuren. 
Uitzonderingen hierop zijn Installatiewerk NH en dhr. 
Van Hoolwerff. Met deze partijen zijn passende 
afspraken gemaakt. Alle overige huurders zijn 
geïnformeerd. Bij incidentele verhuur (eenmalig) 
wordt per aanvraag bekeken of er ruimte is in het 
rooster.  

10 Bestellen van middelen ▪ Inkoop verloopt conform reguliere werkwijze.  

11 Klachten, wensen en 
aanvragen 

▪ Medewerkers en studenten kunnen in Topdesk 
klachten, wensen en aanvragen registreren. In 
Topdesk kan men ook verzoeken hygiënemiddelen 
zoals handgel, papierrollen en schoonmaakmiddel aan 
te vullen. Meldingen worden conform reguliere 
werkwijze opgepakt door het Meldpunt. 
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II      Aanwezigheid van studenten op school en lesaanbod 
 1 Focus ▪ Studenten gaan zoveel als rooster technisch mogelijk 

is, naar school voor fysiek onderwijs op locatie. De 

volgende groepen/activiteiten hebben prioriteit: 

▪ Voorbereiding op en uitvoering van examens voor 

diplomeringskandidaten.  

▪ Eerstejaarsstudenten.  

▪ Toetsing. 

▪ Praktijklessen. 

▪ Opvang en begeleiding van kwetsbare studenten 

waaronder ook studenten met (dreigende) 

leerachterstand of studenten die geen geschikt 

device/studieplek hebben thuis. 

▪ Scholen bepalen zelf aan welke groepen studenten 

zij voorrang geven om op locatie les te volgen. 

2 Aanwezigheid van 
studenten op school en 
lesaanbod 

Uitgangspunt is dat we het mogelijk maken dat studenten 
met regelmaat weer fysiek onderwijs kunnen volgen. 

▪ De beschikbare ruimte in het schoolgebouw wordt 
optimaal ingezet met in achtneming van 1,5 meter. 

▪ Docenten bespreken de   
▪ Een klas wordt opgesplitst in 2 of meer vaste 

groepen/cohorten. De studenten rouleren niet over 
de groepen/cohorten. 

▪ Met de gehele klas samenkomen is beperkt mogelijk 
in de gymzaal. Deze ruimte is momenteel ingericht 
als lokaal (circa 40 plekken, 1,5 tot 3 meter afstand 
tussen studenten). De gymzaal is niet voor alle 
lesactiviteiten geschikt i.v.m. de beperkte 
faciliteiten. 

▪ De sportlessen op locatie C99 vinden niet plaats in 
de gymzaal. Er wordt een alternatieve oplossing 
gezocht. 

▪ De (samengestelde) groep studenten waaraan 
lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze.  

3 Aanwezigheidsregistratie ▪ De aanwezigheid van een student wordt zoals 
gebruikelijk is geregistreerd in Eduarte. 

4 Consequenties voor 
lestijd 

▪ De studenten gaan zoveel als mogelijk is voor 
(praktijk)onderwijs naar school. Overige onderwijs 
wordt, indien mogelijk, digitaal of op andere wijze 
aangeboden.  

▪ De fysieke onderwijsactiviteiten worden dusdanig 
gepland dat de aanwezigheid op school maximaal 
worden benut en dat er geen tussenuren ontstaan. 

5 Consequenties voor 
aanbod 

▪ Er geldt een aangepast onderwijsaanbod, scholen 
hebben zelf de ruimte om keuzes te maken passend 
bij de situatie. Specifiek is de volgende maatregel 
van kracht: buitenland reizen en internationale 
stages naar oranje en rode gebieden (BuZa) gaan 
niet door. Reizen naar gele gebieden zijn toegestaan. 
De school en student(en) bereiden zich extra voor en 
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letten extra op. Omdat de (lokale) situatie m.b.t. 
corona snel kan veranderen en de Nederlandse 
overheid zeer terughoudend is met repatriëren, is 
het advies van de veiligheidscoördinator om 
voorlopig niet naar het buitenland te reizen. Of men 
dit risico toch wilt nemen, is een keuze van de school 
en/of de student en eventueel ouders/verzorgers.  

6 Consequenties voor les 
op afstand 

▪ Fysiek onderwijs wordt zoveel mogelijk aangevuld 
met een vorm van onderwijs op afstand.  

▪ We zorgen tenminste voor materiaal/stof op de 
dagen dat studenten niet op school komen. De vorm 
van afstandsonderwijs geeft de school vorm binnen 
de mogelijkheden en houdt rekening met de 
belastbaarheid van het onderwijspersoneel. 

7 Ondersteuning door 
ouder(s)/verzorger(s)  

▪ Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de student op eigen 
initiatief of op verzoek van de student ondersteunen 
bij onderwijs op afstand. Dit is de keuze van 
studenten en hun ouder(s)/verzorger(s). 

8 Ondersteuning van 
studenten door 
(externe) professionals 
in de school  

▪ Personen die zorg in de school verlenen houden zich 
aan dezelfde regels als het personeel. Zorgverlening 
in de school kan binnen de kaders weer worden 
opgestart. 

9 Contact ouder(s)/ 
verzorger(s)  
 

▪ Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel 
en ouder(s)/verzorger(s) (cf RIVM richtlijn). 
Gesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. 

▪ Ouder(s)/verzorger(s) zijn in principe niet aanwezig 
in het schoolgebouw en op het plein tenzij dit 
noodzakelijk is. Uitzondering hierop zijn bepaalde 
evenementen zoals de open dag. Daar waar het 
mogelijk is, worden ouders/verzorgers wel 
toegestaan omdat dit in het belang is van de 
(aspirant)student.  
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III     In en rondom schoolgebouwen 
 1 Consequenties 

schoolgebouw en 
faciliteiten 

▪ De beschikbare ruimte in het schoolgebouw wordt 
optimaal ingezet zodat zo veel mogelijk afstand (1,5 
m) tussen personen gecreëerd wordt. Dat vraagt 
eveneens om een ruimere opstelling in lokalen.   

2 Schoolplein ▪ Op het schoolplein mag niet gerookt worden. 
▪ Studenten gaan zo min mogelijk van het schoolplein 

af. 
▪ Pauzes worden gehouden in de klas. Eten en drinken 

in het theorielokaal is toegestaan. In praktijklokalen 
mag dit niet tenzij de docent anders beslist. 

3 Looproutes ▪ We houden zoveel mogelijk rechts aan. Looproutes 
zijn aangegeven met behulp van signing. 

4 Binnenkomst  ▪ De reguliere ingangen/recepties worden gebruikt 
tenzij dit anders wordt aangegeven. 

5 Pauzebeleid ▪ De (samengestelde) groep studenten waaraan 
lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. 
Gescheiden van andere (samengestelde) groepen.  

6 Ventilatie ▪ De verspreiding van het coronavirus via 
microscopische druppeltjes via ventilatiesystemen is 
(nog) niet bewezen. We houden de onderzoeken 
hieromtrent in de gaten. Wel nemen we 
voorzorgsmaatregelen om eventuele risico’s zoveel 
mogelijk te beperken (volgens RIVM, bouwbesluit en 
richtlijnen Europese Richtlijnen-REHVA): 

▪ In de A-vleugel is sprake van recirculatie per kamer. 
Bij meerdere personen op één kamer dient extra te 
worden gelucht (raam open en indien mogelijk ook 
de deur). Dit is niet nodig als er maar één persoon 
aanwezig is in de kamer. 

▪ In de overige vleugels is sprake van mengventilatie. 
▪ Klimaatsystemen zijn aangepast naar maximale 

luchtverversing (24/7) en nominale luchtvochtigheid 
en temperatuur. 

▪ Ramen en deuren kunnen worden opengezet. Denk 
eraan deze bij weggaan weer te sluiten. 
Branddeuren maken deel uit van een 
brandcompartiment en mogen i.v.m. de veiligheid 
en de verzekering uitsluitend met automatische 
deurdrangers opengehouden worden.  

▪ Ventilatiesystemen van de overige onderwijslocaties 
worden nader onderzocht in opdracht van de 
verhuurders. Het eerste beeld is dat op alle locaties 
extra gelucht kan worden door ramen en deuren 
open te zetten en dat de systemen voldoen aan het 
bouwbesluit. 

7 Toiletten ▪ Alle toiletten kunnen gebruikt worden. 
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▪ In alle toiletruimtes worden papierrollen/papieren 
handdoekjes ter beschikking gesteld. 

▪ Blowers blijven actief. Voor handdrogers geldt dat 
goed gewassen handen, geen bewezen 
besmettingsroute vormt. Er is een animatie over 
hoe je goed je handen kunt wassen. Deze wordt 
afgespeeld op de televisieschermen op school. 

▪ Iedere toiletgroep is voorzien van een ‘grote’ 
prullenbak t.b.v. papierenafval. 

8 Kleedkamer/douches ▪ Er kan geen gebruik worden gemaakt van de 
douches en de kleedkamer. Dit is momenteel ook 
niet nodig omdat er geen sportles wordt gegeven. 
De kleedkamer kan wel gebruikt worden voor het 
handen wassen.  

9 (Praktijk)Lokalen ▪ Lesruimtes worden ingericht conform 1,5m met een 
zo hoog mogelijke capaciteit. 

▪ Het is niet toegestaan de opstelling in de ruimte aan 
te passen. 

▪ Onderwijs bepaalt zelf, eventueel met behulp van 
huisvesting of de veiligheidscoördinator het aantal 
toegestane personen in een praktijklokaal. Dit i.v.m. 
de brancheprotocollen die mogelijk van toepassing 
kunnen zijn. De teammanager geeft de aantallen 
door aan huisvesting en de roostermakers. 

▪ Er worden geen ‘corona’ schermen geplaatst omdat 
afstand houden mogelijk is. 

▪ Onderwijs is verantwoordelijk voor de 
praktijkruimtes en handhaving van de richtlijnen.  

10 Kantoren ▪ Inrichting en bezetting van kantoorruimten is de 
verantwoordelijkheid van het team. 

▪ Het kantoor wordt voorzien van een poster waarop 
de max. capaciteit staat aangeven. Met behulp van 
deze bordjes geven we aan hoeveel personen er in 
het kantoor kunnen c.q. hoeveel veilige 
werkplekken er zijn in de ruimte. De vergaderzitjes 
in de kamers kunnen naar eigen inzicht gebruikt 
worden zolang er maar 1,5 meter afstand mogelijk 
is.  

▪ Het team stelt, indien nodig, een rooster op zodat 
1,5 meter afstand in het kantoor mogelijk is. 

▪ Er worden geen ‘corona’ schermen geplaatst. We 
houden afstand of werken thuis. 

11 Vergaderruimtes ▪ Vergaderruimtes bij onderwijs worden voorzien van 
max. capaciteit poster. 

▪ De algemene vergaderruimte B3.04 en A1.07 zijn 
ingericht op 1,5 meter. 

▪ De opstelling in de algemene vergaderruimtes mag 
niet worden aangepast. 

▪ Vergaderruimte kan conform gangbare werkwijze 
worden gereserveerd. Er geldt een maximum van 8 
personen. 
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12 Kantine / catering ▪ Er kan voorlopig geen gebruik worden gemaakt van 
de zitplaatsen in de kantine of het atrium. 

▪ Catering in beperkte vorm en aangepast assortiment 
is aanwezig. Bestellingen kunnen worden opgehaald 
bij het pick up point in C95. Daarnaast komt er één 
uitgiftepunt in C99. 

▪ De zojuist beschreven vorm van catering is een 
proef voor circa 4 weken. Daarna wordt besloten of 
en zo ja, in welke vorm catering wordt aangeboden. 

▪ Banguetting (lunch-vergaderservice) is in te regelen. 
Aanvraag conform gangbare werkwijze. Geef de 
aanvraag tijdig door. De minimale besteltijd vooraf is 
aangepast i.v.m. tijdig kunnen leveren door de partij. 

13 Atrium en kantine C99 ▪ Het Atrium en de kantine van C99 wordt vooralsnog 
niet ingezet voor onderwijsactiviteiten of als 
wachtlocatie. 

14 Kluisjes ▪ Dagkluisjes mogen niet gebruikt worden omdat we 
de hygiëne bij wisseling van gebruiker niet goed 
kunnen organiseren en daarmee een 
veiligheidsrisico ontstaat. Een student kan in plaats 
daarvan de spullen meenemen de klas in of een 
vaste kluis huren voor een bepaalde periode. 

▪ Studenten die een vaste kluis gehuurd hebben, 
mogen daar gebruik van maken. Zij mogen deze niet 
delen met andere studenten. 

▪ De frontjes van de lockers worden aan het eind van 
de dag schoongemaakt. 

▪ De lockers in praktijkruimten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het onderwijs. Zie ook 
punt I.3 hygiëne maatregelen en III.9 (praktijk)lokaal 

15 Jassen en kapstokken ▪ Persoonlijke spullen mogen mee het lokaal in. 

16 Docentenkamer ▪ Het team stelt, indien nodig, een rooster op zodat 
1,5 meter afstand in de docentenkamer mogelijk is. 

▪ Er worden geen ‘corona’ schermen geplaatst. We 
werken zoveel mogelijk thuis en afstand houden is 
mogelijk. 

▪ Het is toegestaan om bureaus te verplaatsen voor 
zover dit technisch mogelijk is. Is hierbij 
ondersteuning gewenst? Maak een melding in 
Topdesk. 

▪ Met behulp van bordjes naast de deur geven we aan 
hoeveel personen er in het kantoor kunnen c.q. 
hoeveel veilige werkplekken er zijn in de ruimte. De 
vergaderzitjes in de kamers kunnen naar eigen 
inzicht gebruikt worden zolang er maar 1,5 meter 
afstand mogelijk is. 

17 Zitjes op de gangen ▪ Per zitje is aangeven of en zo ja, met hoeveel 
personen men kan plaatsnemen. 

18 Koelkasten ▪ Koelkasten kunnen worden gebruikt door 
medewerkers. Schoonmaak van de frontzijde (incl. 
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klink) wordt meegenomen in de reguliere 
schoonmaakronde. 

19 Drank- en 
snackautomaten en 
waterkokers 

▪ Alle koffieautomaten zijn operationeel. 
▪ Snack & frisdrank automaten zijn operationeel.  
▪ Waterkokers kunnen gebruikt worden door 

medewerkers.  
▪ Alle automaten worden meegenomen in de 

reguliere schoonmaakronde. 

20  Printers/multifunctionals  ▪ Kunnen worden gebruikt door medewerkers en 
studenten. Schoonmaak wordt meegenomen in de 
reguliere schoonmaakronde. 

21 Postvakken ▪ Kunnen gebruikt worden en worden meegenomen 
in de reguliere schoonmaakronde.  

22 Liften en trappenhuizen ▪ In de lift moet men ook 1,5 meter aanhouden. Er 
geldt een beperkte capaciteit voor liften. Er is 
aangegeven hoeveel personen er in de lift mogen. 

▪ Trappenhuizen voorzijde C97/C95 worden 
opengesteld voor medewerkers i.v.m. gezonde 
school en beperkte capaciteit lift. 

23 Afval ▪ Frequentie restafval is 3x per week en 1x 
papier/karton. Vaker is niet nodig. 

▪ We plaatsen extra afvalbakken en onderzoeken de 
mogelijkheid van een ander type deksel zodat het 
afval er goed doorheen kan vallen. 

24 Parkeergelegenheid ▪ De parkeerdruk bij de Cypressehout is hoog. 
Studenten kunnen in principe niet parkeren op het 
terrein van de school. Normaliter neemt de 
parkeerdruk na 17:00 uur af en stellen we het 
terrein vanaf dat moment open voor studenten die 
avondlessen volgen. Of dit ook in het nieuwe 
schooljaar mogelijk is, moet nog blijken. Het zal 
afhangen van de roostering en verwachte aantallen 
personeelsleden en studenten. 
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IIII     Gezondheid 
 1 Medisch handelen 

BHV 
▪ Brancheprotocol wordt gevolgd. Voor BHV geldt nu 

de maatregel dat mond op mondbeademing niet 
mag plaatsvinden i.v.m. besmettingsgevaar. 

2 Thuiswerken – Arbo ▪ De afdeling Personeel en Organisatie houd zich 
bezig met veilig en gezond werken vanuit huis. We 
zijn onverwachts meer gaan thuiswerken en het ziet 
ernaar uit dat dit voorlopig ook zo blijft. P&O 
onderzoekt hoe we het beste vorm kunnen geven 
aan een kader voor thuiswerken op de korte en 
lange termijn om zo gezondheidsklachten en uitval 
te voorkomen. Zij komen nog met een eigen 
voorstel ten aanzien van dit onderwerp. 

3 Wegstuur beleid Conform richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid of 
student corona gerelateerde klachten ontwikkelt / heeft, 
gaat/blijft de persoon thuis en laat zich testen.  

▪ Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Er 
wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van een 
meting i.v.m. inspanningswarmte en 
omgevingstemperatuur. Zonder uitzondering moet 
een student of personeelslid met klachten naar huis. 
Ook in het kader van privacy is het meten van 
temperatuur minder gewenst.  

4 Thuisblijfregels – 
gezondheid studenten en 
personeel 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 
▪ Een medewerker/student/bezoeker met de 

volgende (luchtweg)klachten laat zich testen en 
blijft thuis tot de uitslag bekend is: 
- neusverkoudheid. 
- loopneus 
- niezen  
- keelpijn 
- (lichte) hoest 
- moeilijk ademen/benauwdheid 
- verhoging tot 38 °C of koorts 
- Plotseling verlies van reuk of smaak. 

▪ Als iemand in het huishouden van de 
medewerker/student koorts boven 38°C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de 
medewerker/student/bezoeker ook thuis. 

▪ Is de coronatest negatief dan mag je weer naar 
school. 

▪ Is de coronatest positief dan ga je uit isolatie als je 
24 uur geen klachten meer hebt die passen bij 
COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat je 
ziek werd. 

▪ Als je nauw contact hebt gehad met iemand die 
(mogelijk) positief getest is voor COVID-19, dan blijf 
je 10 dagen thuis. De GGD neemt contact met je op 
en zal je verder informeren. 

▪ Als je in een land/gebied bent geweest waarvoor 
geldt dat niet-noodzakelijke reizen worden 
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afgeraden (oranje en rode gebieden), heb je een 
hoger risico dat je besmet geraakt bent met COVID-
19. Ook dan blijf je 10 dagen thuis. 

5 Testbeleid ▪ Iedereen met corona gerelateerde klachten laat zich 
testen conform het landelijk testbeleid.  

▪ Testen via de werkgever is mogelijk gemaakt. De 
bedrijfsarts beoordeeld of de werknemer getest kan 
worden en vraagt een onderzoek aan bij de GGD. 
Het is echter aan te raden via de eigen huisarts of 
GGD een test aan te vragen. Deze procedure 
verloopt namelijk vlotter. 

▪ De school monitort het aantal personen met corona 
gerelateerde klachten en bij zorgwekkende 
aantallen zullen wij de GGD informeren. 

▪ We vragen medewerkers om zowel bij verdenking 
van besmetting als bij een test op eigen initiatief 
dan wel via de bedrijfsarts over de uitslag te 
communiceren met hun teammanager zodat we 
zicht houden op het aantal (mogelijk) besmette 
medewerkers en kunnen voldoen aan onze 
meldplicht (GGD). Het stelt ons ook in staat snel 
overige maatregelen te treffen.  

▪ Om bovenstaande reden vragen we ook studenten 
ons te informeren bij een verdenking van 
besmetting. Ook vragen wij hen de uitslag van de 
coronatest te delen met de school, bijvoorbeeld 
door het te melden bij de loopbaancoach.   

▪ Je blijft in ieder geval thuis tot de uitslag bekend is 
(overleg met je teammanager/loopbaancoach over 
welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt 
doen) 

6 Risicogroep 
medewerkers 

▪ Een personeelslid dat behoort tot de risicogroep 
en onder normale omstandigheden op locatie 
werkt maar zich nu ernstig zorgen maakt, gaat 
hierover in gesprek met zijn teammanager. In 
dat gesprek wordt beoordeeld of en hoe tot 
afspraken gekomen kan worden over de 
precieze invulling van de werkzaamheden. Dit 
geldt ook voor medewerkers met 
gezinsleden/huisgenoten die behoren tot 
medische risicogroepen of die mantelzorg 
verlenen. 

▪ Medische informatie van de werknemer hoeft 
niet gedeeld te worden met de teammanager of 
collega’s. De bedrijfsarts kan hierbij worden 
betrokken. 

7 Risicogroep studenten ▪ Studenten die behoren tot een risicogroep en onder 
normale omstandigheden fysiek onderwijs volgt 
maar zich nu ernstig zorgen maakt, gaat hierover in 
gesprek met de loopbaancoach. In dat gesprek 
wordt beoordeeld of en hoe tot afspraken gekomen 



15 
 

kan worden over de precieze invulling van het 
onderwijs. Dit geldt ook voor studenten met 
gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische 
risicogroepen of die mantelzorg verlenen. 

▪ Gekeken zal moeten worden of leerdoelen op een 
andere manier kunnen worden behaald, zodat 
studievertraging zoveel mogelijk wordt beperkt. Het 
kan echter zo zijn dat vervangende activiteiten naar 
het oordeel van de school niet voldoende zijn om 
aan de diploma-eisen te voldoen en dat een deel 
later toch moet worden ingehaald. Dit kan leiden tot 
een langere opleidingsduur 

▪ Daarbij kan het niet zo zijn dat enkel en alleen de 
gevolgen van de Covid-19 crisis leiden tot een 
negatief BSA. 

8 Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

▪ Docenten en studenten dragen geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen als dat op basis 
van RIVM richtlijnen, brancheprotocol of de 
Arbowet verplicht is. Deze middelen worden in dat 
geval door de school ter beschikking gesteld. Een 
voorbeeld hiervan zijn de dienstreizen in het OV.  
Woon-werkverkeer is geen dienstreis (art. 2 en art. 
8 cao mbo). 

▪ Voor overige personeelsleden en studenten is het 
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen niet 
verplicht en stelt de school ook geen middelen ter 
beschikking. De school zal vragen naar de reden als 
iemand wel een mondkapje of iets dergelijks draagt. 
Doe je dit omdat je zelf klachten hebt, dan wordt je 
naar huis gestuurd. 

▪ Alle frontoffices zijn voorzien van een ‘kuchscherm’.  
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IIII     Personeel en overige diensten 
 1 Beschikbaarheid 

personeel 
▪ Bij afwezigheid van personeel wordt (indien 

mogelijk) vervangen.  
▪ Het heeft de voorkeur om eerst medewerkers in de 

eigen organisatie te benaderen voor taken als zij 
hun reguliere werkzaamheden niet of minder vaak 
uitvoeren vanwege corona   

▪ Er zijn mogelijkheden om Markies 
cateringmedewerkers in te zetten voor facilitaire 
zaken zoals conciërge taken en surveilleren.  

2 Waarnemers ▪ Het onderwijs zorgt voor waarnemers in lesruimten 
en op de gangen. Zij zien toe op de naleving van de 
(corona) maatregelen. 

▪ Bedrijfsvoering zorgt voor waarnemers in de 
publieke ruimten. 

▪ De eerste 4 weken bij start schooljaar is er één 
toezichthouder op o.a. het buitenterrein aanwezig 
om medewerkers en studenten te attenderen op de 
1,5m, in combinatie met onderwerpen zoals 
parkeer- en rookbeleid. 

3 Receptie ▪ Iedere dag is er minimaal één receptioniste 
aanwezig per locatie van 08:00-18:00 uur, één 
medewerker C99 tot 22:00 uur. De receptie van 
C95/C97 zal na 17:00 uur niet standaard bemenst 
zijn. Of dit nodig is hangt af van het rooster en het 
aantal personen in deze vleugels. De manager van 
het Bedrijfsbureau zal deze afweging maken. 

4 Telefoonkamer ▪ In de telefoonkamer is minimaal één persoon 
aanwezig gedurende de reguliere werktijden.  

5 Conciërges  ▪ Iedere dag zijn er minimaal twee conciërges 
aanwezig tot 18:00 uur en één tot 22:00 uur 

6 Meldpunt ▪ Elke werkdag is er minimaal één medewerker 
aanwezig van 08:00 tot 17:00 uur. Verruiming van 
aanwezigheid is mogelijk als dit nodig is. 

7 BHV ▪ Er moeten voldoende bhv’ers en EHBO-ers aanwezig 
zijn tijdens onze (verruimde) openingstijden. We 
vragen het onderwijs minimaal 1 bhv’er per 
verdieping te leveren. Vanuit de ondersteuning 
worden ook een aantal bhv’ers ingeroosterd. Op 
deze wijze kunnen we onze restrisico’s goed 
afdekken. 

8 Beveiliging ▪ Er is één beveiliger aanwezig in de panden van 08:00 
tot 17:00 uur. Indien de bezoekersaantallen in de 
avond toenemen in periode 2, is verruiming van 
aanwezigheid gewenst. 

9 Inkoop ▪ Iedere dag is er minimaal één medewerker aanwezig 
op locatie van 08:00 tot 17:00 uur. 

10 Veiligheidscoördinator ▪ De veiligheidscoördinator is regelmatig op school 
aanwezig.  

 


