
 

 

 

 

 

 

Gelders Opleidingsinstituut 
 

COVID-19 Protocol 
 

Organisatie lessen en examens 
 

 

  



  

  

  

 

Gelders Opleidingsinstituut - COVID-19 protocol lessen en examens - 20 mei 2020 2 

 

Inhoud 
 

Inleiding ........................................................................................................................ 3 

Uitgangspunten .............................................................................................................. 3 

Handhaving protocol ....................................................................................................... 3 

Hygiëne en veiligheid ...................................................................................................... 4 

Algemeen ...................................................................................................................... 5 

Toegang tot opleidingsinstituut ........................................................................................ 5 

Lokalen ......................................................................................................................... 6 

Praktijkonderwijs ............................................................................................................ 6 

Cursisten en modellen ..................................................................................................... 7 

Personeel in de onderwijslocatie ....................................................................................... 7 

Overige ......................................................................................................................... 7 

Bijlage 1 - Verklaring Model ............................................................................................. 8 

 

 

  



  

  

  

 

Gelders Opleidingsinstituut - COVID-19 protocol lessen en examens - 20 mei 2020 3 

Inleiding  

Dit protocol biedt duidelijkheid aan het organiseren van lessen en examens tijdens de 

Coronacrisis. De inhoud van dit protocol is opgesteld op basis van de maatregelen die door de 

Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol 

van de Rijksoverheid. Daarnaast is door NRTO afstemming geweest met o.a. VNO-NCW, opleiders 

en werknemersdelegaties van NRTO.   

 De gezondheid staat in dit protocol centraal. Doel van dit protocol is dat alle betrokkenen 

informatie hebben op welke wijze lessen en examens kunnen worden uitgevoerd zodanig dat 

deelnemers op een veilige wijze binnen de richtlijnen weer fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens 

lessen en examens. Het spreekt voor zich dat de maatregelen die zijn genomen door het Kabinet 

en de richtlijnen van het RIVM altijd moeten worden opgevolgd door alle betrokkenen. Met 

noodverordeningen die kunnen verschillen per regio en geactualiseerd worden, worden de 

maatregelen gehandhaafd. 

Dit protocol zal indien noodzakelijk ook worden aangepast aan nieuwe richtlijnen. Dit protocol 

vormt een (tijdelijke) aanvulling op de gedragscode van de NRTO. Leden van NRTO, zoals het 

Gelders Opleidingsinstituut, conformeren zich hieraan als zij opleidingen en examens uitvoeren. 

 

Uitgangspunten 

 Veiligheid van deelnemers, docenten en modellen staat altijd voorop.   

 Richtlijnen van RIVM zijn leidend.   

 Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.   

 Gefaseerde opstart waarbij onderwijs gedeeltelijk op locatie en gedeeltelijk via 

afstandsonderwijs plaatsvindt.  

 De belasting op het openbaar vervoer wordt zo veel mogelijk vermeden.  

 Prioriteiten liggen bij:  

o toetsing en examinering,  

o onderwijs dat niet online is aan te bieden,  

o onderwijs waar fysiek contact nodig is om de leerdoelen te bereiken  

o cursisten in de afstudeerfase.  

o 1,5 meter afstand geldt zowel voor personeel als voor de cursisten onderling.  

Voor branche specifieke maatregelen wordt verwezen naar de protocollen van ANBOS / BMS / 

NGS / Provoet .   

 

Handhaving protocol 

Handhaving van dit protocol vindt plaats door docent en bevoegd gezag. Indien de cursist of het 

model dit protocol, na waarschuwing door docent en/of bevoegd gezag, niet naleeft is de 

docent en/of het bevoegd gezag genoodzaakt om de betreffende persoon de toegang tot het 

opleidingsinstituut per direct te ontzeggen. 
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Hygiëne en veiligheid  

Basis   

 De actuele RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  

o We houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de deelnemers.  

o We wassen onze handen vaak en goed.  

o We schudden geen handen. 

o We hoesten in onze elleboog.  

o We zitten niet aan ons gezicht.  

o We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin/woonsituatie klachten hebben.  

 De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de 

onderwijslocatie (bij de ingang en in de lokalen) beschikbaar is: 

o desinfecterende handgel.  

o zeep.  

o papieren handdoekjes.  

o oppervlaktesprays. 

Specifiek  
 Richting personeel, cursisten en modellen wordt helder gecommuniceerd over veiligheids- 

en hygiënemaatregelen.  

 Met betrekking tot social distancing binnen de onderwijslocatie zijn de volgende 

gedragsregels opgesteld door het bevoegd gezag:  

o Binnen de school geldt eenrichtingsverkeer. Dit betekent via de ingang naar 

binnen, via de gang naar lokaal, administratie en toilet. Via het klaslokaal wordt 

het gebouw verlaten. 

o In de gang is het niet toegestaan om op de stoelen/banken plaats te nemen. De 

banken/stoelen zijn hiervoor gemarkeerd met waarschuwingstape.  

o In de gang zijn markeringen aangebracht om afstand te kunnen houden.  

o De deuren in het gebouw zullen zoveel mogelijk continue geopend zijn. 

o De docenten zullen erop toezien dat de hygiëne maatregelen in acht worden 

genomen. 

o Cursisten blijven tijdens de pauze zoveel mogelijk in het lokaal. 

o Cursisten nemen al hun spullen mee in het lokaal. 

o De koelkast mag niet gebruikt worden door cursisten. 

 In het gebouw hangen bij de lokalen en in de gangen infographics met betrekking tot de 

regels vanuit het RIVM. 

 Docenten worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de veiligheids- en 

hygiënemaatregelen.  

 Handhaving op de instelling gebeurt door het bevoegd gezag en de docent.  

 Het gebouw wordt dagelijks door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf gereinigd. 

Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met het schoonmaakbedrijf. 

 Op basis van (lokale) ervaringen worden maatregelen aangescherpt waar dat als 

noodzakelijk wordt ervaren.  
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Algemeen 

 Hygiëneregels hangen in het zicht bij de ingang en worden in het gebouw herhaald.  

 Desinfecterende handgel of handalcohol is aanwezig bij ingang van de lokalen en 

administratie.  

 De 1,5 meter afstand is gemarkeerd voor alle ruimtes die betreedt kunnen worden 

(wachtlijnen).  

 Plastic schermen zijn geplaatst als 1,5 meter afstand niet gehaald wordt (bijvoorbeeld bij 

balies). 

 Binnen het gebouw is er eenrichtingsverkeer: naar binnen via de (hoofd)ingang,via de 

gang naar de lokalen en via de buitendeuren in de lokalen naar buiten (schoolplein). 

 Op het schoolplein is de 1,5 meter gemarkeerd met cirkels. 

 De koffieautomaat en de toiletten worden meerdere keren per dag gereinigd en 

gedesinfecteerd. Er zijn desinfecteermiddelen aanwezig op deze plaatsen zodat u na (en 

eventueel voor) het gebruik van de faciliteit(en) deze extra kunt reinigen. 

 

Toegang tot opleidingsinstituut 

Om naar het opleidingsinstituut te komen, gelden de volgende maatregelen: 

 Theorie onderwijs vindt zoveel mogelijk in digitale vorm plaats.   

 Het personeel, de cursisten en modellen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar 

het opleidingsinstituut (te voet, fiets, scooter, brommer, motor, auto). 

 Alleen personeel, schoonmaakdienst, pakketbezorgers, cursisten en modellen worden 

toegelaten tot het gebouw. 

 De leslokalen zijn alleen toegankelijk voor cursisten, modellen en docenten.  

 Voor betreden van het leslokaal dient gebruik te worden gemaakt van de 

handdesinfectans.  

 Schud elkaar niet de hand.   

 Houd afstand van minimaal 1,5 meter met andere personen.  

 Binnen het gebouw is er eenrichtingsverkeer.  
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Lokalen 

 De tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar.  

 In elk lokaal liggen bij de ingang papieren handdoeken, desinfecterende handalcohol en 

oppervlaktesprays.  

 Bij binnenkomst in het lokaal wassen cursisten, docenten en modellen hun handen met de 

desinfecterende handalcohol of water en zeep. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit 

opnieuw.  

 Cursisten en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafel af met desinfecterende 

spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.  

 Cursisten nemen al hun spullen mee het lokaal in. 

 Prullenbakken zijn aanwezig in elk lokaal, die nadat een groep het lokaal verlaat, geleegd 

worden. 

 De deur vanuit de gang naar het lokaal blijft zoveel mogelijk geopend. 

 Cursisten lunchen en/of pauzeren in het lokaal of buiten met 1,5 meter afstand. 

 De docent houdt toezicht op het uitvoeren van bovenstaande. 

 

Praktijkonderwijs  

 Bovenal geldt dat niemand verplicht is tot het deelnemen aan de lessen. Daarentegen 

willen we wel de mogelijkheid bieden om tot afronding te kunnen komen van de 

opleiding. Daarvoor is het volgen van praktijk onderwijs, waarbij fysiek contact plaats vindt, 

een essentiële factor. 

 Praktische activiteiten worden zoveel mogelijk aangepast, waarbij 1,5 meter afstand 

tussen docent en cursist blijft gewaarborgd. Indien dit niet kan, worden bepaalde 

onderdelen waar mogelijk op een andere manier georganiseerd.   

 De cursist neemt zijn eigen werkbenodigdheden mee en deelt deze niet met anderen 

cursisten. 

 De cursist neemt zelf schone handdoeken en hoeslakens mee naar de praktijkles. Deze zijn 

op minimaal 60 ˚Celsius gewassen. 

 Indien cursisten op elkaar werken en/of oefenen, vormen zij de gehele dag een koppel. 

 De cursist houdt de spullen schoon en desinfecteert deze. 

 Docenten en cursisten dragen gezichtsbeschermers en/of mondkapjes, houden zoveel 

mogelijk afstand en dragen schone witte bedrijfskleding.   

 Modellen dragen een mondmasker en/of gezichtsbeschermer. 

 Cursisten dragen zelf zorg voor hun beschermingsmiddelen en die van hun meegebrachte 

model. 

 De cursist werkt volgens de COVID-19 protocollen zoals opgesteld door de branche 

waartoe de opleiding behoort. Voor (Allround) Schoonheidsspecialist en Nagelstyling is dit 

opgesteld door ANBOS. Voor (Medisch) Pedicure is dit opgesteld door ProVoet. Voor 

Wellness massage en Sportmassage is dit opgesteld door BMS en NGS. 
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Cursisten en modellen  

Alle cursisten en hun modellen dienen volledig klachtenvrij te zijn of anders thuis te blijven.  

Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging (meer dan 38,0 ˚Celsius) of één van de huisgenoten, dient u thuis te blijven en kunt u 

niet naar de les of het examen. Bij twijfel dient de cursist of het model zelf thuis voorafgaand aan 

de les de temperatuur op te meten. 

Voorafgaand aan de les en buiten het opleidingsinstituut, stelt de cursist de volgende vragen aan 

het model:  

 Heeft u last van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid? 

 Heeft u last van benauwdheid of longontsteking? 

 Heeft u koorts (meer dan 38,0 ˚Celsius) ? 

 Bent u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft? 

 Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19? 

 Hebben eventuele huisgenoten bovengenoemde klachten?  

 De cursist voert geen behandeling uit bij  één of meerdere van bovenstaande symptomen 

en het model krijgt geen toegang tot het opleidingsinstituut. 

Formulier verklaring model (zie Bijlage 1) 

Elk model vult (bij voorkeur thuis) een Verklaring Model in. Zie bijlage 1 bij dit protocol. Indien één 

van de aanvullende vragen met JA wordt beantwoord, komt het model niet mee naar school of  

verlaat het model direct het terrein van het opleidingsinstituut. 

 

Personeel in de onderwijslocatie  

 Houd altijd 1,5 meter afstand tot collega’s en cursisten.  

 Personeelslid met lichte ziekteverschijnselen blijft thuis (zou evt. bij lichte klachten wel 

afstandsonderwijs kunnen geven).  

 Onderwijs is één van de vitale sectoren in onze samenleving. Onderwijspersoneel dat 

gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs. De leiding 

treedt in overleg met personeel dat zelf een kwetsbare gezondheid heeft, of samenwoont 

met gezinsleden met een kwetsbare gezondheid over de werkzaamheden op de 

onderwijslocatie en eventuele vrijstelling van contacturen.  

 Personeel voor wie dit niet geldt worden geacht op de onderwijslocatie te zijn als het 

onderwijs erom vraagt.  

 

Overige  

 Intakegesprekken vinden, waar mogelijk, digitaal plaats.  

 Vergaderingen en overleggen vinden, waar mogelijk, digitaal plaats.  
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Bijlage 1 - Verklaring Model  

 

Naam cursist: ……………………………………………………………..      

 

Datum:  …….. - …..…. - ………   

 

Heeft het volgende model meegebracht  

Onderstaande gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van COVID-19. 

 

Naam model:  ……………………………………………………………………………  

 

Postcode en woonplaats:  …………………………………………………………  

 

Het model verklaart hierbij het volgende:   

 Moet u hoesten, niezen en/of is er sprake van keelpijn of verkoudheid      ja / nee 

 Is er sprake van benauwdheid of longontsteking        ja / nee 

 Hebt u koorts (meer dan 38,0 ˚Celsius)         ja / nee 

 Bent u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?    ja / nee 

 Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19?     ja / nee 

 Hebben eventuele huisgenoten deze klachten?         ja / nee 

  

Handtekening model:   

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bedankt dat u model wilt zijn bij deze les. U kunt zich gedragen alsof u in het dagelijks leven de 

beroepsbeoefenaar bezoekt in zijn/haar werkomgeving. Er is sprake van een cliënt – 

behandelaar- relatie.  Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot uw behandelaar of tot de 

docent. 

 


