
 

   
  

 

 

Basis protocol scholingen  
In tijden van Corona 
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Communicatie  
- Protocol is te vinden op sociale media en www.leerpuntkoel.nl  
- Het protocol wordt voorafgaand aan de scholing naar de deelnemers en docenten 

opgestuurd.  

Scholingen op locatie Zwijndrecht 
Uitgangspunten algemeen 

- We organiseren de scholingen volgens de richtlijnen van het RIVM en zijn op de hoogte 
van het advies van de LHV. 

- Gastvrouwen, deelnemers en docenten zijn niet verkouden of ziek (Landelijke richtlijn). 
- Kom alleen naar de bijeenkomst als u naar waarheid nee kunt antwoorden op 

onderstaande vragen: 
1. Heeft u verkoudheidsklachten/hoesten ( allergie telt niet mee)? Ja/nee   
2. Heeft u koorts? Ja/nee 
3. Heeft u contact gehad met positief geteste corona patiënt afgelopen 2 weken? 

Ja/nee 
- Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (Landelijke richtlijn). 
- Ten alle tijden wordt 1,5m afstand gehouden (Landelijke richtlijn). 
- Was de handen regelmatig, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na 

toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken (Landelijke 
richtlijn). 

- Raak niet onnodig deurklinken, posten, bellen, het gezicht e.d. aan. 
- Neem persoonlijk eigendommen mee naar de scholingsruimte en wissel niets uit met 

anderen. 
- Aantal deelnemers is max 16 zonder tafels. 
- Deelnemers en docenten nemen eigen mondmasker, witte jas en bril mee. KOEL heeft 

een aantal beschermingsmiddelen achter de hand. 
- Als een aanwezige na de scholing positief getest wordt en dit terug te herleiden is naar de 

scholing (binnen 48 uur voor het begin van de klachten), wordt het advies gegeven 10 
dagen in quarantaine te gaan.   

 

http://www.leerpuntkoel.nl/


 

 

 
 
Voor deelnemers aan scholingen  

- Houd afstand met elkaar en de docent.   
- Volg de routemarketing op de vloer.  
- 1 persoon per keer naar het toilet.  
- Eten gebeurt op een vaste plek in de caterings- of scholingsruimte. Maximaal twee 

personen per tafel.  
- Was en desinfecteer handen regelmatig. 
- Spreek mensen aan die zich niet aan het protocol houden. 
- Docent sluit/opent deuren 
- Presentielijst tekenen met eigen pen (gekregen van KOEL) bij gastvrouw 

 
Aanvullende maatregelen bij vaardighedenonderwijs 
Cursisten en docenten dragen een mondkapje tijdens het oefenen van vaardigheidsonderwijs. Als 
deelnemers zelf niets mee hebben dan heeft KOEL een kleine voorraad. Mocht de deelnemer het 
fijn vinden dan mogen zij ook een bril, jas en handschoenen dragen. KOEL heeft hiervan ook een 
kleine voorraad. De docent doet de vaardigheden plenair voor en iedereen oefent individueel. De 
docent kijkt op 1,5 meter afstand mee. Na de scholing worden tafels en materialen 
schoongemaakt met desinfectans. 
 
Voor docenten 

- Kom minimaal 30  min. van tevoren.  
- Houd afstand met de deelnemers  
- Bij een vaardigheid moeten deelnemers een mondkapje op. Als ze zelf niets mee hebben 

dan heeft KOEL een kleine voorraad. Het dragen van een beschermende bril, jas of 
handschoenen zijn optioneel.  

- Gebruik zelf ook een mondkapje bij vaardigheid en neem waar mogelijk zelf mee. 
- Geef deelnemers instructies over de huisregels + pauzeregels aan het begin van de 

scholing. Zie protocollen.  
- Spreek mensen aan die zich niet aan het protocol houden. 
- Houd uzelf ook aan deze regels.  
- Docent sluit/opent deuren 

 
Voor werknemers 
Als er geen scholingen zijn: 

- Deuren mogen open  
- Deel zo min mogelijk werkbenodigdheden met anderen.  
- 1 persoon per keer naar het toilet. 
- 1 persoon per keer in de keuken. 
- 1 persoon per keer in magazijn. 
- Raak niet onnodig deurlinken, deurknoppen e.d. aan.  
- Gebruikte vaat zelf in afwasmachine zetten.  
- Houd spullen schoon en desinfecteer ze.  
- Reis alleen als het niet anders kan met het OV en ga niet carpoolen.  

 
Als er scholingen zijn: 

- Deuren dicht en alleen lopen als er geen pauze is voor de deelnemers. Verder 
bovenstaande maatregelen.  

 
  



 

 

Voor gastvrouwen  
- Alleen het gemarkeerde herentoilet gebruiken. 1 persoon per keer. Het damestoilet is voor 

deelnemers. 
- 1 persoon per keer in de keuken. 
- 1 persoon per keer in magazijn. 
- Raak niet onnodig deurlinken, deurknoppen e.d. aan.  
- Handschoenen aan bij klaarzetten catering. 
- Gebruikte vaat van anderen met handschoenen aan in afwasmachine zetten.  
- Schoonmaken met handschoenen aan.  
- Regelmatig deurklinken, bel, toilet en liftknop desinfecteren (zie document 

benodigdheden en acties) 
- Na scholing tafels desinfecteren en prullenbakken legen.  
- Spreek mensen aan die zich niet aan het protocol houden. 
- Deelnemers presentielijst laten aftekenen met gekregen pen van KOEL 

Minimale eisen voor scholen op externe locaties  
Hygiëne  

1. Als uitgangspunt worden de Landelijke richtlijnen op het gebied van Corona gehanteerd.   
2. Personen die de locatie betreden zijn niet verkouden of ziek en hebben geen huisgenoten 

die ziek zijn (Landelijke richtlijn).  
3. Als de locatie niet groot genoeg is om elkaar ruim te passeren dient met routemarketing 

aangegeven te worden hoe men zich door de locatie beweegt. Dit geldt ook voor buiten.  
4. Er is bij het binnentreden van de locatie, de toiletten en de catering desinfectans 

beschikbaar.  
5. Er kan worden aangetoond dat er extra hygiënemaatregelen worden toegepast: 

Deurklinken, bellen, leuningen en toiletten worden regelmatig schoongemaakt. Minimaal 
voorafgaande aan de scholing en voorafgaande aan de pauzes. Tafels, stoelen en 
technische apparatuur (afstandsbediening en knopjes) worden voorafgaande aan de 
scholing gedesinfecteerd.  

6. Benodigde Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor deelnemers en docenten 
worden door Leerpunt KOEL verzorgd,  

 
Scholingsruimte  

7. De locatie biedt de mogelijkheid om ten alle tijden 1,5 meter afstand te houden.  
8. De cursisten hebben allen een tafel en stoel tot hun beschikking, waarbij de zitplaatsen 

minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan zijn.  
9. De temperatuur is bij voorkeur tussen van 19 en 26 graden.  
10. De ruimte is geventileerd. 

 
Catering  

11. De catering wordt ‘Coronaproof’ voorbereidt met handschoenen en mondkapjes aan.  
12. Er wordt geen lopend buffet geserveerd of anderszins waarbij men gemeenschappelijk 

bestek en servies aanraakt. 
 


