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Corona-maatregelen WAYS Europe 
 
 

 
 

 

 
Algemeen 

 De groepsgrootte wordt afgestemd op de grootte en indeling van het leslokaal: bij 8 personen 

is minimaal 55 m2 benodigd 

 Tafelindeling: bij voorkeur een schoolopstelling met minimaal 1,5m ruimte tussen de cursisten 

 WiFi met toegangscode voor docent en eventueel cursisten 

 Bij praktijkoefeningen bij voertuigen: handschoenen voor de cursisten  

 

Voorkeur lesopstelling: 

 

 

 

 

 

  

Hygiëne 

 Opdrachtgever zorgt voor:  

o Een schone lesruimte die geventileerd kan worden met voldoende stoelen en 

gedesinfecteerde tafels 

o Hygiënemaatregelen zichtbaar op de locatie ophangen 

o Spuitflacon desinfectiemiddel (bijvoorbeeld isopropanolalcohol) 

o Prullenbak naast de tafel van de docent 

o Voldoende wegwerkbekers voor alle aanwezigen 

o Eventueel een flesje drinken voor de cursisten 

o Gelegenheid voor het wassen van de handen 

 WAYS Europe zorgt voor: 

o Een tube handgel of desinfecterende spray voor de docent 

o Tissuebox 

o Plastic handschoenen 
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Vóór de cursus: 

 In de uitnodigingsbrief die naar de cursisten wordt verstuurd staan duidelijke instructies en 

een verwijzing naar de Corona-maatregelen op de site van WAYS Europe 

www.wayseurope.com/corona-maatregelen  

 In de uitnodigingsbrief staat ook duidelijk vermeld dat, indien de cursist verkoudheidsklachten 

heeft, hij zich afmeld voor de cursus en thuisblijft 

 Cursisten melden zich niet eerder dan 15 minuten voor de start van de cursus op de locatie 

 Opdrachtgever zorgt voor opvang van de cursisten en voorkomt groepsvorming bij de ingang. 

Ook wijst opdrachtgever de cursisten bij binnenkomst op de hygiënemaatregelen ten aanzien 

van toiletbezoek, het meenemen van de jassen en deze op de eigen stoel hangen. 

 Docent legt met handschoen aan de cursusmaterialen klaar op de tafels  

 Docent plaatst naamkaartjes met voornaam van cursisten op de tafels 

 

Tijdens de cursus (klassikale cursus): 

 Bij binnenkomst let de docent erop dat cursisten 1,5m afstand houden en geeft geen hand 

 Tekenen presentielijsten: alle cursisten gaan 1 voor 1 langs de docent en laten zelf hun 

rijbewijs aan docent zien. Alle rijbewijzen worden op 1 plek in het lokaal bij elkaar gelegd. 

 Docent zorgt ervoor dat de cursisten met hun eigen pen op een hygiënische manier hun 

handtekening kunnen zetten 

 Docent neemt alle corona-maatregelen met de cursisten door, inclusief de 5 

gezondheidsvragen van het rivm (zie hier) 

 

Toiletbezoek: cursisten kunnen tijdens de cursus één voor één het toilet bezoeken 

Rookbeleid: roken is enkel toegestaan in de rookruimte (binnen of buiten) van het bedrijf 

Cursisten houden 1,5m afstand in acht. Dit ter eigen verantwoording van de cursisten 

Eten/drinken 

 één persoon wordt voor de hele dag aangewezen om (met handschoenen aan) koffie/thee te 

schenken uit de thermoskannen of uit de koffieautomaat te halen (met schone bekers) 

 Lunch:  

o De lunch vindt plaats in het leslokaal, iedere cursist blijft op zijn plek 

o geen warme buffetten tenzij de hygiëne gewaarborgd is  

o Enkel voorbelegde broodjes 

o Indien de lunch niet in het leslokaal aanwezig is, haalt de docent deze op. Cursisten 

blijven in het leslokaal 

o De docent reikt met handschoenen aan de broodjes en het drinken uit aan de cursisten 
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Tijdens eventuele praktijkoefeningen 

o Cursisten volgen de aanwijzingen van de docent op 

o Alle cursisten dienen hun handschoenen te gebruiken bij de praktijkopdrachten 

o In alle situaties houden docent en cursisten 1,5m afstand van elkaar 

o Bij groepsopdrachten voert één cursist de opdracht uit, andere cursisten kijken op 

afstand mee 

 

 

Tijdens de cursus (praktijkcursus) 

- De docent en cursist hebben de beschikking over een ruimte met tafel en minimaal twee 

stoelen, waarbij zij minimaal 1,5m afstand kunnen bewaren 

- Bij binnenkomst let de docent erop dat er 1,5m afstand gehouden wordt en schudt geen hand 

- Docent neemt alle corona-maatregelen met de cursist door 

- Tekenen presentielijsten: cursist laat zelf het rijbewijs aan de docent zien 

- Docent zorgt ervoor dat de cursist op een hygiënische manier zijn handtekening kan zetten 

- De docent en de cursist pakken ieder voor zich koffie/thee (in wegwerpbeker), deze wordt 

genuttigd in de lesruimte 

 

Tijdens de praktijkrit 

- Cursist volgt de aanwijzingen van de docent op 

- De cursist dient de handschoenen te gebruiken bij de praktijkopdrachten 

- In alle situaties houden docent en cursisten 1,5m afstand van elkaar 

 

Aan het eind van de cursus: 

- Evaluatieformulieren: cursisten vullen op hun mobiel het evaluatieformulier in, welke te vinden 

is op www.wayseurope.com/evaluatie   

- Certificaten: deze worden achteraf digitaal verstrekt 

- Presentielijst: wordt afgetekend op dezelfde wijze als bij de start van de cursus 

- Cursisten nemen alle uitgereikte lesmaterialen mee naar huis 

- Eén voor één verlaten de cursisten het leslokaal 
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