
Beste docent, 

Om de opleidingen en de examens op een zo veilig mogelijke manier te organiseren moeten de onderstaande veiligheidsmaatrege-
len gerespecteerd worden onder jullie toezicht.

De docent, als voorbeeldfunctie, dient deze maatregelen ook strikt na te leven. 

Gelieve deze grondig door te nemen en dit document invullen en ondertekenen voor akkoord. We danken u alvast voor uw mede-
werking.

De algemene veiligheidsmaatregelen:
• Het doornemen van het cursistendocumenten bij de opstart van een cursus en deze ook inzamelen en in het leslokaal achter-

laten. De cursisten dienen ook een naamkaart op hun tafel te laten.
• Voor de andere cursusdagen en/of halve dagen steeds bij het aanvang nakijken of iedereen dezelfde plaats heeft ingenomen.
• Mondmasker verplicht: De docenten en cursisten moeten een mondmasker dragen tijdens hun aanwezigheid op de volledige 

site van Cedicol (zowel binnen als buiten).
• Er is handgel beschikbaar bij het intreden van het leslokaal. Iedereen die het lokaal betreedt moet verplicht zijn handen desin-

fecteren. Voor de docenten voorzien wij handgel op hun bureau.
• De docenten kunnen gebruik maken van een ter beschikking gesteld lokaal om te lunchen. 
• Altijd 1,5 meter afstand houden.
• 1 per 1 naar toilet (buiten).
• Als een docent symptomen van mogelijke ziekte heeft, moet hij thuis blijven en ons op de hoogte houden.

De veiligheidsmaatregelen binnen het leslokaal:
• Het dragen van een mondmasker gedurende de hele les en/of examen is verplicht. 1 mondmasker per halve dag ter beschik-

king gesteld door de organisatie Cedicol.
• Het meubilair in het lokaal mag niet verplaatst worden (uitzonderingen kunnen enkel bekomen worden mits toelating van een 

verantwoordelijke).
• Op het einde van elke halve dag en bij het verlaten van het leslokaal dient de docent zijn stoelleuning en bureau te desinfecte-

ren. Daarbij moet de docent controleren dat dit ook gebeurt bij de cursisten.

Veiligheidsmaatregelen bij opleidingen
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Gegevens van de docent

Naam en voornaam: ........................................................................... Datum: ...........................................................................

Cursus: ..............................................................................................................................................................................................

Handtekening voor akkoord:


