
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
BIJ FYSIEKE ACTIVITEITEN OP DE EDUCATIEVE ACADEMIE 

TEN TIJDE VAN CORONAVIRUS COVID-19 

 

Update dd.12/02/2021 
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ALGEMENE RICHTLIJNEN OVERHEID 

Een aantal eenvoudige maatregelen kunnen de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of 

andere virussen voorkomen: 

1. Blijf thuis als je ziek bent. 

2. Was vaak je handen met water en zeep. 

3. Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar. 

4. Beperk je fysieke sociale contacten. 

5. Organiseer activiteiten zoveel mogelijk BUITEN. 

6. Een mondneusmasker is VERPLICHT op het openbaar vervoer, in publiek toegankelijke 
gebouwen en op drukke openbare plaatsen.* 

7. Bij hoesten of niezen: gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in 
een afsluitbare vuilnisbak. 

8. Geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. 

*Ook de Educatieve Academie houdt de contactgegevens (gsm-nummer of e-mailadres) van 
bezoekers tijdelijk bij. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van COVID-19 en worden 
na de opgelegde termijn vernietigd. 
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RICHTLIJNEN EDUCATIEVE ACADEMIE 

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de Educatieve Academie – in samenwerking met een 

externe dienst voor preventie en bescherming op het werk – continu een inschatting gemaakt van 

mogelijke risico’s t.a.v. onze onderwijsactiviteiten. Dit heeft ertoe geleid dat we sinds de officiële 

afkondiging van de lockdown in maart 2020 bijna volledig “online” zijn gaan opereren. 

Vanaf 2 juni 2020 hebben we met veel voorzichtigheid en positivisme een aantal van onze lessen 

weer fysiek laten plaatsvinden. Een geslaagde test, zo bleek, dankzij éénieders medewerking. 

Ook nu weer – in fase 4 van deze crisis – blijven we de stand van zaken op de voet volgen en zijn we 

blij dat op 14 augustus 2020 werd beslist dat ook onderwijs voor volwassenen volledig kan opstarten 

in pandemieniveau geel (i.c. laag risico). 

Wanneer de veiligheid op EA niet gegarandeerd kan worden of indien wij genoodzaakt zijn over te 

gaan op code oranje of rood dan zullen lessen verplaatst of geannuleerd worden, of wordt er een 

online alternatief aangeboden. 

UPDATE dd. 19/10/2020: vanaf heden schakelen wij met onderwijsactiviteiten over op code oranje.  

De voornaamste verandering die deze code met zich meebrengt, is dat er per leslokaal (ongeacht de 

grootte) nog slechts een max. van 10 studenten + 1 docent aanwezig mag zijn.  

Na wat gepuzzel zijn we erin geslaagd geen enkele les te moeten annuleren. Wél zal een aantal 

groepen opgesplitst worden of zal een aantal lessen online gebeuren. 

UPDATE dd. 29/10/2020: de Educatieve Academie heeft beslist volledig “online” te gaan. 

UPDATE dd. 30/10/2020: vandaag besliste de Federale Overheid dat ook voor het 

volwassenenonderwijs de herfstvakantie verlengd wordt tot en met 15 november. Op maandag 16 

november moeten onderwijsactiviteiten opnieuw opstarten in code rood conform de voorgestelde 

draaiboeken. De draaiboeken worden momenteel (06/11/2020) herwerkt en staan voorlopig nog niet 

online. 

De Educatieve Academie blijft bij zijn beslissing om tot eind november volledig over te gaan op 

online lessen. De herfstvakantie wordt daardoor NIET verlengd tot 16/11/2020. Indien er 

uitzonderlijk lessen niet online georganiseerd kunnen worden (wij denken aan zeer lichaams- en 

praktijkgerichte vakken) zullen de lesdagen in 2020 geannuleerd worden en verplaatst naar nieuwe 

data in 2021. De Educatieve Academie doet zijn uiterste best om geen enkele les definitief te 

annuleren, maar alles in te halen op later te bepalen data. 

UPDATE dd. 06/01/2021: onderwijsactiviteiten blijven tot aan de krokusvakantie in code rood. Dit 

betekent dat de capaciteit van het aantal cursisten naar 25% moet én dat er maximaal 10 cursisten 

en de lesgever toelaten zijn in een lokaal, ongeacht de grootte van het lokaal.  

UPDATE dd. 10/02/2021: Na de krokusvakantie start het onderwijs op met dezelfde 

veiligheidsmaatregelen, zoals die daarvoor al golden. Concreet blijven basisonderwijs en secundair 

onderwijs in pandemiefase oranje, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs in fase rood.  
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De Educatieve Academie heeft beslist om online te blijven les geven; afstandsonderwijs blijft de 

norm. Echter …. in zeer beperkte mate worden mogelijks activiteiten georganiseerd op EA. 

Overeenkomstig de draaiboeken van het volwassenonderwijs wordt hierbij prioriteit gegeven aan 

essentiële practica.  

Het spreekt voor zich dat wanneer uw les fysiek plaatsvindt op EA het dragen van het 

mondneusmasker verplicht blijft en ontsmetting van de handen + ventilatie zeer belangrijk (ook 

wanneer er in de leslokalen méér dan 1,5 meter fysieke afstand tussen de medestudenten is). 

De gezondheid van iedereen blijft van primordiaal belang en we vragen jullie dan ook uitdrukkelijk 

om de maatregelen strikt te volgen zodat onze activiteiten veilig en gezond voor en door iedereen 

kunnen uitgevoerd worden.  

Hieronder een aantal gedetailleerde richtlijnen, maar onthoud vooral dit:  

 

HET BESTE WAT JE KAN DOEN OM JEZELF EN ANDEREN TE BESCHERMEN, IS JE HANDEN 
REGELMATIG WASSEN EN EEN FYSIEKE AFSTAND VAN 1,5 METER HOUDEN VAN ANDEREN. 

DAARNAAST: BLIJF JE GEZONDE VERSTAND GEBRUIKEN ☺ 

 

A. WAT DOE JE ALS JE AANKOMT OP DE EDUCATIEVE ACADEMIE (EA)? 
 

1. Zet je mondneusmasker op 

Wij rekenen erop dat je zorgt voor een eigen mondneusmasker. In geval van nood kan EA zorgen 
voor een vervangexemplaar. Gebruik van masker: zie verder. 
 

2. Ontsmet je handen. 
Aan de inkom van elke ruimte op EA bevinden zich dispensers met handgel. Ontsmet bij het 
binnenkomen en verlaten van de lokalen altijd je handen. Dit kan een wachtrij veroorzaken: 
bewaar de nodige afstand. 
 

3. Je houdt steeds rechts aan en houdt rekening met de aangegeven route/pijlen. 
 

4. Vertoef zo veel mogelijk buiten. 

Maak zo veel mogelijk gebruik van de open ruimte op de parking.  

5. Respecteer de fysieke afstand van 1,5 meter. 

Met 2 of meer personen bij elkaar: bewaar de nodige fysieke afstand. 
Wie met de fiets komt: parkeer fietsen in de stalling achteraan zo ver mogelijk uit elkaar. 

6. Omdat “ventileren” een steeds belangrijkere rol inneemt in de bestrijding van het virus, zullen 
ramen en deuren zo vaak mogelijk “open” gezet worden op de Educatieve Academie. Met de 
steeds kouder wordende temperaturen kan dit frisse lokalen met zich meebrengen. De 
Educatieve Academie heeft een aantal fleece dekentjes ter beschikking, maar voorzie ook zelf 
warme kledij, een extra trui, …. 
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B. WAT DOE JE IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE LOKALEN OP DE EDUCATIEVE ACADEMIE (EA)? 

 
1. Draag je mondneusmasker = VERPLICHT 

Binnen is dit verplicht, ook wanneer de fysieke afstand van 1,5 meter wél gegarandeerd kan 
worden. 
• DOCENTEN: het dragen van een mondneusmasker is verplicht tijdens het lesgeven. Docenten 

kunnen eventueel gebruik maken van plexi gezichtsscherm. 
• STUDENTEN: het dragen van een (eigen) mondneusmasker is verplicht tijdens de les. 

 
2. Was of ontsmet je handen zo vaak mogelijk 

• Let op: zeker bij gebruik van EA-materiaal: ontsmet steeds VOORAF je handen. 

 
3. Respecteer de fysieke afstand van 1,5 meter 

• Overal – zowel binnen als buiten - op EA geldt deze uiterst belangrijke maatregel.  
• In de leslokalen worden stoelen op 1,5 meter van elkaar gezet. Respecteer deze opstelling! 

 
4. Gebruik van de trappen en de gangen 

• Omwille van de smalle trappen en gangen op EA en het gebrek aan verschillende ingangen 
om een leslokaal te betreden, vragen we hier steeds goed op te letten. Trappen zullen 
gebruikt worden voor zowel stijgend als dalend verkeer. Er kan slechts 1 persoon de trap 
nemen. Kruis elkaar niet op trappen. 

• Kruis je toch onverwachts een persoon op een trap of in de gang: houd zo veel 
mogelijk rechts aan en passeer elkaar met de rug naar elkaar toe. 

• Volgorde binnen/buiten gaan: laatste rijen gaan eerst naar buiten, eerste rijen eerst naar 
binnen 
 

5. Gebruik van de toiletten 

• De norm is hier: er mag slechts 1 persoon aanwezig zijn binnen een toiletruimte en aan de 
wastafel.  

• Spoel het toilet steeds door met een gesloten toiletdeksel. 
• Was je handen met zeep en voldoende lang.  
• Droog je handen steeds met papieren tissues. 

 
6. Gebruik van de leslokalen 

• Update 19.10.2020: De norm is hier: maximum 10 personen per leslokaal + 1 docent (min. op 
1,5 m van elkaar) 

• Update 10.02.2021: Max 25% van de capaciteit (lesmomenten*cursisten) per lesplaats op 
weekbasis. Prioriteit wordt gegeven aan vakken die niet online kunnen (praktijkvakken, …) en 
aan cursisten voor wie online onderwijs moeilijk/onmogelijk is. Max 10 cursisten + lesgever 
per lokaal, cursisten uit risicogroep enkel na akkoord behandelende arts 

• De meubels in de lokalen werden herschikt. Gelieve de opstelling te respecteren. 
• Neem steeds dezelfde stoel. 
• Indien je in andere lokalen in kleine groepen werkt, neem je eigen stoel mee. 
• Loop niet nodeloos rond in het leslokaal en vermijd ieder fysiek contact met jouw docent(e) of 

medecursisten. Behoud 1,5 meter afstand. 
• VENTILEER: laat deuren en ramen zo veel mogelijk open. Vooral tijdens pauzes. 
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• Volgorde binnen/buiten gaan: laatste rijen gaan eerst naar buiten, eerste rijen eerst naar 
binnen. Principe van FILO (first in last out) – LIFO (last in first out) 

• Indien je uitzonderlijk de opstelling van het lokaal wenst te veranderen: ga nooit rechtover 
elkaar zitten, maar neem geschrankt plaats of in een driehoek. Zet/gebruik zo veel mogelijk 
stoelen tegen de wand. 

• Gebruik eigen werk- of schrijfmateriaal. 
• EA zal er op toezien dat er voldoende gedesinfecteerd wordt: meubels, trapleuningen, klinken, 

lichtschakelaars … worden regelmatig gepoetst. 
• Drank kan niet in de leslokalen geconsumeerd worden tenzij in een eigen afsluitbare 

fles/beker. 
 

• Omdat we alle veiligheidsmaatregelen in acht willen nemen, kan het zijn dat omwille van 
beperkte capaciteit op EA voor een aantal lessen zal uitgeweken worden naar een andere 
leslocatie (in de buurt van EA). Alle betrokkenen worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.  

 
7. Gebruik van de cafetaria  

• Het gebruik van de cafetaria als lunchruimte wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. 
• De cafetariaruimte is vooral open voor sanitair gebruik. 
• Koffie/water/thee is verkrijgbaar in de cafetaria, maar: breng bij voorkeur je eigen beker/glas 

mee. 
=> ontsmet je handen vóór gebruik van de koffiethermos. 
=> Neem geen drank mee in het leslokaal tenzij in een afsluitbare fles/beker. 

• Lunch bij voorkeur op de parking van EA of ‘buitenshuis’ in de ruimere omgeving van de 
Patriottenstraat. 

• Indien je toch kopjes, bestek, … van EA gebruikt: ontsmet vooraf je handen. Zie er op toe dat 
alleen jij deze aanraakt en gebruikt. 

• Let ook hier weer op het effectief bewaren van de fysieke afstand van 1,5 meter. 
 

• Op examendagen zal de cafetaria uitzonderlijk gesloten zijn. 
 

8. Parking 

• We zullen de parking zo veel mogelijk vrij houden van wagens zodat de ruimte eventueel voor 
andere doeleinden gebruikt kan worden. 

 
9. Secretariaat 

• De norm is hier: maximum 2 externe personen tegelijk binnen. 
• Bewaar de nodige afstand en stel vragen ter hoogte van de aangebrachte doorzichtige wand. 
• Gebruik de handgel. 
 

10. Gebruik van de keuken (enkel voor docenten) 

• Het gebruik van de keuken als lunchruimte wordt zo veel mogelijk ontmoedigd. 
• Bewaar de nodige fysieke afstand en gebruik eigen materiaal. 
• Docenten: probeer alternerend te lunchen 
 

C. WAT DOE JE ALS JE DE EDUCATIEVE ACADEMIE (EA) VERLAAT? 

• Na je les of examen verlaat je de EA zo snel mogelijk.  
Napraten of nog wat langer blijven, zal – jammer genoeg – niet kunnen. 

• Je ontsmet nog een laatste keer de handen en houdt rechts aan bij het buiten gaan.  
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D. CONTACT 

• Stel uw vragen zoveel mogelijk per mail: info@educatieve-academie.be 
 

• Van 25/12/2020 t.e.m. 01/01/2021 is het secretariaat gesloten. 
• Vanaf 01/01/2021 is het secretariaat telefonisch bereikbaar iedere maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 09u00 tot 16u30. Indien men uitzonderlijk fysiek naar EA moet 
komen, kan dit enkel op afspraak 
Update: tijdens de krokusvakantie is de Educatieve Academie enkel telefonisch bereikbaar 

 

E. SAMENGEVAT 
 

1. Wie ziek is, blijft thuis en verwittigt EA via: administratie@educatieve-academie.be of 03-

281.21.67 

 

2. Kom enkel naar EA bij noodzakelijke leeractiviteiten of examens 

 

3. Draag een mondneusmasker 

 

4. Kom alleen en hou afstand – FYSIEKE AFSTAND van 1,5 meter 

 

5. Desinfecteer je handen: was regelmatig je handen met zeep en/of gebruik de voorziene handgel  

 

6. Kom op tijd, maar niet te vroeg (max. 30 minuten voor aanvang). Wachttijd = bij voorkeur buiten 

op de parking 

 

7. Hou rekening met het op de vloer aangeduide (één)richtingsverkeer op EA. Bij afwezigheid van 

looplijnen is het steeds rechts aanhouden. Ga een leslokaal pas binnen als anderen weer buiten 

zijn.  

 

8. Laat stoelen in de aangeduide opstelling staan 

 

9. Laat ramen en deuren open (zorg voor voldoende ventilatie) 

 

10. Toilet: max. 1 persoon - sluit het deksel bij doorspoelen 

 

11. Contactoppervlakten worden voldoende door EA gedesinfecteerd 

 

12. Gebruik van de cafetaria wordt zo veel mogelijk ontmoedigd. Op examendagen is de cafetaria 

gesloten. Update 01.2021: de cafetaria blijft tot nader order gesloten 

 

13. Breng zoveel mogelijk eigen materiaal mee. 

 

14. Om een aantal lessen tóch fysiek te laten plaatsvinden, wordt mogelijks uitgeweken naar 

leslokalen op een andere locatie (adres in de buurt van EA). Docenten en studenten worden 

hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 
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