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Maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het 
COVID-19 bij het afnemen van VVT’s 

Dit is een vertaling van de richtlijnen van het RIVM. Mogelijk zijn deze niet op iedere locatie 
exact toepasbaar. In dat geval is het belangrijk om met gezond verstand te handelen en de 
maatregelen van het RIVM te respecteren op manieren die in die specifieke situatie wel 
toepasbaar zijn. Meldt het bij ECM als het niet mogelijk is om volgens deze richtlijnen te 
werken. 
 
Deze maatregelen zijn opgesteld per 1 mei 2020 en zijn bijgesteld naar aanleiding van de 
laatste richtlijnen. Deze bijstelling is van toepassing per 1 februari 2021. Deze maatregelen 
kunnen worden aangepast als daar aanleiding toe is vanwege nieuwe inzichten of 
voorschriften van het RIVM. 
 
Afmelden bij klachten 

• We hopen uiteraard dat u gezond blijft, maar mocht dat niet zo zijn vragen wij u met klem 
uzelf af te melden als u verkouden of grieperig bent.  

• Als er kandidaten op de locatie komen terwijl ze verkouden zijn, zijn de examinatoren 
gerechtigd ze de toegang tot het examen te weigeren. Het weigeren van leerlingen i.v.m. 
ziekte moet wel direct aan ECM gemeld worden 

 
Draag een mondkapje 1 

• Per 1 december 2020 is iedereen in het mbo en hoger onderwijs verplicht om buiten de 
lessen een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt in en rond de onderwijsinstelling 
en op andere locaties waar een onderwijsactiviteit wordt georganiseerd (bijvoorbeeld een 
praktijklokaal of examenlocatie). 

• In sommige situaties kan het ook verplicht zijn om tijdens de les een mondkapje te 
dragen, bijvoorbeeld bij praktijklessen. Tijdens sommige praktijklessen is het onmogelijk 
om altijd 1,5 meter afstand te houden. 

 
Maak mogelijk dat er tenminste 1,5 meter afstand ge houden kan worden: 

• Kandidaten worden individueel ontvangen en begeleid naar de werkplaats 
• Werkbanken  staan  zo opgesteld dat kandidaten 1,5 meter van elkaar kunnen werken 
• Kantine is gesloten 
• Voor koffiedrinken en lunchen zijn tafels beschikbaar voor alleen de examenkandidaten 
• De opstelling van tafels voor de lunch is zo ingericht dat er 1,5 meter afstand gehouden 

kan worden 
• De routing ter plaatse is zodanig dat deelnemers elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen 

                                                
 
 
1 Deze tekst komt uit de overheidsrichtlijn 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/op-school 
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• Pauzes vinden op verschillende tijden plaats, zodat niet alle kandidaten zich tegelijk 
verplaatsen 

 
Zorg voor goede hygiëne maatregelen : 

• Iedere bezoeker wast voor binnentreden zijn handen 
• Op diverse, centrale plekken, (bij voorkeur bij de ingang en bij deuren) is de beschikking 

over desinfecterende gel, die kandidaten bij binnenkomst en verlaten dienen te gebruiken 
• Kandidaten krijgen een vaste werkbank toegewezen 
• Alleen medewerkers van de examenlocatie schenken koffie of thee in en zetten kopjes of 

bekers bij de kandidaat. Op verzoek wordt ook suiker en/of melk verstrekt. 
• Iedere kandidaat verzorgt zijn eigen lunch. 
• Kandidaten wordt verzocht voor de lunch om de beurt naar de WC te gaan en handen te 

wassen 
• Tijdens het examen worden bedieningsunits voor gebruik door ieder kandidaat gereinigd. 
• Minimaal eén keer per dag worden alle deurkrukken gereinigd. 
 
Informeer kandidaten 

• Op iedere werkbank ligt in ieder geval kandidaat informatie met de voorschriften voor de 
kandidaten (zie bijlage) 

• Bij de introductie van het examen wijzen examinatoren de kandidaten op deze regels.  
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Informatie voor kandidaten 

Voor afleggen van een examen bij een van de examenlocaties van ECM, in verband met 
COVID-19 preventie 
 
• Als je last hebt van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, 

smaak- en reukverlies of koorts, meld dit dan aan de examinatoren. Dan kun je niet 
deelnemen aan het examen.  

• Als er in de voorgaande veertien dagen contact is hebt gehad met een COVID-19 besmet 
persoon, meld dit dan aan de examinatoren. Dan kun je niet deelnemen aan het examen 

• Voor binnenkomst van de werkplaats was je je handen. Doe dit volgens de voorschriften 
minimaal 20 seconden, met zeep. 

• Draag een mondkapje in het lokaal en in de gangen 2 
• Op diverse, centrale plekken staat desinfecterende gel. Gebruik deze bij binnenkomst en 

bij het verlaten van de werkplaats. 
• Hoest en nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes 
• Schud geen handen 
• Houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar  
• Kandidaten wordt verzocht voor de lunch om de beurt naar de WC te gaan en handen te 

wassen 
• Kom niet met je handen aan je gezicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze maatregelen gaan in per 1 februari 2021. Deze maatregelen kunnen worden 
aangepast als daar aanleiding toe is vanwege nieuwe inzichten of voorschriften van het 
RIVM. 
 

                                                
 
 
2 Deze tekst komt uit de overheidsrichtlijn: Per 1 december 2020 is iedereen in het mbo en hoger 
onderwijs verplicht om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt in en rond 
de onderwijsinstelling en op andere locaties waar een onderwijsactiviteit wordt georganiseerd 
(bijvoorbeeld een praktijklokaal of examenlocatie). 
 
 


