
 
 

Protocol 
Vooraf 
 De veiligheid van medewerkers, docenten en cursisten staat te allen tijde voorop. 
 Focus van deze aanvullende richtlijnen is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. 
 Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisaties, medewerkers en cursisten 

houden zich aan de RIVM-richtlijnen. 

 
Algemeen  

De RIVM-richtlijnen zijn leidend.  

Dat betekent: 

 Personen boven de 12 jaar houden anderhalve meter afstand van elkaar 

 We wassen onze handen vaak en goed  

 We schudden geen handen  

 We hoesten in onze elleboog  

 We zitten niet aan ons gezicht  

 We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.  

Richtlijnen KKD 

 Tafels en werkbanken zo plaatsen dat de docent met voldoende afstand langs de 
cursisten kan lopen. 

 Looproutes vaststellen om vergissingen te voorkomen. 
 Oplettendheid en aandacht is nodig voor het gebruik van materialen. Denk hierbij 

aan: 
o Geen gemeenschappelijk gebruik van materialen en gereedschap. 
o Gereedschap en materialen vooraf klaarzetten voor elke cursist. 
o Desinfecteren gereedschap voor en na de les. 
o Werkstukken na afloop mee naar huis of na afloop van de les verzamelen 

door docent. 
 Bij binnenkomst maakt iedereen zijn handen schoon met desinfecterende handgel; 

als cursisten naar boven gaan, herhalen ze dat nogmaals voor het binnengaan 
van het lokaal. 

 De trap naast de keuken wordt gebruikt om naar boven te gaan. 
 De trap van de traplift wordt gebruikt om naar beneden te gaan (de traplift staat 

dan boven) Bij het gebruik van de traplift zorgt de docent voor het ontsmetten van 
de lift na gebruik. 

 Toiletten worden niet gebruikt. Waarschuw de cursisten dat ze thuis naar het toilet 
gaan. 

 De keuken wordt niet door cursisten gebruikt. De docenten kunnen centraal koffie 
en/of thee halen en ruimen zelf achteraf de vaatwasser in. 

 Cursisten kopen via de KKD een gezichtsmasker voor extra bescherming (zowel 
van zichzelf als van anderen). 

 


