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Inleiding 
Dit protocol biedt duidelijkheid aan Inholland Academy en haar deelnemers tijdens de Coronacrisis. De inhoud 
van dit protocol is opgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de 
richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol van de Rijksoverheid. Daarbij is afstemming 
geweest met diverse betrokkenen, VNO-NCW en trainingsbureaus en opleidingsinstituten. 
Werknemersdelegaties van leden van de NRTO hebben dit protocol goedgekeurd. 
 
De gezondheid staat in dit protocol centraal. Doel van dit protocol is dat alle betrokkenen informatie hebben 
op welke wijze opleidingen en examens kunnen worden uitgevoerd zodanig dat deelnemers op een veilige 
wijze binnen de richtlijnen weer fysiek aanwezig kunnen zijn bij lessen, trainingen en examens. Er is voor 
bedrijfsopleidingen en –examens sprake van zelfregulering. Het spreekt voor zich dat de maatregelen die zijn 
genomen door het Kabinet en de richtlijnen van het RIVM altijd moeten worden opgevolgd door alle 
betrokkenen. Dit protocol zal indien noodzakelijk ook worden aangepast aan nieuwe richtlijnen. 
 
Dit protocol vormt een (tijdelijke) aanvulling op de gedragscode van de NRTO. Leden van NRTO conformeren 
zich hieraan als zij opleidingen en examens uitvoeren. 

Uitgangspunten 

• Veiligheid deelnemers en personeel Inholland Academy staat ten alle tijden voorop 
• Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor Inholland Academy 
• Focuspunten van dit protocol zijn hygiëne- en veiligheidsmaatregelen 
• Deze afspraken gelden voor alle onderwijsactiviteiten van Inholland Academy 
• De brancheorganisatie, bedrijven en overheid communiceren over de afspraken aan alle betrokkenen 

bij een opleiding of examen 

Harde voorschriften: Hygiëne en veiligheid 
Algemeen 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 

• we 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 

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de opleiding/examenlocatie 
(bij de ingangen van de gebouwen en in de lokalen) beschikbaar is: 

• desinfecterende handgel 
• papieren handdoekjes 
• oppervlaktesprays 

Mondkapjes 
Met ingang van maandag 5 oktober 2020 geldt voor alle externe locaties van Inholland Academy het dringende 
advies voor deelnemers en collega's om mondkapjes te dragen. We volgen op dit onderwerp de richtlijnen van 
de overheid en sluiten met het advies aan op wat er gebeurt bij Hogeschool Inholland en andere hogescholen. 
 
Het mondkapjesadvies zien wij als een belangrijke stap om er alles aan te doen om een prettige en veilige 
omgeving met elkaar te creëren en mee te helpen om de groei van het aantal besmettingen in te dammen. Dit 
advies geldt voor alle toegankelijke binnenruimten, zoals de hal, de gangen en de kantines van onze locaties. In 
de klaslokalen geldt dit advies vooralsnog niet. Daar ben je vrij om een mondkapje op te doen. 
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Verplicht gebruik op locatie FLX Space in Hoofddorp 
Op locatie FLX Space in Hoofddorp is het gebruik van een mondkapje in gezamenlijke binnenruimten met 
ingang van maandag 5 oktober 2020 verplicht gesteld. 
 
Specifiek voor deelnemers in de opleiding/examenlocatie 

• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot andere deelnemers, docenten en medewerkers 
• Was de handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na 

het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken 
• Schud geen handen 
• Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 
• Deel je werkbenodigdheden niet met anderen 
• Houd spullen schoon en desinfecteer ze 
• Deelnemers met (lichte) ziekteverschijnselen, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, verhoging (vanaf 38 graden Celsius), blijven thuis 
• Deelnemers komen niet naar bijeenkomsten als iemand in het huishouden koorts heeft (vanaf 38 

graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten 

Overige 

• Intakegesprekken met deelnemers vinden digitaal plaats 
• Vergaderingen en overleggen (buiten de bijeenkomsten) vinden digitaal plaats 

Wat doet Inholland Academy in het geval van een besmetting? 
In het geval van een besmetting volgen we de adviezen op van het RIVM en de GGD. Op basis van 
contactonderzoek door de GGD worden er vervolgens maatregelen bepaald. Hierin worden vragen 
meegenomen als: is de deelnemer of medewerker in kwestie op school geweest tijdens de besmette periode? 
 
Aan wie geef je door dat je door (lichte) ziekteverschijnselen niet naar de les kunt komen? 
Deelnemers met (lichte) ziekteverschijnselen, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (vanaf 38 graden Celsius), vragen we om thuis te blijven. Neem in dat geval contact op met het 
bedrijfsbureau via T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl. 
 
Persoonlijk advies 
Heb je een vraag of persoonlijk advies nodig? Neem dan gerust contact op met het bedrijfsbureau via  
T: 088-4663030 of E: academy@inholland.nl. 
 
We helpen je graag verder.   
 
Margret de Blanken 
Directeur Inholland Academy 
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Meer weten?
 Kijk op inhollandacademy.nl of neem 
contact op met het Bedrijfsbureau:
T: 088 466 30 30 
E: academy@inholland.nl
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