
 

 
Protocol Coronapreventie Connexxion Academy 
 
Algemene maatregelen - dit kun jij doen: 
 

• Schud geen handen;  
• Wacht zoveel mogelijk buiten totdat je (rij)les begint;  
• Alle (rij)lessen starten vanaf de locatie van Connexxion zoals in de uitnodiging 

vermeld;  
• Vermijd fysiek contact met de (rij)instructeur en volg de instructies op;  
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);  
• Blijf thuis als iemand bij jou thuis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten;  
• Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 

seconden en/of gebruik desinfecterende handgel;  
• Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen van de  

bus en bij betreden van het klaslokaal;  
• Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.  

 
 
Algemene maatregelen - dit doen wij: 
 

• Het voertuig van Connexxion wordt voorafgaand aan de praktijkles door onze 
instructeur gedesinfecteerd 

• De bureaus in de opleidingsruimtes worden tussentijds schoongemaakt.  
Je kunt dit zelf altijd nogmaals doen met de reinigingsmiddelen die in elke  
ruimte aanwezig zijn 

• Er staat op verschillende plekken in het gebouw desinfecterende handgel 
• De instructeur heeft eventueel een mondkapje beschikbaar voor het geval je  

het prettig vindt om die te gebruiken tijdens de praktijkles 
 
 
Entree en uitgang Academy (Connexxion) Opleidingen : 
 

• Kom naar binnen door de hoofdingang van het gebouw en zet je mondkapje op.  
• Gelieve direct als je binnen komt je handen te desinfecteren met de handgel  

die bij de entree staat 
• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van personeel en bezoekers van Connexxion  
• Volg binnen het gebouw de aangegeven looproute 
• Gedurende het theoretische deel van de cursus vragen wij je vriendelijk op je plaats  

te blijven zitten. Het mondkapje mag af. Het lokaal alleen verlaten in overleg met de 
docent 
 
 

  



 

Mondkapjesplicht vanuit het CBR: 
 

• Bij praktijktoetsen en praktijklessen: het mondkapje is verplicht tijdens alle 
praktijktoetsen (toets besloten terrein en praktische toets) en praktijklessen, óók als de 
kandidaat alleen in het voertuig zit. 

• Bij theoretische nascholing: het mondkapje is verplicht en mag alleen af als de 
cursisten plaats hebben genomen in het klaslokaal met onderling voldoende afstand. 
Zodra er sprake is van verplaatsing van één of meerdere cursisten is het mondkapje 
verplicht. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld praktijkopdrachten die buiten worden 
uitgevoerd. 

 
Code 95 en legitimatie :  
 
Bij aanvang van de cursus verzamelt de instructeur de legitimatiebewijzen  
(rijbewijs/ paspoort) van de cursisten op een centrale plek in de cursuszaal,  
zodat de steekproefnemer van het CCV op voldoende afstand en met gebruik van 
beschermingsmiddelen de controle kan uitvoeren.  
Je kunt als deelnemer op deze plek ook de presentielijst tekenen bij aanvang van  
de cursus, als de documenten worden verzameld, en na afloop, als de documenten  
weer worden opgehaald.  
Tijdens het praktijkdeel van de training neem je je rijbewijs mee in het voertuig.  
 
 
Algemene regel:  
 
Houd je te allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM. Vertoon je ziekteverschijnselen?  
Zeg je les dan telefonisch af via de Connexxion Academy (088-6256200).  
Indien het telefonisch niet lukt om een medewerker te spreken, stuur dan een e-mail  
naar academy@connexxion.nl.  
Heb je nascholing en vertoon je ziekteverschijnselen?  
Zeg je cursus dan telefonisch af via de planner en/of leidinggevende van je vestiging. 
 
 
Tot slot: 
 
De collega’s van Connexxion Academy doen er alles aan de opleidingen zo veilig en 
comfortabel mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd beseffen we dat het voor iedereen  
een spannende en lastige situatie is. Wij wensen je succes en hopen dat alles gegeven  
de omstandigheden naar tevredenheid verloopt. 
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