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Oproep 

Wij verzoeken alle studenten en collega’s met klem om bij te dragen aan, zoveel als 

mogelijk, het voorkomen van de verspreiding van het virus. Dit geldt voor jezelf maar ook 

voor je medestudenten en de medewerkers van Capabel Onderwijs. De veiligheid van alle 

studenten en medewerkers staat voorop en de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen 

van het kabinet hanteren we hierbij als uitgangspunt. Studenten dienen de aanwijzingen 

van de medewerkers van Capabel Onderwijs op te volgen. Bij het niet opvolgen kan een 

student verwijderen worden in het belang van ieders gezondheid. 

 

● Volg, binnen en buiten school, de maatregelen die zijn uitgevaardigd en beschreven 

in dit document en spreek elkaar erop aan als dit niet gebeurt;  

● Maak optimaal gebruik van alle faciliteiten die geboden worden; 

● Laat medewerkers van Capabel Onderwijs zo optimaal als mogelijk hun werk doen, 

en draag eraan bij hun gezondheid zo goed als mogelijk te behouden; 

● Volg de richtlijnen en aanwijzingen die we je geven; 

● Zorg goed voor jezelf maar ook voor elkaar. 

 

 

Communicatie 

Voor onze studenten en medewerkers: algemene 

communicatie verloopt via MijnCapabel via de  

‘ Corona - tege l ; hou dit regelmatig in de gaten.  

 

 

 

Mondkapjes 

Vanwege het stijgende aantal besmettingen en de oplopende bezetting in de ziekenhuizen, 

heeft het kabinet op 2 november nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Voor het 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo) betekent dit dat per  6 november de mondkapjesplicht 

in de gangen en bij verplaatsingen binnen de onderwijsinstelling weer gaat gelden. Neem 

een mondkapje mee als je naar de vestiging komt en draag deze op alle momenten. Alleen 

op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af, met 

uitzondering van praktijklessen waarbij brancheprotocollen mondkapjes verplichtstellen. 

 

1,5 meter afstand 

Per 30 augustus is de 1,5 meter afstandsnorm in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger 

onderwijs (hbo en wo) vervallen. Dit houdt in dat er binnen de onderwijsgebouwen geen 

afstand hoeft te worden gehouden. Hiermee komt een einde aan een lange periode waarin 

slechts zeer beperkt onderwijs fysiek heeft kunnen plaatsvinden.  

 



Dat betekent dat alle normaal gesproken klassikaal geplande lessen (beroepsgerichte 

lessen, klassikale keuzedeellessen) daarmee vanaf september 2021 weer klassikaal 

plaatsvinden, in 1 lokaal/ruimte. Ook zijn de kantines weer geopend. De intakegesprekken, 

introducties, voortgangstoetsen en examens vinden ook weer op locatie plaats. De 1,5 

meter afstand maatregel is hierbij dus niet meer van toepassing.  

 

Zelftesten  

Het vrijwillige preventieve zelftesten wordt gecontinueerd. Studenten en medewerkers  

wordt geadviseerd 2x per week een zelftest te gebruiken. De inzet van zelftesten in het 

onderwijs zal helpen om de verspreiding van het virus in te dammen door sneller en vaker 

besmettingen te kunnen vaststellen.  

 

Er zijn ruim voldoende testen beschikbaar op elke locatie. Je kunt steeds wanneer je op de 

locatie bent zelftesten afhalen. Lees de instructiebrief die je bij de zelftesten krijgt goed 

voor gebruik. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en 

contactonderzoek moet je je, net zoals voorheen, wel laten testen in een GGD-teststraat. 

Het is dus niet de bedoeling om een zelftest te doen als je al klachten hebt. Als je klachten 

hebt, blijf je thuis en laat je je testen in de GGD-teststraat. 

 

Openbaar vervoer  

Kom als het mogelijk is met eigen vervoer. En vermijd dus als het kan openbaar vervoer. 

Deze oproep komt vanuit de vervoerders en Ministeries aangezien OV een plek is waar veel 

mensen bij elkaar (kunnen) komen, en de openstelling van het onderwijs kan leiden tot 

piekdrukte in het openbaar vervoer en dat mogelijk van invloed kan zijn op de verspreiding 

van het Coronavirus. Het doel is er gezamenlijk voor te zorgen dat iedereen de 

onderwijsinstelling straks zo veilig en comfortabel mogelijk kan bereiken en  

piekdrukte zoveel mogelijk wordt voorkomen.   

 

Basismaatregelen 

Uiteraard zijn de overige basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid nog 

steeds van kracht.  

● regelmatig en goed handen wassen; 

● niezen en hoesten in elleboog; 

● bij klachten thuis blijven, jezelf laten testen en bij benauwdheid of koorts ook 

huisgenoten thuis laten blijven;  

● quarantaineregels aanhouden. 

 


