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- Opstarten in code geel

- Algemeen

- Mondmasker dragen

- Ziek?

- Lokalen

- Voor, tijdens en na de les

- Kleurcodes

Agenda
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Accent op een veilige leeromgeving met maximaal onderwijs voor iedereen

Scholen sluiten niet meer, ook niet bij code oranje of rood

Binnen de contouren van de wetgeving en richtlijnen 
van de verschillende overheden en scholengroep

Haalbaar voor alle personeelsleden

Veilig, voorzichtig en verstandig

V3 = Veilig, voorzichtig en verstandig

Ook in code oranje
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• Social distancing – 1,5 m afstand houden waar mogelijk

• Handhygiëne (wassen met zeep of handgels gebruiken)

• Lokalen en materiaal ontsmet door poetsdienst
maar ook na elke les door elke leerkracht samen met cursisten

V3 = Veilig, voorzichtig en verstandig

Blijvende maatregelen - Algemeen
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• Mondmasker op alle campussen verplicht

- Eigen mondmasker - overal en altijd

ook in open lucht (bv. op de speelplaats)

Reden: in een cvo komen vele generaties samen

- Mondmasker aan € 1 aan de balie voor cursisten (noodoplossing)

• Uitzonderlijk geen mondmasker om medische redenen 

- Doktersattest afgeven aan de balie - wordt afgestempeld met toelating van de directie 

- Kopie blijft in dossier – origineel kan aan de leerkracht worden getoond

- We vragen om dan minimaal een eigen faceshield te dragen 

V3 = Veilig, voorzichtig en verstandig

Blijvende maatregelen – Mondmasker dragen
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- Ziek? Blijf thuis en ga naar de dokter / triagecentrum

- Test een cursist positief? 
- Je verwittigt onmiddellijk het centrum op 09/348.38.45 of info@cvofocus.be met vermelding 

van je naam, je cursus, je vestigingsplaats, je leerkracht, je GSM-nummer.

- Onze medewerkers zullen je dan terug bellen voor de nodige contact tracing.

- Het centrum zorgen voor de opvolging naar de klasgroep toe.

- Test een leerkracht positief? 
- Dan wordt de mogelijkheid tot afstandsonderwijs bekeken.

V3 = Veilig, voorzichtig en verstandig

Blijvende maatregelen – Ziek?

mailto:info@cvofocus.be
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• Je mag 10 minuutjes voor de les naar school komen, maar ook niet vroeger. 

• Je kan je handen ontsmetten als je toekomt of terug naar huis gaat.

Er staan handgels op vele plaatsen, ook aan de ingangen. 

• Het lokaal is 10 minuten voor de start open om 

• iedereen te verwelkomen en rustig binnen te laten

• ramen open te zetten voor verluchting

• alles klaar te leggen en nog even extra te ontsmetten waar nodig
(geen spray op het toetsenbord maar maar reinigen met een doekje)

V3 = Veilig, voorzichtig en verstandig

Blijvende maatregelen – Voor de les
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• We vragen dat iedereen op dezelfde plaats blijft zitten en niet rondloopt (behalve voor
praktijklessen natuurlijk)

• Hou afstand.

• Eigen bubbels (bv. cursisten uit één gezin) mogen dicht bij elkaar

• Gebruik eigen materiaal waar mogelijk

• Eigen werkkoffer, eigen messenset,…

• PBM’s – ook (latex) handschoenen

• Geef geen materiaal door tenzij ontsmet, idem voor stiften

• Je mag een eigen laptop meebrengen

V3 = Veilig, voorzichtig en verstandig

Blijvende maatregelen – Tijdens de les
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Voor en na de werkzaamheden: handen wassen of ontsmetten met handgel. 

Tussen en na gebruik van het ateliers alles grondig reinigen:

• alle bedieningspanelen van de machines ontsmetten

• alle deurklinken en schakelaars ontsmetten - Let op voor elektrocutie!

• alle vuilbakjes ledigen en deponeren in de voorziene containers e buiten op het terrein

• alle vloeren borstelschoon vegen

• ook de werkplek moet je ontsmetten – Let op voor brandgevaar!

V3 = Veilig, voorzichtig en verstandig

Blijvende maatregelen – In de ateliers
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• Gespreide pauzes

• Vermijd lange rijen aan de toiletten

• Eten en drinken mag maar hou dit beperkt – afval meenemen naar de vuilbakken

• Roken mag op geen enkele campus, altijd op straat

V3 = Veilig, voorzichtig en verstandig

Blijvende maatregelen – Pauze



www.cvofocus.be

Gedurende de laatste 10 minuten van de les zetten we samen alles in orde

- Lokaal verluchten – alle ramen nog even wijd open

- Banken en stoelen ontsmetten
+ plus alle gebruikte materiaal + toetsenbord en muis van de PC(‘s) met een doekje

- Alle afval en doekjes in de juiste afvalbakken beneden of in de gang 

V3 = Veilig, voorzichtig en verstandig

Blijvende maatregelen – Op het einde van elke les
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- Code groen = vaccin en/of groepsimmuniteit

- Code geel = risico laag – beperkte transmissie – veiligheidsmaatregelen

- Code oranje = risico matig – geïsoleerde clusteruitbraken – 50 % cursisten naar school

- Code rood = risico hoog – wijdverspreide besmettingen – 25 % cursisten naar school

- Per lesplaats bepaald door een lokale, gemeentelijke crisiscel maar dit kan ook voor het 
hele land vanuit het federale niveau

- Centra zullen nooit volledig meer sluiten (dixit Ben Weyts)

De kleurcodes in onderwijs
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• Contactonderwijs = alle cursisten kunnen naar school komen

• Geen didactische uitstappen, behalve werkplekleren voor de praktijkafdelingen, altijd 
conform de regels van de sector.

• Geen reizen.

• Stages in normale werking.

• Normale inschrijvingen aan balie en online.

• De klasgrootte in de praktijkafdelingen wordt beperkt tot 10 inschrijvingen van bij de 
opstart, tenzij spreiding over 2 lokalen mogelijk is. 

Code geel - basispricipes

De kleurcodes in het volwassenenonderwijs
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Voor praktijkafdelingen (culinair – creatief – technieken – huishoudhulp) 
+ NT2 RG1 en NT2 verlengd

• Contactonderwijs: 3 lessen op school – 1 les op afstand

• Afwijkingen zijn mogelijk. 

• Max 10 cursisten + lesgever per lokaal bij contactmomenten

• Geen didactische uitstappen, wel werkplekleren voor de praktijkafdelingen, altijd conform 
de regels van de sector. Geen reizen.

• Stages kunnen doorgaan volgens de regels van de sector.

• Inschrijvingen gebeuren digitaal of op afspraak.

Code oranje - basisprincipes

De kleurcodes in het volwassenenonderwijs
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Alternatieven

Max. 10 cursisten aanwezig op contactmoment

3 x CO en 1 x AO

les 1: CO
les 2: CO
les 3: CO
les 4: AO

Waar mogelijk kunnen contactmomenten
van 3LT uitgebreid worden naar 4LT -
zonder afstandsonderwijs

OF

les 1: CO met 4LT
les 2: CO met 4LT
les 3: CO met 4LT
les 4: geen les

Een CO- of AO-moment kan worden
vervangen door werkplekleren (= les op
verplaatsing in functie van de opleiding)

Organisatie in code oranje bij Praktijkafdelingen (culinair, creatief,
technieken, huishoudhulp, beauty & wellness, NT2-RG1, NT2-VT)

Legende:

AO = Afstandsonderwijs

CO = Contactonderwijs



www.cvofocus.be

Voor Talen, ICT, Grafische technieken, Digitale fotografie, Administratie, Aanvullende 
algemene vorming, Beauty en Wellness, NT2 vanaf richtgraad 2

• Contactonderwijs: 2 lessen op school – 2 lessen op afstand

• Uitzondering: alle cursussen in e-learning gaan naar 75 tot 100 % in afstandsonderwijs

• Andere uitzonderingen zijn mogelijk

• Max 10 cursisten + lesgever per lokaal bij contactmomenten

• Geen didactische uitstappen, wel werkplekleren voor de praktijkafdelingen, altijd conform de 
regels van de sector. Geen reizen.

• Stages kunnen doorgaan volgens de regels van de sector.

• Inschrijvingen gebeuren digitaal of op afspraak.

Code oranje - basisprincipes

De kleurcodes in het volwassenenonderwijs
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Nee

Ja

Alternatief

Max. 10 cursisten aanwezig op contactmoment

Afwisselend 1 week AO - 1 week CO

Telt de klasgroep meer
dan 10 actieve cursisten?

Ja

Nee

Kan de groep over 2
klaslokalen verdeeld

worden?

Groep opsplitsen in 2
bubbels van max. 10

cursisten (Groep A & B)

Elke groep krijgt een ½
CO-moment aangevuld

met opdracht thuis

les 1: AO 
les 2: CO   
• Groep A: 1° helft lesmoment
• Groep B: 2° helft lesmoment
les 3: AO
les 4: CO    
• Groep A: 1° helft lesmoment
• Groep B: 2° helft lesmoment

Groep verdelen over twee klaslokalen. 

Elke groep groep krijgt een
volledig CO-moment

les 1: AO
les 2: CO, verdeeld over twee lokalen
les 3: AO
les 4: CO, verdeeld over twee lokalen

Afwisselend 1 week AO - 1 week CO

Een CO- of AO-moment kan worden
vervangen door werkplekleren (= les op
verplaatsing in functie van de opleiding)

Indien nodig met meer AO

Telt de klasgroep meer
dan 10 actieve cursisten?

Nee 3 x AO en 1 x CO
in 1 klasgroep

les 1: AO
les 2: AO
les 3: AO
les 4: CO, hele groep

3 x AO - 1 x CO in 2 groepen
aangevuld met opdracht thuis

Ja

les 1: AO
les 2: AO
les 3: AO
les 4: CO
• Groep A: 1° helft lesmoment 
• Groep B: 2° helft lesmoment

Organisatie in code oranje bij ICT, Talen, Administratie, Grafische, NT2 vanaf RG2, Difo en AAV

Legende:

AO = Afstandsonderwijs

CO = Contactonderwijs
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• Contactonderwijs wordt verder verminderd – nog te bepalen – maar er zullen beperkt nog 
lessen op school mogelijk zijn.

• Max 10 cursisten + lesgever per lokaal bij contactmomenten.

• Geen extra activiteiten – geen uitzonderingen.

• Geen reizen.

• Stages kunnen doorgaan volgens de regels van de sector.

• Inschrijvingen gebeuren enkel digitaal.

Code rood - basisprincipes

De kleurcodes in het volwassenenonderwijs
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• Bij een omschakeling brengt het centrum je op de hoogte via mail (ELO-bericht van de 
directeur) en de website.

• We blijven les geven, ook in code oranje en rood

Cursusmateriaal aanbieden maar ook opdrachten en feedback geven via ELO

+ online contact houden via online meetings in bv. Teams

Afstandsonderwijs bij code oranje en rood
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Het team van CVO Focus wenst jullie een boeiend, leerrijk

en gezond schooljaar toe.

Zorg voor jezelf en voor elkaar

Veilig, voorzichtig en verstandig


