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Radboud in’to Languages 
COVID-19-richtlijnen bij taal-en communicatietrainingen 
 
 
De veiligheid van onze deelnemers en onze trainers staat voorop. Wij houden ons daarbij 
aan de landelijke RIVM-coronarichtlijnen en de werkwijze van de Radboud Universiteit. Dat 
geldt voor trainingen die op de universiteitscampus worden georganiseerd als voor 
trainingen die incompany of bij derden worden verzorgd. 
Dat doen we op de volgende manier: 

1. Algemeen 

1.1 We houden 1,5 meter afstand tot elkaar 

• We zorgen en zien erop toe dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan 
houden. 

• Aan de buitenzijde/bij de ingang van de ruimte is aangegeven hoeveel personen 
maximaal aanwezig mogen zijn. 

• De deelnemers hebben een vaste eigen zitplek in de trainingsruimte. 

• Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 
meter afstand. 

• De trainer hanteert een goed doordacht systeem voor het verplaatsen van 
deelnemers in de ruimte, bijvoorbeeld voor het binnenkomen en vertrekken en het 
doen van een oefening. 

• Er wordt gewerkt met vaste ‘oefengroepjes’. 

• De trainer geeft bij de start van de training nadrukkelijke aandacht aan en uitleg over 
afstand houden m.b.t. de training. 

• Deelnemers wordt gevraagd niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training 
op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken. 

• Deelnemers wachten buiten het lokaal en nemen daarbij de 1.5 meter afstand in 
acht. 

• Deelnemers gaan pas naar binnen als de docent aangeeft dat dat mogelijk is.  

• Deelnemers gaan één voor één naar binnen.  
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• Na afloop van de les gaan de deelnemers één voor één naar buiten, de deelnemers 
die bij de deur zitten het eerst. 

1.2 Hygiëne 

• Trainers en deelnemers volgen de RIVM-hygiënemaatregelen strikt op. Bij klachten 
die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn 
verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en 
verhoging), koorts (vanaf 38 C°) en/of kortademigheid. 
In’to hanteert in deze situatie de Algemene Voorwaarden m.b.t annulering en 
annuleringskosten. 

• Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer klachten 
heeft die passen bij infectie met het corona-virus of als de deelnemer of iemand uit 
zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona. 
In’to hanteert in deze situatie de Algemene Voorwaarden m.b.t annulering en 
annuleringskosten. 

• Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal 
voor vervanging van de trainer worden gezorgd of zal de training worden 
verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf 
38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.  

• Deelnemers wordt verzocht de handen te desinfecteren alvorens de trainingsruimte 
te betreden en alvorens de locatie te verlaten. In’to draagt zorg voor de 
aanwezigheid van desinfectiegel. 

• De trainingsruimte voorzien wij van papieren handdoekjes en schoonmaakmateriaal. 
Na afloop van de training reinigt de trainer/docent de tafels, stoelen, deurklinken en 
oefenmaterialen. 

• Iedere deelnemer heeft eigen pennen, kladpapier enz. dat niet gedeeld hoeft te 
worden met andere deelnemers. 

• Er is sprake van een goede ventilatie in het gebouw en in de trainingsruimte (geen 
recirculatie). Waar mogelijk worden voor en na de training ramen open gezet voor 
extra ventilering 

2. Locaties 

2.1 Locatie Radboud Universiteit 
Ten aanzien van alle trainingen die op de campus van de Radboud Universiteit 
plaatsvinden, geldt dat gebouwen en de inrichting voldoen aan de anderhalve-meter-
norm en aan de overige richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de Rijksoverheid 
ten aanzien van hygiëne, ventilatie en het beheersen van bezoekersaantallen. 
Voor meer informatie zie de website van de Radboud Universiteit: 
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/het-coronavirus-en-de-radboud-
universiteit/coronanieuws/ 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/het-coronavirus-en-de-radboud-universiteit/coronanieuws/
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/het-coronavirus-en-de-radboud-universiteit/coronanieuws/
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2.2 Locatie professionele locatieverschaffers 

Wanneer de training plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer 
vergewissen wij ons er altijd van dat er een anderhalve-meter-protocol van kracht is: 

• Dat van begin tot eind de 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel 
trainingsruimtes als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen. 

• Dat er een veilige ‘eenrichtingsverkeer’ routing naar en door de locatie bestaat. 

• Dat er een protocol is voor toiletgebruik en dat de sanitaire voorzieningen zeer 
regelmatig grondig worden gereinigd. 

• Dat in alle ruimtes de tafels en stoelen van de deelnemers en de trainer voor en na de 
training nauwgezet worden schoongemaakt. 

• Dat pauzes worden gespreid om groepsvorming met andere gebruikers van de locatie te 
voorkomen. Er afstemming van aankomsttijden, pauzemomenten en vertrektijden 
plaatsvindt. 

• Dat er goede ventilatie is in het gebouw en de trainingsruimte. 

• Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van 
koffie- en theefaciliteiten, lunch- en dinermogelijkheden en andere cateringgerelateerde 
wensen. 

• Dat de medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en 
extra maatregelen nemen, zoals het vaak en goed handen wassen en alert zijn op het 
navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie. 

2.3 Locatie bij de klant 

Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant, vindt training qua 
locatie-eisen volledig plaats onder verantwoordelijkheid van de klant. Hier geldt het 
volgende: 

• De klant is verantwoordelijk voor een anderhalve-meter-beleid binnen het gebouw waar 
de training of opleiding plaatsvindt.  

• Er is sprake van een goede ventilatie in het gebouw en in de trainingsruimte (geen 
 recirculatie). 

• Tafels en stoelen zijn van te voren schoongemaakt. 
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• Er is desinfectiegel aanwezig bij de ingang van de trainingsruimte. 

• Indien de accommodatie naar het oordeel van de trainer geen mogelijkheid biedt tot het 
uitvoeren van de training conform de RIVM-richtlijnen, zal de trainer de training niet 
uitvoeren en zal in overleg met de klant een andere locatie moeten worden gevonden. 

3. Gedrag 

• Voor het uitvoeren van trainingen op alle locaties geldt dat de trainer gerechtigd is om 
 een deelnemer die zich niet aan de veiligheids- en hygiëne-instructies houdt, te 
 verzoeken de training en de accommodatie te verlaten. 

4. Update richtlijnen 
Dit protocol zal worden bijgewerkt bij iedere aanpassing van de richtlijnen van de overheid 
en het RIVM. Bij iedere update vervalt automatisch de vorige versie. 
De laatste update is van: 24-08-2020 


