
	

Corona	protocol:	
	
Voor je ligt het coronaprotocol van rijschool Verheijen. In dit protocol is rekening gehouden met 
de adviezen van het RIVM, de brancheverenigingen en wat examens en toetsen betreft de eisen 
van het CBR. 

Volgens het RIVM en andere experts zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten 
leven. Het is niet zomaar uitgeroeid. Toch is het ook belangrijk om weer aan de slag te gaan. 
Rijschool Verheijen is er klaar voor. De maatregelen in het protocol moeten ervoor zorgen dat 
iedereen op een veilige manier aan het lessen kan. Alleen wanneer de regels worden nageleefd 
blijft de leeromgeving veilig. We hebben er vertrouwen in dat we samen zorgen dat we zelf 
gezond blijven en daardoor anderen ook niet besmetten. 

De situatie dat velen al sinds begin maart niet konden werken, lessen en naar school toe gaan 
maakt ook dat het spannend is om weer de deur uit te gaan en de veilige omgeving van thuis te 
moeten verlaten. De besmetting in het hoofd kan langer duren dan de besmetting zelf, zoals mooi 
verwoord is door onze Belgische collega’s. 

Indien jij je niet wenst te houden aan gestelde regels in dit protocol, of als je het zelf nog niet 
veilig vindt voor jou en/of je omgeving om je rijopleiding onder deze omstandigheden en 
voorwaarden voort te zetten wacht dan nog enkele weken! Jouw tegoeden blijven gewoon staan, 
en je kunt later op elk gewenst moment weer starten met je opleiding. 

Vanaf 11 mei zullen wij de rijlessen weer hervatten. Om een run op de rijlessen te voorkomen 
gaan wij werken met een andere planning. Leerlingen die een tussentijdse toets of 
praktijkexamen hadden gepland welke door het CBR was geannuleerd, krijgen voorrang op 
andere leerlingen. Leerlingen die voor de corona-stop actief in de opleiding waren krijgen 
voorrang op leerlingen die voor de corona-stop, langer dan een maand, geen rijlessen hadden 
gevolgd. Het volgen van meerdere rijlessen per week is niet mogelijk. Om iedereen zo veel 
mogelijk in de gelegenheid te stellen om te kunnen lessen, zijn de lessen per direct 50 minuten in 
plaats van de gebruikelijke 60 minuten. Dit om je rijinstructeur voldoende tijd te geven om tussen 
de lessen te luchten en ontsmetten. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk vanuit de 
intelligente lock-down naar een normale planningssituatie terug te keren, maar we zijn ook erg 
afhankelijk van het CBR. Het CBR gaat per 18 mei weer examens voor personenauto’s afnemen. 
Er is nog onduidelijkheid omtrent het protocol van het CBR v.w.b. praktijkexamens en rijtesten. 
Wij zitten hierboven op! 

	

Disclaimer:	
Dit protocol is met de grootste zorg samengesteld. In geval van mogelijke onjuistheid in de 
informatie worden de rijschool graag hiervan op de hoogte gesteld. De inzichten met betrekking 
tot het Corona-virus wisselen snel. De laatste versie wordt op internet geplaatst je vindt deze op 
www.rijschoolverheijen.nl. Dit protocol wordt indien nodig aangepast aan de laatste stand van de 
wetenschap en/of veranderde richtlijnen van de overheid. De rijschool is en blijft verantwoordelijk 
voor de beoordeling van de veiligheid in de organisatie en past de genoemde maatregelen toe. 
Rijschool Verheijen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheid in de informatie. 



	

Theorielessen:	
	
Theorielessen	zullen	voorlopig	uitsluitend	online	gegeven	worden	middels	een	webinar.	Hiervoor	
maken	wij	gebruik	van	het	programma	“Zoom”.	Je	moet	een	cliënt	versie	van	dit	programma	
downloaden	op	je	device	voordat	je	contact	kunt	maken	met	je	instructeur.	

	

Praktijklessen	auto,	en	auto	met	aanhanger:	
	

ü Praktijklessen	zijn	50	minuten	lang.	Voor	elke	les	ontsmet	de	rijinstructeur	de	raakvlakken	
van	het	voertuig,	en	laat	het	voertuig	luchten.		
	

ü In	verband	met	de	gezondheidsrisico’s,	wordt	voorafgaande	aan	het	examen	een	
gezondheidscheck	gedaan.	Daarvoor	gebruiken	we	de	vragen	die	het	RIVM	heeft	
geadviseerd.	Het	RIVM	geeft	aan	dat	het	dragen	van	mondkapjes	niet	nodig	is	wanneer	alle	
vragen	ontkennend	worden	beantwoord.	

o Had	je	een	van	de	volgende	klachten	in	de	afgelopen	24	uur:	hoesten,	
neusverkoudheid,	koorts	van	38	graden	Celcius	of	meer,	benauwdheidsklachten?	

o Heb	je	op	dit	moment	een	huisgenoot	of	gezinslid	met	koorts	en/of	
benauwdheidsklachten?	

o Heb	je	het	nieuwe	coronavirus	gehad	en	is	dit	de	afgelopen	7	dagen	vastgesteld	(in	
een	lab)?	

o Heb	je	een	huisgenoot	/gezinslid	met	het	nieuwe	coronavirus	en	heb	je	in	de	
afgelopen	14	dagen	contact	met	hem/haar	gehad	terwijl	hij/zij	nog	klachten	had?	

o Ben	je	in	thuisisolatie	omdat	je	direct	contact	hebt	gehad	met	iemand	met	corona?	
	

ü Worden	alle	vragen	met	‘nee’	beantwoord,	dan	gaan	we	gewoon	lessen.	Zijn	daarentegen	
een	of	meerdere	vragen	met	‘ja’	beantwoord,	dan	kunnen	we	helaas	niet	lessen.	Deze	les	zal	
wel	gewoon	berekend	worden.	De	antwoorden	op	de	vragen	worden	niet	vastgelegd.	
	

ü Voor	het	instappen	dienen	handen	goed	gewassen	te	zijn,	en	ontsmet.	Als	jij	ervoor	zorgt	dat	
je	thuis	je	handen	goed	hebt	gewassen,	zorgt	je	instructeur	voor	ontsmettingsgel.	
	

ü Fysiek	contact	wordt	zo	veel	mogelijk	vermeden.	Dus	geen	handen	schudden	etc.	
	

ü De	instructeur	is	bevoegd	om	de	les	niet	te	geven,	of	af	te	breken	wanneer	hij	merkt	dat	de	
leerling	griepverschijnselen	vertoont	of	kampt	met	hoesten/benauwdheid.	
	

ü Mondkapjes	worden	niet	verplicht	gesteld	tijdens	de	lessen.	Rijschool	Verheijen	heeft	ervoor	
gekozen	hier	dan	ook	geen	gebruik	van	te	maken.	Tijdens	examens	zijn	deze	wel	verplicht!	
De	leerling	dient	hier	zelf	zorg	voor	te	dragen.	



	

CBR	Theorie-examen:	
	
Niet	afnemen	van	examen	
De	TEC-medewerker	is	bevoegd	het	examen	niet	af	te	nemen	wanneer	hij	merkt	dat	de	kandidaat	
griepverschijnselen	vertoont	of	kampt	met	hoesten/benauwdheid.	

Ontvangst	
Bij	aankomst	meldt	de	examenkandidaat	zich	aan	bij	de	aanmeldzuil.	Hij	start	met	het	desinfecteren	
van	het	touchscreen	(doekjes	en	prullenbak	aanwezig).	Vervolgens	meldt	hij	zich	bij	de	theoriebalie	
om	zijn	ID	te	laten	controleren.	Aan	de	kandidaat	wordt	verzocht	zijn	ID	eerst	te	reinigen	met	een	
alcoholdoekje	of	spray	alvorens	hij	dit	overhandigt	aan	de	theoriemedewerker.	Desgewenst	kan	de	
theoriemedewerker	beschermende	handschoenen	dragen.	Het	tafelnummer	wordt	op	een	post-it	
geschreven	en	aan	de	kandidaat	overhandigd.	

Indien	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	lockers,	wordt	aan	kandidaten	verzocht	deze	voor	gebruik	te	
reinigen.	Een	medewerker	zal	toezicht	houden	om	te	bewaken	dat	iedereen	de	1,5	meter	in	acht	
neemt	en	zaken	desinfecteert.	

Examen	
Toegang	tot	de	examenzaal	is	slechts	door	1	deur	mogelijk.	De	andere	deur	is	bestemd	voor	het	
verlaten	van	de	zaal.	Desgewenst	kan	de	kandidaat	oordopjes	(herriestoppers)	uit	de	dispenser	
pakken.	De	TEC-medewerker	reinigt	de	examentafel	en	het	touchscreen	voordat	een	kandidaat	
plaatsneemt.	Dit	voorkomt	dat	er	veel	zwerfafval	ontstaat	dat	vervolgens	door	medewerkers	moet	
worden	opgeruimd	voordat	een	volgende	kandidaat	plaatsneemt.	De	kandidaat	kan	niet	geholpen	
worden	bij	vragen	i.v.m.	1,5	m	afstand.	Communicatie	hierover	volgt	via	
sms/website/TOP/oproepbrief.	Indien	een	examen	verplaatst	moet	worden	(bij	een	technische	
storing	o.i.d.)	wordt	gewacht	op	een	beschikbare	stoel	i.v.m.	1,5	m	afstand	of	wordt	gekozen	voor	
een	uitgesteld	examen.	

Hulpmiddelen:	de	kandidaat	pakt	het	bakje	met	hulpmiddelen.	Dit	wordt	na	het	examen	gereinigd	
door	de	toezichthouder.	Na	afloop	van	het	examen	verlaat	de	kandidaat	de	zaal	via	de	uitgaande	
deur	en	deponeert	verstrekte	doekjes	en	oortjes	in	de	afvalbak.	

Individuele	examens	
Er	is	een	extra	scherm	waarop	vragen	getoond	worden.	De	opstelling	van	het	meubilair	bij	de	
individuele	examens	is	zodanig	dat	de	afstand	van	de	tafelrand	waar	de	kandidaat	zit	tot	aan	de	
tafelrand	waar	de	TEC-medewerker	zit	1,52	mtr	is.	De	personen	achter	de	tafel	zitten	zelden	strak	
tegen	de	tafel	aan,	zodat	de	afstand	geborgd	is.	Zowel	de	kandidaat	als	de	TEC-medewerker	zitten	
achter	een	scherm.	De	tolk	kan	op	ruime	afstand	van	beide	plaatsnemen.	Hij	hoeft	niet	op	het	
scherm	te	kijken,	maar	slechts	de	vragen	vertalen	die	de	TEC-medewerker	voorleest.	

Er	is	een	acrylaatscherm	geplaatst	tussen	kandidaat	en	medewerker.	

	

	



	

Wat	is	anders	ten	opzichte	van	“normaal”	bij	de	divisie	Theorie?	
	

ü Toezicht	aan	de	deur.	
	

ü Beperkte	toegang,	alleen	examenkandidaten	hebben	toegang	tot	het	pand	(instructeurs	en	
andere	begeleiders	wachten	buiten.	Bij	Theorie-examens	hebben	instructeurs	geen	functie).	
	

ü De	examinator/toezichthouder	zal	corrigerend	optreden	als	dat	nodig	is.	Tevens	zal	er	in	de	
wachtruimte	voor	gezorgd	worden	dat	er	minder	tafels	en	stoelen	zijn	zodat	de	1,5	meter	
tussenruimte	gewaarborgd	blijft.	
	

ü De	kandidaat	mag	15	minuten	voor	aanvang	van	het	examen	het	pand	betreden.	
	

ü Bij	de	ingang	moet	men	de	handen	desinfecteren.	
	

ü Kandidaat	moet	het	touchscreen	van	de	aanmeldzuil	ontsmetten.	
	

ü Kandidaat	moet	de	locker	ontsmetten.	
	

ü Er	zijn	belijningen	aangebracht	voor	looproutes	en	om	de	1,5	meter	afstand	in	acht	te	
nemen.	
	

ü Kandidaat	moet	zijn	ID-bewijs	ontsmetten.	
	

ü Er	zijn	acrylaatschermen	aangebracht.	
	

ü Extra	scherm	bij	individuele	examens.	
	

ü Het	bieden	van	persoonlijke	hulp	aan	de	kandidaat	is	ingewikkelder	in	verband	met	de	1,5	
meter	afstand.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

CBR	Praktijkexamen:	
	
Hierbij	is	nog	een	en	ander	onduidelijk.	Direct	als	dit	protocol	geheel	duidelijk	is	wordt	dit	
opgenomen	in	dit	corona	protocol	van	Rijschool	Verheijen.	


