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Coronabeleid IVA Business School  
Onze prioriteit is het bieden van een plezierige en veilige leeromgeving voor 
studenten. 

Gelukkig mochten we vanaf collegejaar 2020-2021, weliswaar beperkt, fysiek 
onderwijs bieden. Met de keuze voor 50% fysiek onderwijs kunnen we onze 
studenten zoveel mogelijk structuur en gedegen onderwijs bieden. Dat is waar 
wij als particuliere opleider voor willen staan. Wij zijn ons ervan bewust dat er 
risico’s gepaard gaan met de fysieke aanwezigheid van studenten en 
medewerkers op de IVA-campus en daarom hebben we diverse 
voorzorgsmaatregelen genomen om de richtlijnen van de Rijksoverheid te 
kunnen handhaven.  

Situatie per 26 april 2021 
In navolging op de ruimte die door het kabinet is geboden is wordt er naast het 
online onderwijs weer fysiek onderwijs verzorgd aan MBO, BMC, 2A en Hbo 
studenten. 

Ook gaan we de studenten van CJ weer volledig lesgeven. Dit kan omdat het een 
niet-rijkserkende opleiding is en het een opleiding op VMBO-niveau is. Daarmee 
valt CJ in de categorie voortgezet onderwijs (VO). Het VO mag per 1 maart weer 
open.  

Onze studenten uit België mogen, in overleg met hun coördinator, de lessen 
online volgen. 

Fysiek onderwijs is ook mogelijk voor: 

1. studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, 
2. voor studenten die praktijklessen volgen en 
3. kwetsbare studenten (met name in mbo 1 en mbo 2)  

 

Studenten hebben toegang tot de details en de uitwerkingen van het 
bovenstaande beleid via de Elektronische Leeromgeving van IVA Business 
School. 
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Kwetsbare studenten 
We merken dat het voor een aantal studenten te moeilijk is om vanuit huis 
onderwijs te volgen. Daarom bieden we vanaf maandag 8 februari, voor 
kwetsbare studenten, de mogelijkheid om de digitale lessen op de IVA te volgen. 
Hiervoor is een zeer beperkt aantal plekken beschikbaar. Coördinatoren en 
mentoren hebben zorgvuldig afgewogen wie hiervoor in aanmerking komt. Het 
gaat dan om studievoortgang, complicerende thuissituatie of medische redenen. 
Dit heeft geleid tot een lijst van geprioriteerde studenten, die telefonisch worden 
benaderd door de coördinator of mentor.  

De coördinatoren en de directie van IVA Business School zullen er alles aan doen 
om een plezierige leer- en werkomgeving te kunnen blijven handhaven. 
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Bij fysiek les of fysieke aanwezigheid 
 
Wanneer er fysiek les wordt gegeven geldt, in relatie tot elkaar, voor wat betreft 
“veilige leer- en werkomgeving” het bewaken van de 1,5 meter afstand 
(categorie 3 RIVM). 
 
Om de 1,5 meter regel te kunnen waarborgen, krijgen studenten les in kleinere 
groepen of in grotere ruimtes. Om dit te kunnen doen, is een aantal basisregels 
omschreven en zijn er voorzieningen getroffen die verderop in dit document zijn 
omschreven. 

Beleid RIVM 
 
IVA Business School volgt het coronabeleid van het RIVM.  

Bron: RIVM 

Klachten die veel voorkomen: 

• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
• Hoesten 
• Benauwdheid 
• Verhoging of koorts 
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

Belangrijk: 

• Blijf thuis als u een of meer van deze klachten hebt. 
• Als u koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het 

huishouden thuisblijven.  
• Wordt u zieker of heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de 

huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts. 
• Laat uzelf testen. Zie rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/testen/afspraak-maken. 
• Blijf thuis en volg onderstaande leefregels totdat de uitslag bekend is. 
• Schrijf alvast op met wie u de afgelopen dagen contact hebt gehad. 

Bij een negatieve testuitslag hoeven uw huisgenoten niet meer thuis te 
blijven, tenzij zij zelf klachten krijgen. Dan moeten ook zij zich laten testen. Ook 
u hoeft niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat u normaal ook zou 
doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren na 
de testafname, moet u thuisblijven en opnieuw een coronatest laten afnemen. 

Bij een positieve testuitslag volgt bron-en contactopsporing door de GGD. 
Iedereen in uw huishouden blijft thuis.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


 

6 
 

Categorieën RIVM 

Het RIVM onderscheidt contacten in drie categorieën: 
1. huisgenoten, 
2. overige nauwe contacten en  
3. overige contacten.  
 
1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en  

langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de 
patiënt.  
 

2. Als overige nauwe contacten worden beschouwd: 

2a. Personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op 
minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de bevestigde 
persoon tijdens diens besmettelijke periode  

2b. In omstandigheden waarbij er een blootstelling was aan hoog risico 
was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten of 
direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overig 
nauw contact’ beschouwd.   

3. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact  
(langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 
meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of 
tijdens vergaderingen.  
 

De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten en 
eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van 
de symptomen. *Bij asymptomatische infecties wordt tot 2 dagen voor de 
test teruggekeken naar contacten.  

Beleid bij huisgenoten (categorie 1) 

De GGD informeert huisgenoten (inclusief kinderen) mondeling en schriftelijk 
met het advies om: 

• gedurende 10 dagen na het laatste contactmoment met de indexpatiënt in 
quarantaine te gaan; quarantaine betekent strikt thuisblijven; wanneer er 
na 5 dagen geen klachten zijn, dan mag huisgenoot zich laten testen en bij 
een negatieve testuitslag mag de quarantaine worden opgeheven. 

• goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen; 
• gedurende 14 dagen na het laatste contactmoment alert te zijn op 

klachten passend bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of 
koorts), en 

o bij een vermoeden van koorts de temperatuur te meten (rectaal of 
via het oor) (koorts is temperatuur ≥ 38,0º Celsius); 

o de GGD bij klachten direct te bellen voor beoordeling en inzetten 
diagnostiek; 

• bereikbaar te zijn voor de GGD tijdens deze quarantaineperiode. 
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•  

Beleid bij overige nauwe contacten (categorie 2) 

De GGD informeert overige nauwe contacten mondeling en schriftelijk met het 
advies om: 

• gedurende 10 dagen na het laatste contactmoment met de bevestigde 
persoon thuis te blijven – Dit betekent dat zij: 

o niet naar hun werk gaan (thuiswerken); 
o geen gebruik maken van openbaar vervoer, geen bezoek ontvangen 

en zeker geen bezoekers met een verhoogd risico op ernstig beloop 
van COVID-19; 

o minimaal 1,5 meter afstand houden van andere personen als het 
contact om dringende redenen wel buiten de deur treedt; 

o bij het ontstaan van klachten direct contact opnemen met de GGD 
voor beoordeling van de klachten en het inzetten van diagnostiek, 
ook als iemand eerder negatief is getest. 

o zich zo snel mogelijk te laten testen, ook als zij geen klachten 
hebben, zodat een besmetting snel ontdekt kan worden en 
contactopsporing gestart kan worden – Dit is vooral zinvol als het 
interval tussen deze test en dag 5 na de laatste blootstelling 2 of 
meer dagen is. Als de test afgenomen binnen 5 dagen na de laatste 
blootstelling aan de besmettelijk persoon, blijft het contact in 
quarantaine, ook als de testuitslag negatief is.  

o zich tevens vanaf 5 dagen na de laatste blootstelling laten testen 
met een (LAMP-) PCR- of antigeensneltest. Voor kinderen t/m 6 jaar 
kan dit, indien beschikbaar, d.m.v. een speekseltest. Bij een 
negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven. 

o  

Beleid bij overige (niet nauwe) contacten (categorie 3) 

De GGD zorgt ervoor dat contacten worden geïnformeerd over de vaststelling 
van COVID-19 bij een persoon in hun omgeving. De contacten krijgen het advies 
om: 

• goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen; 
• algemene maatregelen te nemen om COVID-19 te voorkomen (social 

distancing); 
• gedurende de 14 dagen na het laatste contact alert te zijn op klachten 

passend bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), en 
o bij een vermoeden van koorts de temperatuur te meten (rectaal of 

via het oor) (koorts is temperatuur ≥ 38,0º Celsius); 
o de GGD bij klachten direct te bellen voor beoordeling en inzetten 

diagnostiek; 
o op het moment van optreden van klachten thuis te blijven en zich 

laten testen. 
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Bron: RIVM 

Voorzieningen IVA Business School 
 
De IVA probeert er zoveel als mogelijk aan te doen om de 1,5 meter te 
waarborgen. 

• Er wordt een combinatie van fysiek en online onderwijs gegeven. Daarmee 
verlagen we het aantal studenten op de campus en creëren we kleinere 
klassen. 

• De klasgrootte is verkleind naar +/- 16 studenten, zodat er lesgegeven 
kan worden op 1,5 meter afstand.   

• De grotere ruimtes/zalen zijn ingericht om aan 2 klassen les te geven voor 
specifieke vakken. 

• Er wordt zoveel mogelijk lesgegeven in een vast lokaal om verkeers-
bewegingen op de campus te beperken. 

• De beschikbare ventilatie in de lokalen is aangepast, uitgebreid en wordt 
centraal gemonitord. 

• Er zijn verplichte looproutes aangebracht om de 1,5 meter afstand te 
faciliteren. Daar waar de anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden, 
is een mondkapje verplicht. 

• De kantineopstelling is aangepast naar een 1,5 meteropstelling. 
• Er is visuele communicatie over de coronarichtlijnen aangebracht. 
• De tafels in de lokalen worden door onze onderhoudsdienst gereinigd. In 

het lokaal zijn desinfecteringsmiddelen waarmee je, als je dat wilt, jouw 
tafel extra kunt reinigen. 

• Op de campus zijn corona-preventie-medewerkers actief voor de borging 
van de 1,5 meter afstand. Hun instructies zijn leidend. 

• Het rooster is gebaseerd op een maximering van het aantal studenten op 
de campus, conform de richtlijnen van het RIVM.  

• Het gebruik van mondkapjes ontslaat je niet van de 1,5 metermaatregel. 
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Basisregels voor studenten 
 

• Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten, laat je testen en meld je 
afwezigheid direct bij je mentor. 

• Als iemand binnen het gezin, huishouden (ook huisgenoten) koorts en/of 
benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven. Je meldt je 
afwezigheid direct bij je mentor. 

• Blijf thuis als je met iemand in nauw contact bent geweest die positief 
getest is en laat je bij klachten testen. 

• Bij een positieve uitslag stel je jouw coördinator hiervan direct in kennis. 
• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen de IVA-

campus.  
• Was met grote regelmaat je handen en kom zo weinig mogelijk aan je 

gezicht. 
• Hoesten en niezen doe je in je elleboog. 
• Bij binnenkomst in het lokaal is het gebruik van desinfecterende handgel 

verplicht. 
• Houd je aan de aangegeven looproutes. 

Aanvullende coronaregels zodra je in de 
schoolgebouwen bent: 
 

• Binnen de gebouwen is het dragen van een mondkapje verplicht. 
• Het mondkapje mag alleen af wanneer je hebt plaatsgenomen in een 

klaslokaal of in de kantine. 
• Als het lokaal leeg is, mag je een halfuur voor de start van de les al 

plaatsnemen. 
• Bij binnenkomst ga je zo snel mogelijk zitten. Rondlopen is niet 

toegestaan. Moet je je toch verplaatsen dan is een mondkapje verplicht. 
• De ventilatie en de verwarming worden centraal geregeld. Verander 

daarom geen instellingen aan thermostaat of verwarmingsknoppen en laat 
openstaande ramen open staan. 

• Het is niet toegestaan om in een lokaal te komen waar je geen les hebt. 
• Om onnodige verkeersbewegingen te voorkomen, zorg je ervoor dat je 

voor alle lessen van die dag de benodigde boeken en spullen bij je hebt. 
• Tassen staan op de grond. 
• Praten met elkaar doe je op zachte toon. 
• Tijdens de pauzes blijf je zoveel mogelijk in het lokaal. Het eten van een 

broodje in het lokaal is toegestaan. Om hygiënische redenen mag je 
broodjes kroket of van dressing druipende broodjes etc. alleen in de 
kantine nuttigen. Wil je wat drinken, maak dan gebruik van een 
hersluitbaar flesje. In verband met het risico op morsen, zijn blikjes, 
bekers etc. niet toegestaan.  

• Als je een video bekijkt, gebruik je oordopjes. 
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Basisregels IVA-medewerkers 
 

• Onze doelstelling is: “het bieden van uitstekend onderwijs in een 
plezierige en veilige leeromgeving”  

• Ken de regels die de overheid/RIVM/GGD heeft verstrekt.  
• Zie erop toe dat de 1,5 meter gewaarborgd blijft en dat mondkapjes 

binnen de gebouwen worden gedragen. Treed hierin corrigerend op.  
Dit is de enige legitimering waardoor wij fysiek onderwijs op deze 
manier kunnen en mogen aanbieden.  

• Zorg dat ramen en deuren in onze lokalen openstaan en dat de ventilatie 
hoorbaar functioneert. 

• Laat de studenten één voor één het lokaal binnenkomen en verlaten. 
• Een vast onderdeel van iedere start van de les wordt:  

informeer bij alle studenten of er klachten zijn die duiden op corona. 
Wanneer een student hoest, niest etc. attendeer hem/haar op zijn 
verantwoordelijkheid. 
Bij klachten/symptomen die duiden op besmetting met het coronavirus:  
adviseer de student, ga naar huis en laat je testen. 

• Spreek studenten/collega’s erop aan wanneer je situaties ziet/ervaart 
waarbij de “veiligheid” (binnen de 1,5 meter) van anderen in gevaar komt.  

• Stuur een student bij vermeende klachten naar huis en geef dit direct door 
aan de mentor. 

• Wanneer een student de veiligheid van anderen in gevaar brengt, door 
bijvoorbeeld bewust in het gezicht te hoesten, corrigeer dat gedrag dan en 
stuur de desbetreffende student bij herhaling van dit storende gedrag uit 
de les. Neem daarna contact op met de mentor. 

• Attendeer de student op de eigen verantwoordelijkheid naar zichzelf en de 
directe omgeving, wanneer een student weet te melden dat hij/zij getuige 
is geweest of aanwezig is geweest bij een feest of bijeenkomst. 

• Bij (lichte) ziekteverschijnselen, neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38oC) wordt sterk geadviseerd om 
thuis te blijven en de richtlijnen van het RIVM te volgen. 

• Kom niet naar het werk als iemand in het huishouden koorts (vanaf 38oC) 
en/of benauwdheidsklachten heeft. 

• IVA Driebergen heeft een corona casemanager, Henk van Lith. Hij is altijd 
op de hoogte van de laatste richtlijnen van de RIVM.  Schakel hem in bij 
twijfel of als bovenstaande regels niet volstaan.  

• Heb je coronaverschijnselen, neem dan contact op met de casemanager, 
Henk van Lith. Hij kan je in contact brengen met een bedrijf dat de 
mogelijkheid biedt je versneld te laten testen op corona. 

• Zodra een student bij je meldt dat hij of zij positief getest is, neem je 
contact op met de casemanager. Vervolgstappen door de casemanager; 

• Zoek op wanneer de klachten zijn begonnen. 
• Licht de coördinator c.q. mentor in. 
• De casemanager beslist welke actie moet worden genomen en 

informeert de belanghebbenden.  
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Corona-beslisboom 
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