
 

 

Toepassingsgebied 
 
Om de landbouwvorming op een veilige manier terug te laten plaatsvinden, werd er een 
veiligheidsplan uitgewerkt dat goedgekeurd werd door een bevoegd preventieadviseur. 
Dit veiligheidsplan bestaat uit volgende onderdelen: 

- Cursisten 
- Lesgevers 
- Stages 
- Vormingslocaties 
- Inrichters 
- Rijbewijs G 

 
De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke cursist en rij-instructeur in 
opdracht van AgroCampus vzw, en gelden van zodra men de locatie betreedt. Door naar de 
opleidingslocatie te komen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te 
zullen naleven. 
Worden deze maatregelen niet nageleefd, dan wordt de rij-opleiding beëindigd. De cursist heeft 
dan geen recht meer op terugvordering van het inschrijfgeld (of een deel ervan). 
 

Uitgangspunt 
 
De veiligheid en gezondheid van cursist en opleider zijn de absolute basisvoorwaarden bij de 
organisatie van de rij-opleiding G. We voorzien daarom preventiemaatregelen voor een zo veilig 
mogelijke omgeving, waarbij we het risico op besmetting trachten te minimaliseren. 
 

Algemene veiligheidsrichtlijnen 
 

Behoor jij tot een risicogroep ? Blijf dan thuis. 
 
Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als ‘risicogroepen’; zij zijn meer kwetsbaar voor 
het ontwikkelen van ernstige symptomen.  Het gaat hier voornamelijk over: 

- personen ouder dan 65 jaar 
- personen die lijden aan ernstige chronische ziektes (diabetes, hart-, long- of 

nieraandoeningen) 
- personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. 

Behoor je tot één van deze risicogroepen, dan blijf je thuis.  Gelieve ons vooraf en tijdig te 
informeren. 
 

Pas de regels van ‘social distancing’ zoveel mogelijk toe : afstand 
houden dus ! 

• Respecteer zo mogelijk 1,5 m afstand (wacht even als die afstand niet kan behouden 
worden). 

• Geef elkaar geen hand of knuffel. 

Corona veiligheidsprotocol 
voor opleiding rijbewijs G 

AgroCampus 



 

• Beperk het contact (mét afstand) tijdens de opleiding tot cursist en instructeur. 
 

Dragen van mondmasker én handschoenen verplicht 
• Gezien het bewaren van afstand op een traktor een uitdaging is, werd er beslist dat zowel 

cursist als instructeur verplicht een mondmasker en handschoenen dragen, en dit 
gedurende de hele opleiding. 

• AgroCampus zorgt voor handgel en handschoenen, de instructeur is verantwoordelijk 
voor de persoonlijke verdeling. 

• Na elke opleiding worden handschoenen in een vuilniszak gedeponeerd. 

Reiniging van traktor 
• Na elke opleiding worden de contactpunten in de traktor door de instructeur ontsmet.   

 

Communicatie en naleving  
• We informeren vooraf duidelijk over de veiligheidsregels via mail.  

• Door je aanwezigheid aanvaard je de maatregelen en bevestig je ze nauwgezet te zullen 
naleven. 

• De instructeur geeft bij aanvang aan de cursist een duidelijk overzicht mee van de 
maatregelen die gevolgd moeten worden.  De instructeur wordt hier vooraf over 
geïnformeerd. 

• Wie de maatregelen overtreedt wordt hierop aangesproken. Bij overtreding of weigering 
heeft de instructeur het recht om de cursist verdere toegang tot de opleiding te 
verbieden. De cursist heeft dan geen recht meer op terugvordering van het inschrijfgeld 
(of een deel ervan). 

 

Hygiënemaatregelen  
De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een 
goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel, die we hieronder even meegeven: 
 
Handhygiëne  

• Dit is dé belangrijkste regel: Was je handen meerdere keren per dag met zeep!!  
o Na elk toiletbezoek 
o Vóór en na het aanraken van gemeenschappelijke items  
o Tussendoor enkele keren.  
o Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden.  

• Voorzie steeds een flacon handalcohol.  Hiermee ontsmet je je handen als er geen water 
& zeep in de buurt is (een correcte handeling duurt minstens 20 seconden). 

 
Hoest- en nieshygiëne  

• In plaats van in je hand, hoest of nies je beter in je elleboog of tegen je schouder. Nies in 
je handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen.  

• hou een papieren zakdoek voor je mond en neus, en werp hem daarna weg. 

• Deponeer zelf je gebruikte zakdoeken in de vuilnisemmers.  
 
Gezicht aanraken  
Je handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna je ogen, neus of 
mond aan te raken, kan het virus je besmetten. Probeer dus niet te veel aan je gezicht te komen.  
 
Toch ziek?  



 

• Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), gaat naar / blijft 
thuis en contacteert de huisarts. Informeer ons onmiddellijk zodat wij regelingen kunnen 
treffen.  We verwachten een doktersattest om je afwezigheid te staven (en zo een deel 
van het betaalde cursusgeld terug te krijgen). 

• Bij bevestigde corona besmetting: contacteer ons, opdat we instructeur en mogelijks ook 
andere betrokken cursisten kunnen informeren (contact tracing). 

 

DANK OM DEZE MAATREGELEN, IN EENIEDERS BELANG, NA TE LEVEN. ENKEL SAMEN MET JULLIE KUNNEN WE 

DEZE CRISIS OVERWINNEN.  
Heb je, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan 

contact op met AgroCampus via T 016 28 61 10 of info@agrocampus.be  
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