
 
 

 
Coronaproof opleidingen bij Centexbel-VKC te Kortrijk 

 

 

 
Onze opleidingen worden coronaproof georganiseerd. Hierdoor is het aantal fysieke 
deelnemers aan de theoretische opleidingen beperkt tot max. 12 deelnemers en werden de 
praktische opleidingen geschrapt. 
 
Het is wenselijk live deel te nemen aan de opleidingen (stalen worden getoond, er wordt 
gediscussieerd, een opleiding loopt over een hele dag). De mogelijkheid bestaat echter om 
deze ook online te volgen. De keuze dient vooraf doorgegeven te worden (bij inschrijving via 
Centexbel kan de keuze aangeduid te worden op de online registratiefiche). 
 
 
 
Algemene Richtlijnen 

- Voor de start van elke opleiding gebeurt reiniging en ontsmetting van de materialen en 
ruimte, inclusief meubilair, deuren, klinken, leuningen, schakelaars, technisch materiaal, 
… 

- De grote vergaderzaal wordt opgesteld zodanig dat de deelnemers 1,5 m van elkaar zitten 
en er voldoende doorgang is tussen de tafels → max. 12 deelnemers. Meer deelnemers 
worden niet toegelaten. 

- De zaal wordt tijdens het event verlucht. 

- Bij pauzes dienen de deelnemers rekening te houden met de 1,5 m afstand en met 
verspreid bezoek aan de toiletten. 

- Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

- Drank en eten wordt vooraf op de tafels gezet: 
 per persoon een glas, een paar flesjes frisdrank, een tas/ondertas 
 per persoon een thermos koffie en mandje met verpakte koekjes, suiker, melk, 

lepeltjes 
 de broodjes worden per deelnemer individueel verpakt. 

 
 
 



Richtlijnen voor de deelnemers 

- De deelnemers worden vooraf via e-mail op de hoogte gebracht van Covid-19 afspraken. 
- Iedere deelnemer dient zijn eigen mondmasker mee te brengen. 
- De deelnemers ontsmetten hun handen bij aankomst. 
- De deelnemers melden zich aan via een QR code (iedereen die ingeschreven wordt 

ontvangt automatisch een bevestigingsmail met QR code, zowel na inschrijving als de dag 
voor het event). 

- De deelnemers houden steeds rekening met social distancing: hou steeds minimaal 1,5m 
afstand. 

- De deelnemers zitten enkel op de plaatsen waar een stoel beschikbaar is en lopen zo 
weinig mogelijk rond.  

- Alle deelnemers moeten tijdens de opleiding een formulier ivm contact-tracing invullen. 
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