Advies CELEVAL over basisregels om trans missie van COVID-19
te vermijden tijdens examens in het hoger onderwijs
DOEL VAN HET CELEVAL ADVIES
Een examen in het hoger onderwijs kan strikt genomen beschouwd worden als een massaevenement als
het aantal examinandi groot is. Examens vormen echter een essentieel onderdeel van de opleiding en
gezien hun maatschappelijke relevantie werd beslist om ze te laten doorgaan, onder omstandigheden die
mogelijke overdracht van COVID-19 zoveel mogelijk beperken.
Om die reden werd een apart CELEVAL advies opgesteld met als doel de onderwijsinstellingen een aantal
algemene richtlijnen aan te reiken om de nodige afstands- en beschermingsmaatregelen in deze context
toe te kunnen passen.

NOODSITUATIES
De afstandsmaatregelen vervallen in noodsituaties (bv. brand). De onderwijsinstelling evalueert of de
geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed
mogelijk te kunnen toepassen (bvb door voorziene wachtplaatsen aan te passen).

BEREIKEN VAN HET EXAMENLOKAAL
De studenten verplaatsen zich bij voorkeur op eigen kracht en/of met eigen vervoer naar de plaats van het
examen. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt, moeten alle beschermende maatregelen (zoals
maskergebruik) in acht genomen worden.

COMMUNICATIE
De toepassing van de beschermingsmaatregelen wordt vooraf uitgebreid gecommuniceerd aan personeel
en studenten. Hierbij wordt aangeraden aan de studenten om het maskergebruik op voorhand reeds te
oefenen, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op deze ongewone omstandigheden.

BEWEGINGSSTROMEN
•

•
•
•

De toegang tot de plaats van het examen gebeurt via “eenrichtingsverkeer” en voorgemarkeerde
loopwegen, zodat vermeden wordt dat studenten en personeelsleden die de locatie verlaten door
het kruisen van een groep in de tegenovergestelde richting de afstandsmaatregelen niet meer
kunnen respecteren.
Het betreden en het verlaten van het examenlokaal dient in zeer kleine groepen te gebeuren om
de afstandsmaatregelen te kunnen respecteren.
Na het examen dienen de studenten onmiddellijk individueel de locatie te verlaten.
De bewegingen van de studenten gebeuren bij voorkeur onder begeleiding.

AFSTANDSMAATREGELEN
•
•
•

•

Indien de examenvorm het mogelijk maakt, worden de examens digitaal afgenomen.
Indien nodig worden alternatieve examenlocaties gebruikt (bvb congressencomplexen).
Voor het examenlokaal betreden kan worden, moet er voor gezorgd worden dat de studenten het
examen kunnen afwachten in een locatie waar een afstand van 1,5m tussen personen
gerespecteerd kan worden (bij voorkeur in openlucht).
In het examenlokaal werken de studenten op minimum 1,5m afstand van elkaar en van de
personeelsleden (inclusief examinator).

BASISHYGIËNISCHE MAATREGELEN
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Er is een reële mogelijkheid om de handen uitgebreid te kunnen wassen met water en zeep en om
de handen te kunnen ontsmetten.
De werkbladen en andere oppervlakten worden voor elk examen grondig gereinigd. Bij mondelinge
examens gebeurt dit tussen elke student (bvb door de student zelf voor en na het examen zijn
werkoppervlakken te laten ontsmetten). Ook materiaal gebruikt voor presentaties wordt tussen
elke student gereinigd.
Indien computers gebruikt dienen te worden bij het examen, dienen deze voor het gebruik grondig
gereinigd te worden. Bij voorkeur wordt de eigen laptop gebruikt.
De toiletten worden regelmatig gereinigd (minstens tussen elke examensessie).
Er worden geen educatieve materialen doorgegeven tussen personen tijdens het examen.
Het examen duurt niet langer dan 3 uur.
Het examenlokaal wordt optimaal verlucht.
Deuren blijven geopend om contact met klinken zoveel mogelijk te vermijden.
De examenpapieren worden minstens 24u in een afgesloten container bewaard.
Aftekenlijsten worden in de mate van het mogelijke vervangen door het scannen van de
studentenkaart.

PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL
•
•

•

Studenten en personeelsleden dragen continu een stoffen mondmasker. Medische maskers
(chirurgische en FFP2 maskers) zijn voorbehouden voor zorgverstrekkers.
Indien de student geen mondmasker bij zich heeft, kan eventueel ook een goed geknoopte sjaal
gebruikt worden. De onderwijsinstelling kan ook een kleine voorraad mondmaskers beschikbaar
houden om studenten die geen mondmasker bij zich zouden hebben toch te kunnen voorzien van
een masker.
Het gebruik van (plastic) handschoenen is niet aanbevolen omdat dit een vals gevoel van veiligheid
geeft en men de handen niet meer wast, terwijl men met de gehandschoende hand de mond, neus
en ogen aanraakt, waardoor men toch besmet kan raken.

MAATREGELEN VOOR STUDENTEN EN PERSONEEL DIE SYMPTOMEN VAN COVID-19
VERTONEN
•
•
•

Zieke studenten en personeelsleden dienen ten allen tijde thuis te blijven.
Als een persoon ziek wordt tijdens een examen, dient deze onmiddellijk de campus te verlaten.
Indien mogelijk is er meer dan 1 toezichthoudend personeelslid voorzien voor elk examen, om snel
in te kunnen spelen op het wegvallen door ziekte van een collega of om een onwel geworden
student of personeelslid te begeleiden.

MAATREGELEN VOOR STUDENTEN DIE OM ANDERE REDENEN MEDISCHE BEGELEIDING NODIG
HEBBEN TIJDENS HET EXAMEN
Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden is het te verwachten dat een aantal studenten ook om
andere redenen dan COVID-19 tijdens het examen fysieke en of mentale problemen zullen vertonen (bvb
angstaanvallen, onwel worden na enkele uren maskergebruik, uitputting, …). Daarom wordt aangeraden
om tijdens elk examen een personeelslid te voorzien die hiervoor aangesproken kan worden en de student
op dat moment op een voor iedereen veilige manier uit het examenlokaal kan begeleiden en verder kan
opvolgen.
In bijlage vindt u voorbeelden van een mogelijke opstelling van een examenruimte.

BIJLAGE: VOORBEELDEN VAN EEN MOGELIJKE OPSTELLING VAN EEN EXAMENRUIMTE

