Veiligheidsrichtlijnen evaluatie on campus
practica FGE
Vanuit de dienst Veiligheid van UGent werden voor de opstart van de on campus practica in
code rood de veiligheidsmaatregelen voor de practica beperkt herzien en scherper gesteld1.
Aangezien er geen aparte veiligheidsmaatregelen vanuit de centrale diensten zullen
uitgewerkt worden voor de evaluatie van deze practica, worden deze richtlijnen als leidraad
genomen voor de evaluatie van het vaardigheidsonderwijs in de faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen (eerste examenperiode eerste zittijd 2020-2021).
Dit zijn generieke en minimale richtlijnen die verfijnd kunnen worden op het niveau van het
opleidingsonderdeel, zodat met specifieke aspecten rekening kan gehouden worden. Bij
twijfel gebeurt dit na aftoetsing met de dienst Veiligheid van UGent.
Naargelang van de situatie
beschermingsmiddelen voorzien

worden

de

nodige

bijkomende

persoonlijke

Algemene principes bij het evalueren van practica
-

-

De groepen voor de evaluaties worden beperkt tot maximaal 50 studenten
(simultaan).
Belangrijk is dat bij de evaluatie van de practica gefocust wordt op het evalueren van
de essentiële competenties die via de practica moeten bereikt worden.
Afficheer alle veiligheidsrichtlijnen m.b.t. coronamaatregelen, instructies voor wassen
en ontsmetten van handen …) duidelijk op de locaties waar de evaluatie van de
practica zal plaatsvinden en geef deze ook reeds online aan de studenten door.
Sensibiliseer de studenten tijdens de boostersessies en voorbereidende
examensessies over de coronamaatregelen die gelden tijdens de evaluaties van de
practica.
Hoog-risicocontacten worden maximaal uitgesloten.

1

Coronamaatregelen richtlijnen veilig aan het werk, ugent en
https://www.ugent.be/student/nl/wegwijs/veiligheidpractica.htm
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-

Vermijd gedeeld gebruik van materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Wassen en recupereren van persoonlijke beschermingsmiddelen voor éénmalig
gebruik is verboden (bv. wegwerphandschoenen, mondmaskers).

-

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de opleidingen GE, THK, VV,
REVAKI en BMW waar een bezetting van 1-op-1 kan aangehouden worden mits
verplicht dragen van een chirurgisch mondmasker (en eventueel bijkomende
persoonlijke beschermingsmiddelen naargelang de context) en de evaluatie van de
practica in de andere opleidingen waar dit niet kan.

-

Voor de evaluatie van de practica sportpraktijk van de opleiding Lichamelijke
Opvoeding en Bewegingswetenschappen gelden dezelfde richtlijnen als diegene die
toegepast worden tijdens de reguliere practica sportpraktijk en die zijn goedgekeurd
door de dienst Veiligheid.

Gebruik van mondmaskers
-

-

Chirurgische mondmaskers die gebruikt worden tijdens de evaluatie van de practica
worden voorzien door de UGent. Mondmaskers worden op de correcte manier
gewisseld bij aanvang van de evaluatie (zie ‘Richtlijnen veilig aan het werk – procedure
‘Opzetten, dragen en verwijderen van een mondmasker’ en document ‘Mondmaskers
en gelaatsschermen in kader van COVID-19’).
Mondmaskers voor studenten en medewerkers kunnen via de vakgroepmanager van
uw vakgroep bekomen worden.
Studenten en begeleiders dragen gedurende de volledige duur van het practicum
mondmaskers. Ook begeleiders dragen enkel mondmaskers die voldoen aan de
vooropgestelde normen. Begeleiders bij de evaluatie van de practica kunnen het
mondmasker tijdelijk afzetten voor het geven van een uitleg aan een groep studenten,
op voorwaarde dat een afstand van minstens 2 meter wordt bewaard tot de
studenten.

Handhygiëne
-

Studenten en begeleiders ontsmetten hun handen bij het betreden en verlaten van de
ruimte waar de evaluatie van de practica doorgaan.
Bij langere evaluaties wassen of ontsmetten studenten en begeleiders tussendoor ook
regelmatig de handen op een correcte manier. Minstens worden de handen gewassen
en ontsmet voor én na de evaluatie en bij gebruik van didactisch materiaal en sanitair
gedurende de evaluatie. Ontsmettende handgel wordt voldoende voorzien en is

TITEL
Veiligheidsrichtlijnen evaluatie on campus practica FGE

DATUM

PAGINA
versie 26-11-20

2

voldoende toegankelijk. Handgel kan via de vakgroepmanager van uw vakgroep
bekomen worden.

Maximale duur van evaluaties van de practica
-

De maximale duur van de evaluatie van de practica overschrijdt in geen geval 4u
(draagduur van een mondmasker bij continu gebruik). Het aantal uur on campus voor
de reguliere evaluaties wordt beperkt tot maximaal 3u. Het verdient aanbeveling om
ook voor de evaluaties van practica die in groepen doorgaan te streven naar deze
maximale duur aangezien op die wijze meerdere examenblokken voor meerdere
groepen per dag kunnen georganiseerd worden.

Social distancing en bezettingsgraad
-

Practicumlokalen die worden ingezet voor evaluaties worden bezet volgens de
toegelaten bezettingsgraad, bepaald op basis van de pandemiematrix bij de
richtlijnen ‘Onderwijs in academiejaar 2021’(https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/examenlocaties-eerste-semester-20-21/).
Als het lokaal niet is opgenomen in deze lijst geldt een bezetting van:
•
1 op 10 zitjes bij vast meubilair (met mondmasker)
•
1 per 8m² bij los meubilair (met mondmasker)

-

Tijdens de evaluatie van de practica worden de afstandsregels (min. 1,5 m) tussen alle
aanwezigen maximaal gerespecteerd (behalve waar fysiek contact noodzakelijk is
tussen studenten om de vaardigheden te kunnen evalueren, cf. de aparte regeling voor
de opleidingen GE, THK, REVAKI, VV en BMW). Wanneer de studenten gedurende de
evaluatie van het practicum op de werkplek blijven komt dit overeen met 4 m² per
persoon. Wanneer de studenten zich tijdens het practicum frequent verplaatsen in het
lokaal is 10 m² per persoon noodzakelijk.
Het voorzien van voldoende afstand tussen alle aanwezigen en het voldoen aan de
oppervlaktenormen kan bekomen worden door het gebruik van grotere lokalen (die
vrijkomen door afstandsonderwijs) of door het opsplitsen van groepen. Optimaliseer
dan ook de planning van de evaluatie van de practica om maximale spreiding van
studenten in de tijd en ruimte na te streven. Streef ook naar een indeling in vaste
groepen (/duo’s) voor evaluatie en waar mogelijk vaste begeleiders.
Studenten werken niet fysiek samen aan een zelfde object, proef, opstelling… Ze
krijgen enkel (deel)taken die ze alleen kunnen uitvoeren. Enkel indien cruciaal voor de

-

-
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evaluatie of het aantonen dat ze de noodzakelijke competenties verworven hebben
kan specifieke apparatuur gedeeld worden via een beurtrolsysteem. Deze apparatuur
wordt tussen de verschillende gebruikers gereinigd/ontsmet. Dit geldt tevens voor
materiaal dat gebruikt wordt bij evaluatie van practica waarbij lichamelijk contact
tussen studenten noodzakelijk is (vb practica manuele technieken, evaluatie
vaardigheden in opleidingen geneeskunde, tandheelkunde).

Circulatie
-

-

-

-

-

Tref bij evaluatie van practica met grote groepen maatregelen zodat voldoende
afstand bij aankomst, omkleden en verlaten van de practica kan worden
gerespecteerd.
Organiseer indien nodig wachtrijen met in achtname van de social distancing en het
dragen van een chirurgisch mondmasker. Indien studenten moeten wachten in de
gang om het lokaal te betreden voor de evaluatie: voorzie hiervoor bij voorkeur
stoelen in de gang waarop de studenten op voldoende afstand van elkaar kunnen
plaatsnemen en markeer ook heel duidelijk dat van de studenten verwacht wordt dat
ze deze stoelen gebruiken.
Informeer studenten om zo weinig mogelijk persoonlijke spullen mee te brengen naar
de evaluatie van het practicum. Jassen, rugzak en schrijfgerief kunnen meegebracht
worden in het lokaal waar de evaluatie van het practicum doorgaat zolang dit geen
extra risico vormt (struikelgevaar, obstructie van evacuatiewegen, onnodige
brandlast…). Als dit niet kan, dient hiervoor een aparte en bewaakte ruimte voorzien
te worden.
Voorzie een circulatieplan bij de evaluatie van het practicum (indien mogelijk aparte
instroom en uitstroom voor studenten voorzien, zodat we maximaal
éénrichtingsverkeer creëren). Breng hiervoor eventueel ook de nodige signalisatie aan
ter plaatse (linten, lijnen …).
Organiseer de evaluatie van het practicum als dusdanig dat de studenten zich minimaal
moeten verplaatsen in het lokaal.
Voorzie tussen de groepen regelmatig een pauze zodat eventuele vertragingen bij de
evaluatie kunnen opgevangen worden en dit niet leidt tot samenscholingen aan het
examenlokaal.

Ventilatie van de practicumlokalen
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-

-

-

Extra aandacht wordt besteed aan goede ventilatie voor, tijdens en na de evaluatie
van de practica.
Verlucht de ruimte waar de evaluatie van de practica doorgaan regelmatig. Lokalen
worden maximaal na 4 uur en bij het wisselen van groepen geventileerd gedurende 30
min door het volledig openen van de aanwezige ramen en deuren. Vermijd hierbij
tocht.
Zet waar mogelijk ramen minstens 3 keer per dag gedurende minimaal 15 minuten
volledig open, bij voorkeur vóór aanvang van de evaluatie en tijdens pauzes tussen de
verschillende groepen (deze maatregelen gelden ook in gebouwen met mechanische
ventilatie zoals K3 / B3).
Zet deuren open en/of ramen in kipstand indien mogelijk en voor zover dit niet teveel
hinder geeft.

Reinigen van het materiaal dat wordt gebruikt bij evaluatie van de
practica
-

Studenten, practicumbegeleiders en/of examinatoren reinigen voor en na elk
practicum met een geschikt reinigingsmiddel alle materiaal high touch oppervlakken
dat tijdens de evaluatie gebruikt werd zoals de werkposten, gedeelde toestellen en
materialen, toetsenbord, aangeraakte oppervlakken, klinken, schakelaars, ….

Indien onduidelijkheden bij bovenstaande richtlijnen of voor bijkomende ondersteuning,
contacteer veiligheid@UGent.be.
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