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SVOZ CORONA MAATREGELEN  
 
 
 

ONDERWIJS    

Corona maatregel:  

Veel van de lesdagen die zouden plaatsvinden in de periode van 16 maart tot 10 april zijn niet doorgegaan, aan het einde van de opleiding 
worden deze gemiste dagen toegevoegd. 
Vanaf 13 april wordt het SVOZ onderwijs daar waar mogelijk op afstand gegeven. 
Omdat niet elk onderwerp geschikt is voor het geven van afstandsonderwijs (bijvoorbeeld het oefenen van verpleegtechnische handelingen), 
zullen er extra lesdagen aan het rooster toegevoegd worden om gemiste lesitems in te kunnen halen. 
De opleiding zal hierdoor langer duren. 
 
Het afstandsonderwijs vindt daar waar mogelijk plaats volgens het lesrooster. 
Op de dagen dat je naar school zou gaan zal de docent de lesdag op afstand (online) geven. NB In overleg met docent en de groep kan 
worden afgeweken van het rooster! 
De docent neemt contact met je op over hoe deze afstandslesdagen eruit komen te zien en over hoe je je voorbereidt op deze lesdagen. 
 
De online lesdagen vanaf 13 april tellen mee voor de aanwezigheidsregistratie, zie de verzuimregeling in de OER (Onderwijs- en 
ExamenRegeling) van de opleiding. 
De docent zal voorafgaand aan een online lesdag beoordelen of het zin heeft deze in te zetten. Er zijn namelijk omstandigheden denkbaar 
waarbij er teveel deelnemers afwezig zijn. Denk hierbij aan: 

• Deelnemers die zelf ziek zijn; 

• Deelnemers die door hun werkgever worden ingezet in de zorg op lesdagen; 

• Deelnemers die door hun thuissituatie niet kunnen deelnemen (zorg voor kinderen, geen online leerfaciliteiten) 
Mocht het aantal deelnemers daardoor te klein zijn, dan gaat de online lesdag niet door en wordt een extra ‘gewone’ lesdag ingezet na de 
coronacrisis. 
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KENNISEXAMENS EN EXAMENS SCHRIJVEN ENGELS/NEDERLANDSE TAAL   

Corona maatregel: 

SVOZ biedt elke dag van de week examendagen bij het opleidingscentrum van SVOZ aan.  
Hierbij wordt een doorloopschema ingezet, met vaste blokken examentijd.  
De deelnemers worden over verschillende ruimtes verdeeld waarbij geldt dat er maximaal drie deelnemers per ruimte zijn, er minimaal 1,5 
meter tafelafstand is en er op elke tafel schoonmaakdoekjes, zakdoeken en de RIVM regels liggen.  
De docent informeert je hierover verder.  
 
Evt. kan er bij de zorginstelling– mits de RIVM regels gehanteerd worden – op locatie (waar geen zorgvragers verblijven) de examenafname 
georganiseerd worden.  
 
Examens die je niet maakt (bijvoorbeeld omdat je werkgever geen toestemming geeft) worden op een later moment afgenomen, ook dit kan 
ervoor zorgen dat de opleiding langer duurt. 

 
 

PRAKTIJKEXAMENS, PROEVEN VAN BEKWAAMHEID, EXAMENS KEUZEDELEN EN EXAMENS EXTERNE STAGE 

Corona maatregel:  

Voor het inleveren van praktijkexamens, proeven van bekwaamheid, examens keuzedelen en examen externe stage zijn er de volgende 
opties: 

• Inleveren bij het SVOZ hoofdkantoor.  

• Inscannen en mailen naar de docent (de docent mailt dit vervolgens per groep naar de administratie van SVOZ: aanmelden@svoz.nl). 

• Scherpe foto met mobiel maken en mailen naar docent (de docent mailt dit vervolgens per groep naar de administratie van SVOZ: 
aanmelden@svoz.nl). 

• Opsturen per post (dit is op eigen risico, eventueel kan je dit aangetekend versturen). 

 
 

LOOPBAAN EN BURGERSCHAP INSPANNINGSVERPLICHTING 

Corona maatregel:  

De Loopbaan en burgerschap opdrachten (de inspanningsverplichting) lever je digitaal aan bij de Loopbaan en burgerschap docent.  
Je krijgt het resultaat van de inspanningsverplichting (voldaan of niet voldaan) digitaal van de Loopbaan en burgerschap docent, na de online 
les Loopbaan en burgerschap waar deze opdrachten met je besproken zijn. 
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CENTRALE EXAMENS REKENEN, NEDERLANDSE TAAL EN ENGELS 

Corona maatregel:  

Het Examenbureau Eureka verzorgt de afname van de centrale examens voor SVOZ, volgens onderstaande voorwaarden: 
 
Maatregelen op de examenlocaties: 

• Examenlocaties worden qua capaciteit gehalveerd. 
• Examenwerkplekken worden om en om ingezet, waardoor er altijd één plek leeg is tussen de kandidaten. 
• Examenwerkplekken worden voor iedere afname schoongemaakt, inclusief de computers (muis, toetsenbord en koptelefoon). 
• Medewerkers die ziekteverschijnselen hebben blijven thuis. 
• Legitimatiebewijzen worden niet door Eureka medewerkers vastgehouden. 
• Bij ziekteverschijnselen wordt de kandidaat de toegang ontzegd. 

 
Maatregelen te nemen door examenkandidaten: 

• Naleven richtlijnen RIVM (Geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.) 
• Verplicht handen wassen bij binnenkomst op de examenlocatie. 
• Minimaal 1,5 meter afstand houden, ook in de wachtruimte. 
• Blijf bij ziekteverschijnselen thuis. 

 
De SVOZ projectcoördinatoren plannen de centrale examens.  
Gemiste examens door de coronastop tellen niet mee; de inhaalexamens worden niet als herkansing beschouwd.  
Als een ingeschreven kandidaat zonder afmelding niet op komt dagen, dan worden de examenkosten à € 70,- in rekening gebracht. Een 
datum verzetten is altijd mogelijk, dit is kosteloos.  

 
 

EXAMENS SPREKEN EN GESPREKKEN VOEREN/NEDERLANDSE TAAL EN ENGELS 

Corona maatregel:  

De Nederlandse taal en Engels examens spreken en gesprekken voeren worden digitaal, via Zoom, afgenomen volgens afspraak met de 
docent Nederlandse taal/Engels. 
Je ontvangt digitaal de benodigde informatie over het examen van de docent Nederlandse taal/Engels.  
Zie ook de informatie over het examen in de OER. 
De examenafname wordt opgenomen (in dit geval is er vanuit de AVG bezien sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ en is toestemming 
niet nodig).  
Je ontvangt de beoordeling digitaal van de docent Nederlandse taal/Engels. 

 


