
EXAMEN ITAA 
 

 
 

 
 

 

 

Beste stagiair, 

 

 

Als Instituut beseffen wij heel goed dat het tijdens de voorbije periode extreem moeilijk was 

voor jullie om de normale taken en activiteiten voort te zetten, zowel op het werk als privé.  

 

Wij willen jullie dan ook graag van harte bedanken. Niet alleen voor de inspanningen in de 

strijd tegen het coronavirus, maar ook voor het blijven verzekeren van een kwaliteitsvolle 

dienstverlening naar jullie klanten toe. 

 

Het spreekt voor zich dat de maatregelen en de adviezen in het kader van de corona-

epidemie strikt moeten worden nageleefd. Ieders gezondheid blijft onze allergrootste 

prioriteit. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk om de opgelegde maatregelen consequent na te 

leven zodat onze activiteiten met oog voor ieders veiligheid en gezondheid kunnen worden 

uitgevoerd.  

 

Wij wensen jullie alvast veel succes bij het examen. 
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Van thuis naar de Emiel Jacqmainlaan 135/2 
 

Voor u vertrekt 

 
✓ U heeft ziektesymptomen : blijf thuis! U wil uw collega’s immers niet besmetten.  

Breng stagedienst (stage@itaa.be) op de hoogte. Wij wijzen nogmaals op de stappen die u 

dient te volgen voor of na het afleggen van een Covid-19 test: https://www.info-

coronavirus.be/nl/testen/ 

 

✓ Kijk goed na of u de uitnodigingsmail, uw e-id, uw materiaal (ITAA-lex en dergelijke) en een 

mondmasker of gelijkwaardig mee heeft. 

 

Vervoer 
 

✓ Voor zij die met de wagen komen:kijk steeds vooraf op https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl 

voor eventuele wegenwerken.  Plan via uw GPS of een routeplanner een alternatieve route 

naar 1000 Brussel, Emiel Jacqmainlaan 135/2 en vertrek zeker op tijd of kom met het 

openbaar vervoer 

 

✓ Wie niet alleen met de auto komt, respecteert een minimale afstand van 1,5 meter tussen 

iedere persoon tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, is 

afhankelijk van het type voertuig. 

 

 
  © HRPBW – Kabinet Minister Muylle – FOD Werkgelegenheid     

 

✓ Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, volgt de instructies van de 

vervoersmaatschappijen. 

 

Het dragen van een mondmasker in de metro, trein, tram en bus is verplicht vanaf 12 jaar.  
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https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/
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Bij aankomst op de Emiel Jacqmainlaan 135/2 

✓ Bel aan bij “ITAA” 

 

✓ In het gebouw werd in het algemeen het nodige gedaan inzake wijze van verluchting en 

onderhoud van de gemeenschappelijke delen doch ook als individu dient u een aantal 

maatregelen in acht te nemen. 

 

✓ Mondmaskers worden gedragen in alle gemeenschappelijke ruimtes van 

het gebouw (lift, gangen, garage, onthaal, toiletten ...) !!! 
 

✓ Gebruik enkel de liften om naar de examenlokalen (zesde verdiep) te gaan.  
 

✓ Gelieve in de onthaalruimte beneden tijdens het wachten op de lift voldoende afstand te 

houden. Indie niet mogelijk dan wacht u buiten. 

 

✓ Ga met maximaal 2 personen in de lift en ga met uw rug naar de andere staan. 

 

 Raak geen liftknoppen aan met uw blote vingers 
 Draag handschoenen of gebruik bijvoorbeeld een potlood of balpen 
 Als je een liftknop toch aangeraakt hebt met uw blote vingers, was dan zo snel mogelijk uw 

handen of gebruik een hydroalcoholische gel als u boven op het zesde toekomt 
 

✓ Het onthaal op het zesde verdiep werd uitgerust met beschermingsmiddelen.  

 

✓ Respecteer de social distancing aan het onthaal en volg de instructies die u krijgt van de 

medewerkers aan het onthaal. 

 

 
 

✓ Aan het onthaal zal u verzocht worden te wachten in de wachtruimte. 

 

✓ Men zal u vervolgens vragen u aan te melden en na tonen van uw identiteitskaart, uw 

handen te ontsmetten en de aanwezigheidslijst af te tekenen. 

✓ Vervolgens moet u zich naar het aangeduide examenlokaal begeven. Volg hierbij de 

aangeduide richting. De ingang van het lokaal zal aangeduid staan. 
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✓ De examenzalen worden 's ochtends voor het begin van de examens ontsmet. Na elk examen 
worden de gebruikte oppervlakken (tafel en stoel, en/of PC) ontsmet. 
 

✓ Er is ontsmettingsgel voor de handen beschikbaar aan de ingang van de zaal. Iedere 

deelnemer moet zijn handen ontsmetten wanneer hij de zaal binnenkomt. 

 

✓ In het examenlokaal is er voldoende afstand tussen de tafels. U neemt plaats aan de aangeduide 

tafel. 

 

✓ Er wordt ook aan iedere deelnemer gevraagd om enkel zijn eigen stoel en tafel aan te raken. U 

mag de zaal enkel nog verlaten om naar het toilet te gaan. 

 

✓ Het gebruik van een mondmasker is verplicht tijdens het schriftelijk examen. 

 
✓  U wacht tot wanneer een toezichter teken geeft dat u aan het examen mag beginnen. 

 

✓ Wanneer u klaar is met examen vóór het einduur mag uw uw exemplaar in de daartoe voorzien 

doos leggen en mag u het examenlokaal verlaten. Volg hierbij de aangeven route om het gebouw 

via de trap te verlaten.  

 

✓ Wanneer u nog niet klaar is op het aangegeven einduur dan stopt u met schrijven wanneer 

daarom verzocht wordt en volgt u de instructies van de toezichter voor afgeven van het examen 

en het verlaten van examenlokaal en gebouw. 

 
✓ Mondmaskers worden steeds gedragen in alle gemeenschappelijke ruimtes van het 

gebouw (lift, gangen, garage, onthaal, toiletten ...) !!! 

 
✓ Gebruik de trappen om naar beneden te gaan. 
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Indien u verhinderd is om de trap te gebruiken dan moet u dit aan een toezichter meedelen zodat 

deze u erop kan toezien dat u op een veilige manier met de lift naar beneden kan. 

 

Na het afleggen van een examen 

Indien u na het afleggen het examen volgens deze instructies in quarantaine of isolatie moet verzoeken wij u 

daarvan het ITAA in kennis te stellen op hr@itaa.be met daarin de datum waarop u examen heeft afgelegd, 

zodat de het ITAA de contactopvolging kan verzorgen. 
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