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Covid-19 Projects

Project:

Tookit wayfinding schools

What was the challenge?
Schools and child day care facilities were
closed during the Covid-19 crisis. In recent
events the institutions are opening doors
again. By opening there are new guidelines
how to manage and control schools and
child day care by introducing strict government guidelines. These guidelines include
keeping distance and creating walking
routes in and out of the building. The
government provides posters for hygiene,
but not for routing and wayfinding.
What was the solution?
We have created a free toolkit wayfinding
to create routes and signs for schools. The
toolkit covers a step by step guide on doit-yourself creating corona-proof wayfinding. The toolkit comes with guidelines for
placement and templates for posters in Microsoft Word. The posters include a 3-step
wayfinding system; entry area, wayfinding
and facilities. The posters can be changed
and printed by the schools themselves. The
toolkit is a Covid-19 guide for quickly creating save routes and wayfinding.
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Posters en stickers

Waar plaats je de informatie

Toolkit bewegwijzering

Regels
Halen en brengen
1. Breng en haal uw kind alleen
(1 ouder of verzorger)
2. Wacht bij de ingang van het
schoolplein
3. Ga niet naar binnen!
4. Blijf op 1.5 meter afstand van
elkaar
5. Zodra de leerkracht aangeeft
het kan u uw kind(ren)
brengen / ophalen
6. Loop via de zijkant direct weg
en houd afstand
7. Vragen? Bel Naam
Achternaam op
{telefoonnummer}

Richtlijn

Stappenplan
!
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Gebouw

!
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Omgeving

Naast de deur
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Op de deur

Bewegwijzering
Gebruik de WORD templates voor het
maken van de bewegwijzering posters.

Advies:

Advies:

Advies:

＿Zorg voor veilige routes rond en in de

＿Gebruik een hoog contrast kleur voor

＿Print de posters op minimaal A3 formaat

breedte van de tape 50 mm

＿Voor bezoekers is het uitgangspunt zo

＿Gebruik minimaal 30 cm ø pijlen

min mogelijk en zo kort mogelijk binnen
＿ Plaats huisregels bij de ingang(en) van
het gebouw
＿ Test het scenario of het werkt en pas aan
waar benodig

＿Gebruik minimaal 60 cm ø voor trefpunt
cirkels

De algemene huisregels gelden
voor het gebouw.

＿Geef in een stappenplan
duidelijk de huisregels weer
＿Gebruik korte directe zinnen
en vermijd lange teksten
＿Plaats de huisregels bij de
ingang van het gebouw in A3
＿De regels zijn als WORD
bestand eenvoudig zelf aan
te passen en te printen

3-1_A3_Regels-halen-brengen.docx

3-2_A3_Regels-groep.docx

3-3_A3_Regels-kantine.docx

Vloerstickers zijn goed online
verkrijgbaar.

＿Bij voorkeur een
gematteerde afwerking van
de sticker

300x300_Blauw_Kruis.pdf

＿Slijtvaste vloerstickers
＿Let op! Bij leveranciers is

A4

A4

A4

A3

A4

A3

er vaak een verschil tussen

A4

A3

binnen en buitenkwaliteit.

A3

Streep

600x600_Blauw_Trefpunt.pdf
1500x50_Geel_Baan.pdf
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420 x 297 mm

Aan de zijde van de deurkruk

Gecentreerd op de deur

Meerdere posters naast elkaar op de wand

600x600_Blauw_afstand-houden.pdf

1500x50_Geel-Zwart-Baan.pdf

Toolkit bewegwijzering
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Posters bewegwijzering

Losstaand bord

＿Bij grotere ruimtes en gangen print de
posters op A2 formaat 420 x 594 mm

Verwijzen IN

＿Plastificeer de posters indien mogelijk

Plaats de poster naast de deur aan de zijde
van de deurkruk of op het midden van de
deur.

＿Huisregels bij de ingang(en)
＿Maak duidelijke "IN" en "UIT" routes

Advies hoogte

＿Positioneer de poster met de bovenzijde

IN

IN

IN

IN

Voorbeelden voor “IN”
verwijzen.

＿Verwijs vanaf het beginpunt
(ingang) naar het trefpunt of
naar een specifieke groep

op 160 cm.

＿Positioneer de posters aan de hand van

＿Zo is de poster voor iedereen leesbaar,

de voorbeelden op pagina's 13, 14

ook voor mensen in een rolstoel.

TREFPUNT
4-1_A3_IN_Links-Trefpunt.docx

Verwijzen UIT

TREFPUNT
4-2_A3_IN_Rechtdoor-Trefpunt.docx

TREFPUNT
4-3_A3_IN_Rechts-Trefpunt.docx

GROEP xx
4-4_A3_IN_Trap_Links_Omhoog_
Groep.docx

UIT

UIT

UIT

UIT

UITGANG

UITGANG

UITGANG

UITGANG

Voorbeelden voor “UIT”
verwijzen.

＿Verwijs vanaf het trefpunt
(overdracht) of vanaf een
specifieke groep naar de
uitgang

Toolkit bewegwijzering
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Toolkit bewegwijzering
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5-1_A3_UIT_Links_Uitgang.docx

5-2_A3_UIT_Rechtdoor_Uitgang.docx

5-3_A3_UIT_Rechts_Uitgang.docx

5-4_A3_UIT_Trap-Rechts_Omlaag_
Uitgang.docx

Toolkit bewegwijzering
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Posters Trefpunt en faciliteiten

Waar plaats je de informatie

Trefpunt

Trefpunt
Alleen hier
halen/brengen

Voorbeelden

6-1_A3_Blauw_Trefpunt_halenbrengen.docx

Trefpunt
Wacht hier op
de leerkracht

Trefpunt
Wacht hier

6-2_A3_Blauw_Trefpunt_wacht-hier.
docx

6-3_A3_Alert_Trefpunt_wacht-hier.
docx

Wacht voor de
deur A.U.B.

Schoolplein

Geen toegang voor
ouders.
Kinderen hier ophalen en
wegbrengen.

6-4_A3_Alert_Geen-toegangschoolplein.docx

6-5_A3_Blauw_Deur_wacht.docx

Faciliteiten

Maximaal 2
personen
tegelijk in de
lift
7-1_A3_Blauw_Lift-2.docx

Naast de deur

What was the effect?
Many schools and child day cares in The
Netherlands have used the toolkit wayfinding. The do-it-yourself method is proven
to be a good solution for quickly creating
concise and consistent messaging.

Op de deur

Dubbele deuren

Treftpunt / losstaand

Wacht streep

/designworkplan

Maximaal 1
persoon
tegelijk in de
toiletten
7-2_A3_Blauw_Toilet-1.docx

Houd 1.5
meter afstand

7-3_A3_Blauw_Balie.docx

Toolkit bewegwijzering

Houd rechts
aan

7-4_A3_Blauw_Route.docx

Trefpunt
Hier wachten

7-5_A3_Blauw_Wachten.docx
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Posters aanpassen

Word
Teksten wijzigen
Open het WORD bestand en klik
het tekstvak. Selecteer de tekst
en pas deze aan.
Gebruik de knoppen "stijlen"
voor de juiste lettergrootte.
Druk op “SAVE” op “OPSLAAN”
om de poster op te slaan.

Trap

Lift

Looprichting

Natuurlijke scheiding

Natuurlijke scheiding

Via “PRINT” kunt u de poster
printen.
Pijl of pictogram wijzigen
Klik het pictogram aan om
deze aan te passen. Met de
rechtermuisknop of knop
kies “Afbeelding wijzigen”,
selecteer de gewenste pijl of
pictogram in het mapje Pijlen of
Pictogrammen

This project is a self initiated side project
to share our wayfinding knowledge on
creating routes and signs.

Toolkit bewegwijzering
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De nummers van de posters correspondeert
met de WORD bestanden.
Toolkit bewegwijzering

Voorbeeld route bij ingang schoolplein

Voorbeeld route in gebouw met gescheiden in- en uitgang

Schoolplein

Trefpunt in gebouw
1. Breng en haal uw kind alleen
(1 ouder of verzorger)
2. Wacht bij de ingang van het
schoolplein
3. Ga niet naar binnen!
4. Blijf op 1.5 meter afstand van
elkaar
5. Zodra de leerkracht aangeeft
het kan u uw kind(ren)
brengen / ophalen
6. Loop via de zijkant direct weg
en houd afstand
7. Vragen? Bel Naam
Achternaam op
{telefoonnummer}

2-1

IN

6-1 3-1
5-1

Gebouwingang

TREFPUNT

Trefpunt
2-1_A3_
Huisregelsingangschoolplein.docx

Contact:
name: Sander Baumann
company/organisation: /designworkplan
e-mail: sander@designworkplan.com
website: www.designworkplan.com/nl

Kantine
• Houd de kantine netjes en
schoon
• Houd voldoende afstand tot je
collega’s
• Niet meer dan 2 personen
tegelijk in de kantine
• Was je handen regelmatig
• Ontsmet de deurkruk en
lichtknop regelmatig

Vloersticker

300x300_Blauw_Pijl.pdf

Gescheiden looppaden
Maak zoveel als mogelijk gescheiden
looppaden met vloerstickers en geef de
looprichting aan.

een scheiding, zoals geel. Minimale

2-1_A3_Huisregels-ingangschoolplein.docx

Gecentreerd

"#$%&'%!

Bepaal het route scenario
Bepaal aan de hand van de plattegrond
van het gebouw het route scenario. Zie
pagina's 4, 5, 6, 7 met voorbeelden.

gebouw(en)

Los staand bord

Groep xx
• Ga niet de groep in
• Ophalen en afgeven alleen bij
de deur van de groep
• Houd voldoende afstand tot
de leerkracht
• Bespreek het ophaal of
wegbreng tijdstip en kom op
het afgesproken tijdstip
• Volg de “UIT” borden naar de
uitgang
• Bij vragen bel {tel.nummer}

Bovenzijde 160 cm

A3

＿Bij voorkeur geen ouders in het gebouw

Gang / wand

• Wacht totdat de leerkracht
aangeeft dat ze uw kind kan
aannemen / afgeven
• Volg de “UIT” borden naar de
uitgang
• Brengen en halen is alleen op
dit “Trefpunt”
• Ga niet naar de groep
• Indien niemand aanwezig is
wacht totdat iemand u komt
helpen
• Bij vragen bel {tel.nummer}

4-2_A3_IN_
RechtdoorTrefpunt.docx

UIT

Schoolplein

Schoolplein
UITGANG

5-1

5-1

6-4

2-1

5-1_A3_UIT_
Links_Uitgang.
docx

Geen toegang voor
ouders.
Kinderen hier ophalen en
wegbrengen.

6-4_A3_Alert_
Geen-toegangschoolplein.docx

5-2

1. Breng en haal uw kind alleen
(1 ouder of verzorger)
2. Wacht bij de ingang van het
schoolplein
3. Ga niet naar binnen!
4. Blijf op 1.5 meter afstand van
elkaar
5. Zodra de leerkracht aangeeft
het kan u uw kind(ren)
brengen / ophalen
6. Loop via de zijkant direct weg
en houd afstand
7. Vragen? Bel Naam
Achternaam op
{telefoonnummer}

UIT

Gebouwingang
2-3

Gebouwuitgang

UITGANG

2-1_A3_
Huisregelsingangschoolplein.docx

5-1_A3_UIT_
Links_Uitgang.
docx

Schoolplein

5-1

Poster positie + nummer
Voorbeeld looproute

Poster positie + nummer

Trefpunt
Alleen hier
halen/brengen

2-3_A3_
Huisregelsgebouw-trefpunt.
docx

6-1_A3_Blauw_
Trefpunt_halenbrengen.docx

UIT

UIT

UITGANG

5-2_A3_UIT_
Rechtdoor_
Uitgang.docx

• Wacht totdat de leerkracht
aangeeft dat ze uw kind kan
aannemen / afgeven
• Volg de “UIT” borden naar de
uitgang
• Brengen en halen is alleen op
dit “Trefpunt”
• Ga niet naar de groep
• Indien niemand aanwezig is
wacht totdat iemand u komt
helpen
• Bij vragen bel {tel.nummer}

3-1_A3_Regelshalen-brengen.
docx

UITGANG

5-1_A3_UIT_
Links_Uitgang.
docx

5-1

Voorbeeld looproute

Krijtcirkcels en/of lijnen

Halen en brengen
1. Breng en haal uw kind alleen
(1 ouder of verzorger)
2. Wacht bij de deur totdat u
naar binnen kunt
3. Indien een andere ouder in de
gang staat, wacht totdat deze
op voldoende afstand is
4. Ga niet naar de groep, halen
en brengen alleen bij het
“Trefpunt”
5. Volg de “IN” en “UIT” borden
en houd afstand
6. Vragen? Bel Naam
Achternaam op
{telefoonnummer}

4-2

Krijtcirkcels en/of lijnen

Kind(ren) ophalen /
wegbrengen bij ingang van het
schoolplein.

Toolkit bewegwijzering

Maak een routing bij de ingang
van het schoolplein met een
gescheiden looprichting.

Posters voor buiten moeten
geplastificeerd worden.

Kind(ren) ophalen /
wegbrengen op een vast
trefpunt in het gebouw met
gescheiden in- / uitgang.

Pagina 4

/designworkplan

Toolkit bewegwijzering

Maak zoveel als mogelijk
gescheiden routes voor "IN"
en "UIT". Gebruik vloerstickers
voor het aangeven van het
treftpunt.

Zorg voor zicht op de
binnenruimte van buiten zodat
je kunt zien of er iemand in de
gang voor je is. Maak wacht
cirkels/lijnen voor de ingang.

Maak in het gebouw duidelijke
“IN” en “UIT” routes en zorg
voor een duidelijk trefpunt bij
de overdracht.
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De namen van de bestanden geven
de richting van de pijl aan.

De namen van de bestanden zijn
een beschrijving van het pictogram.
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