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Elektroraad start weer met lesgeven. 
Zodra het weer is toegestaan, starten de docenten van Elektroraad met lesgeven1. 

 

Ter bescherming van uw en onze gezondheid, geven we alleen les onder strikte voorwaarden. Binnen die 

lijnen, zullen we ons in de eerste weken uitzonderlijk flexibel opstellen. In dit document leest u wat er niet 

kan, maar vooral wat er allemaal WEL kan. Wij hopen en vertrouwen op uw begrip. 

Ons concept in het kort 
Voor de eerste weken vanaf de herstart hebben wij een concept ontwikkeld dat uitgaat van het volgende: 

1. We geven alleen les in het pand van Elektroraad. 

2. Elektroraad staat garant voor de 1,5 meter afstand in ons pand en op ons terrein. 

3. We geven les aan kleine groepjes (maximaal 9 cursisten). 

4. Alle cursisten moeten een gratis online instructie volgen waarin het coronaprotocol2 wordt uitgelegd. 

Alleen geslaagde en gezonde cursisten krijgen toegang tot ons pand. 

5. In ons pand staan desinfectiezuilen en er geldt een verzwaard schoonmaakbeleid. 

6. Voor de eerste twee maanden na de start hebben we een ‘inhaal-agenda’ gemaakt. 

7. Iedereen die nu ingeschreven is voor een cursus bij Elektroraad, kan voor het vervolg van zijn cursus, 

vrij kiezen uit alle cursusdagen van de inhaalagenda. 

8. Mensen die een in company cursus volgen, kunnen deze cursus – zonder meerkosten - afmaken in het 

pand van Elektroraad. 

9. Het kan zijn dat u les krijgt van een andere docent van Elektroraad dan u gewend bent. 

10. De lunch wordt door Elektroraad verzorgd (ook voor in company cursisten). 

Toelichting op ons concept 

Alleen les in het pand van Elektroraad en 1,5 meter-maatschappij 

Het valt niet mee om een lesomgeving ‘corona-proof’ te maken. Om altijd een afstand van 1,5 meter te 

kunnen garanderen is veel ruimte en een goede organisatie noodzakelijk. 

 

Ons gebouw is inmiddels helemaal afgestemd op de 1,5-meter voorwaarde. Het personeel van 

Elektroraad is speciaal geschoold om ervoor te zorgen dat we aan het regeringsbeleid en aan de adviezen 

van het RIVM voldoen. 

 

Juist omdat het heel moeilijk is om het tot in de perfectie te regelen, geven wij alleen les in het pand van 

Elektroraad. Het gaat tenslotte om uw en onze gezondheid! 

                                                           
1
 https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/20200529_Bijlage_1_bij_BIB_nr_44_-

_Noodverordening_dd_29_mei_2020.pdf 
2
 het coronaprotocol is bedoeld om de kans op besmetting met het SARS-CoV-2 virus te verkleinen. We proberen daarmee te voorkomen dat 

mensen na een bezoek aan Elektroraad de ziekte covid-19 ontwikkelen. 

https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/20200529_Bijlage_1_bij_BIB_nr_44_-_Noodverordening_dd_29_mei_2020.pdf
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/20200529_Bijlage_1_bij_BIB_nr_44_-_Noodverordening_dd_29_mei_2020.pdf
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Les in kleine groepen 

We beperken een cursusgroep altijd tot maximaal 9 personen. Met de docent erbij zitten we dan op 10 

personen. Met die groepsgrootte kunnen we de 1,5 meter-voorwaarde goed naleven. 

Instructie over ons coronaprotocol 

Het lukt ons alleen om een veilige cursusdag te organiseren als de cursisten ook weten wat er van hen 

verwacht wordt. Daarom hebben we een online instructie ontwikkeld waarin dit protocol wordt uitgelegd. 

De instructie wordt gratis beschikbaar gesteld en is verplicht voor iedere gast die ons pand wil 

binnengaan. 

 

Cursisten hoeven zich niet aan te melden voor de instructie over het coronaprotocol. In hun bevestiging 

van de aanmelding voor één van de ‘gewone’ cursussen, krijgen zij meteen het cursusboek voor de 

instructie van coronaprotocol toegestuurd. 

 

De instructie wordt afgesloten met een online examen. Alleen geslaagde cursisten krijgen toegang tot ons 

pand. Voor de betreding van het pand wordt gevraagd om het certificaat te tonen. 

Een link naar het examen staat in het cursusboek van de instructie voor het coronaprotocol. 

 

Meer informatie over de instructie is voor u te vinden in de volgende link: 

https://elektroraad.nl/opleidingen/instructie-coronaprotocol-elektroraad. Contactpersonen of 

leidinggevenden die dat wensen, kunnen u zich gratis aanmelden voor deze instructie. U ontvangt dan het 

complete cursusboek. Zo kunt u zelf ook zien hoe zuinig wij op de gezondheid van uw medewerkers zijn. 

Gezondheidscheck 

Voor de betreding van het pand wordt naar de gezondheid van de cursist gevraagd. Cursisten met 

verkoudheidsklachten of met zieken thuis, worden de toegang geweigerd. Om te voorkomen dat er 

cursisten voor niets naar ons pand komen, staat er ook een paragraaf over de eigen gezondheid en die 

van huisgenoten in het cursusboek over het coronaprotocol. 

Desinfectie en schoonmaakbeleid 

In het pand staan enkele pompjes met desinfecterende vloeistof. Cursisten worden tijdens een cursusdag 

meerdere malen gewezen op het gebruik ervan. Ook het ‘gewone’ handen wassen wordt extra 

gestimuleerd. 

 

Het gehele pand van Elektroraad wordt vaker schoongemaakt dan normaal. We schenken daarbij extra 

aandacht aan: 

 toiletvoorzieningen 

 deurkrukken 

 meubilair 

 serviesgoed 

 uitleen exemplaren van normen 

 

Elke keer dat de cursisten in de cursusruimte zijn, worden de toiletten, de deurkrukken en het 

kantinemeubilair gereinigd. 

https://elektroraad.nl/opleidingen/instructie-coronaprotocol-elektroraad
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De inhaalagenda 

Toen de intelligente lock-down inging, liepen er meerder cursussen. Sommige daarvan werden bij ons in 

het pand gegeven; andere waren als in company cursus opgezet. Het is niet altijd mogelijk om voor elke 

gecancelde dag een nieuwe cursusdag in te plannen. Dat komt doordat sommige bedrijven het nu juist 

drukker hebben dan andere. Bovendien zal de vakantietijd ons parten spelen.  

 

Om die reden hebben we een inhaalagenda gemaakt. Binnenkort krijgen alle mensen waarvan een cursus 

of examen uitgesteld is, van ons een uitnodiging om hun keuze in deze inhaalagenda te zetten. 

 

In die agenda worden veel meer cursusdagen ingepland dan nodig zou zijn om alle achterstand in te 

halen. Dit zal dan ook veel kleinere groepen opleveren. De extra kosten hiervan nemen wij voor onze 

rekening. 

 

Voor de cursisten ontstaat hierdoor een voordeel, ook omdat we dit gepaard laten gaan met een grote 

coulance. Met enkele voorbeelden leggen we uit hoe het werkt. 

 

Voorbeeld 1 

Een cursist is ingeschreven voor de cursus ‘Verder met NEN 1010’. Hij heeft al twee van de vijf lesdagen 

gevolgd. Hij zoekt nu in de inhaalagenda naar een derde dag van de cursus. Hij meldt zich daarvoor aan op 

de website. Dat lukt tot het maximum van negen cursisten is bereikt. 

 

Na het volgen van de derde dag, bepaalt hij zelf wanneer het hem past om de vierde en vijfde cursusdag 

te doen. Ook daarvoor meldt hij zich aan. Voor elke cursusdag moet hij zich dus apart aanmelden. 

 

Voorbeeld 2 

Een cursist is nog maar net begonnen aan de cursus ‘Inspectie volgens NEN 1010’. Hij heeft er geen goed 

gevoel over want die eerste dag is best al lang geleden. Hij is bang dat hij ‘er niet meer inkomt’ als hij 

doorgaat met de tweede cursusdag. 

 

In dat geval kan en mag de cursist de eerste cursusdag nogmaals volgen. De kosten daarvan worden door 

Elektroraad gedragen. Hij hoeft ook niet vooraf toestemming te vragen om de lesdag over te doen. Hij kan 

zich gewoon inschrijven zoals in voorbeeld 1 is beschreven. 

 

Voorbeeld 3 

Een cursist heeft zich aangemeld voor de cursus ‘Aarding en vereffening’. De cursusdag is komen te 

vervallen vanwege de corona maatregelen. 

 

De cursist kan deze cursus alsnog doen op één van de dagen die in de inhaalagenda zijn gepland voor deze 

cursus. Hij moet zich daarvoor aanmelden. 

 

Voorbeeld 4 

Een cursist hoeft alleen nog maar examen of herexamen te doen voor een cursus. Voor dat examen zal hij 

door het team van Elektroraad worden uitgenodigd. Hij hoeft dus niet zelf in de inhaalagenda te zoeken 

naar een datum. Die data staan overigens wel in de inhaalagenda.  
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Voorbeeld 5 

Een cursist heeft de cursus ‘Verder met NEN 1010’ of ‘Inspectie volgens NEN 1010’ volledig afgerond. 

Maar zijn inzagedatum is komen te vervallen door de corona maatregelen. 

 

Die inzage-dagen staan ook in de inhaalagenda. Een cursist kan zich hiervoor (uiteraard kosteloos) 

aanmelden. Als hij zich niet aanmeld voor één van de voorgestelde data, nemen wij aan dat hij geen prijs 

stelt op inzage van zijn examenstukken. 

 

Voorgaande voorbeelden gelden dus ook voor mensen die een in company cursus van Elektroraad volgen. 

Ook zij mogen hun laatste cursusdag overdoen op onze kosten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat die dag 

in het pand van Elektroraad wordt gevolgd. 

De lunch 

Normaalgesproken serveren we bij Elektroraad een zeer uitgebreide lunch in buffetvorm. Om besmetting 

via voedsel te voorkomen, zal dat in de komende tijd anders gaan. 

Een cursist zal aan het begin van de dag een keuzeformulier krijgen. Hierop kan hij aangeven wat hij 

wenst te eten en te drinken. Zijn bestelde lunch staat klaar op zijn lunchtafel als het etenstijd is. 

 

Degene die de catering verzorgt, werkt uiteraard volgens de nodige hygiëne-richtlijnen, en draagt 

bijvoorbeeld een mondkapje en handschoenen als dat nodig is. 

 

In de kantine zitten de cursisten uiteraard op ruime afstand van elkaar.  

Andere docent 

Vanwege de vrije inschrijving op de inhaalagenda kan het zijn dat de cursist les krijgt van een andere 

docent van Elektroraad dan hij gewend is. Als hij dat niet wil, kan hij dat melden. Wij kunnen ervoor 

zorgen dat hij zich aan kan melden voor een cursus met zijn eigen docent. 

 

Los hiervan waarborgen wij uiteraard de deskundigheid van de docent. Er staat nooit een docent voor de 

klas die niet al lang gewend is om de betreffende cursus te geven. De kwaliteit zal er dus niet onder 

leiden. 

Meer vragen 

Dit document dient niet alleen om u te informeren over hoe wij de komende tijd gaan werken. Het heeft 

daarnaast als doel om mogelijke ongerustheid over uw gezondheid of die van uw werknemers weg te 

nemen. 

 

Zijn we daar niet in geslaagd? Of hebt u andere vragen? Schroom dan niet om contact met ons te zoeken. 

Voor ons is het prettig als u dat per e-mail doet via info@elektroraad.nl.  

Als u liever even belt, kies dan 0318 – 63 16 70. 

 

Wij wensen u een goede gezondheid. Met hartelijke groet, 

 

Het team van Elektroraad 

mailto:info@elektroraad.nl

