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Corona protocol Expertise Centrum ACT 

De komst van een mondiaal virus, COVID-19 heeft veel teweeg gebracht. Voor iedereen, zo ook 
voor Expertise Centrum ACT. We hebben heel snel ontdekt wat de mogelijkheden zijn van het 
online aanbieden van onze opleidingen. We zijn ook heel blij dat we weer ‘live’ opleidingen kunnen 
gaan aanbieden. De maatregelen die zijn genomen door de overheid, hebben echter impact op ons 
‘live’ aanbod. Hieronder lees je op welke manier Expertise Centrum ACT omgaat met deze 
maatregelen.  
 
‘Live” aanbod op locatie: 
 Algemeen 

• De algemene richtlijnen van de RIVM gelden ook voor je aanwezigheid bij de opleiding.   
• Heb je de volgende klachten, blijf dan thuis. Hoe vervelend het ook is. Je doet het voor 

jouw eigen gezondheid en die van de ander.  
o Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 

benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak.   
• De ruimte waarin de opleiding wordt gegeven zal extra geventileerd worden. Hierdoor kan 

het frisser zijn. Geadviseerd wordt om iets extra’s mee te nemen als een vest of een sjaal 
om aan te trekken.  

• De zitplaatsen in de ruimte zijn zo ingedeeld dat iedereen minimaal 1,5 meter afstand kan 
houden tot elkaar. We vragen je deze afstand ook buiten de ruimtes te respecteren.  

• Bij de ingang van de ruimte is de mogelijkheid om je handen te desinfecteren. We willen je 
vriendelijk vragen hier gebruik van te maken.  

• Medewerkers van de locatie zullen je de weg wijzen naar de opleidingsruimte alwaar je 
koffie en thee kunt krijgen. Je ontvangt van ons een lunch.  

• Indien het door veranderingen in de maatregelen niet meer mogelijk is de opleiding op 
locatie te geven, zal overgegaan worden tot het aanbieden van online-onderwijs om de 
continuïteit van de opleiding te waarborgen. De ervaring leert dat maatregelen per dag 
kunnen wijzigen. Wij danken bij voorbaat iedereen voor zijn flexibiliteit.    

 
Afwezigheid 
Wanneer je om welke reden dan ook, onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, gelden de volgende 
regels. 

• Laat zsm weten wanneer je niet aanwezig kunt zijn. Je kunt dit per mail: 
info@expertisecentrumact.nl of per telefoon 06-41178060 doorgeven.  

• Er mag maximaal 1 dagdeel van de opleiding gemist worden om in aanmerking te komen 
voor een certificaat. Er kan maximaal 1 gemist dagdeel ingehaald worden. Dit gebeurt 
middels online supervisie waarbij de kosten voor de deelnemer zijn. Een gemist dagdeel 
staat gelijk aan één supervisie uur. De kosten bedragen €85,- per supervisie uur.  

• Worden er meer dan 2 dagdelen gemist, dan mag de opleiding wel verder gevolgd worden, 
maar ontvangt de deelnemer geen certificaat noch eventuele accreditatiepunten.  

• De “live’ sessies worden niet opgenomen en zijn derhalve niet online te volgen. 
• Vanwege de groepsdynamica kunnen gemiste dagdelen niet ingehaald worden in een 

andere opleidingsgroep.   
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• Indien de opleider onverhoopt de opleiding niet live kan geven, wordt voor die 
desbetreffende dag, en voor zolang het volgens de richtlijnen nodig is, de opleiding online 
via ZOOM gegeven. Op die manier is de continuïteit van de opleiding gewaarborgd.       

 
 
Online aanbod: 
Het voordeel van het volgen van een online opleiding, is dat vrijwel alle bovenstaande maatregelen 
niet van toepassing zijn. Wat wel belangrijk is om te weten, is het volgende: 
Afwezigheid:   

• Er mag maximaal 1 dagdeel van de opleiding gemist worden om in aanmerking te komen 
voor een certificaat. Er kan maximaal 1 gemist dagdeel ingehaald worden. Dit gebeurt 
middels online supervisie waarbij de kosten voor de deelnemer zijn. Een gemist dagdeel 
staat gelijk aan één supervisie uur. De kosten bedragen €85 per supervisie uur.  

• Worden er meer dan 2 dagdelen gemist, dan mag de opleiding verder gevolgd worden, 
maar ontvangt de deelnemer geen certificaat en eventuele accreditatiepunten.   

• De online sessies worden om privacy redenen niet opgenomen en zijn derhalve niet terug 
te volgen.  

 
 
Heb je nog vragen, schroom niet om contact met ons op te nemen,  
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten. 
  
Warme groet,  
 
 
Marjolein Vleugel  
Eigenaar Expertise Centrum ACT 
   
 


