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Voorwoord
corona

Inmiddels is iedereen er wel van doordrongen dat er vanwege het rondwarende
coronavirus maatregelen moeten worden genomen om besmetting van zwakkeren te
voorkomen. De maatregelen zijn ook belangrijk voor de ‘niet-zwakkeren’. Zij zullen zelf
mogelijk weinig last hebben van een besmetting, maar kunnen wel een rol spelen in
het besmetten van zwakkeren.

regels

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, hebben we bij Elektroraad een
1

coronaprotocol opgesteld. Wij vragen onze gasten om zich aan die regels te houden.
Mensen die dat niet doen, moeten we de toegang tot het pand ontzeggen. Dat doen
we natuurlijk liever niet, en daarom zijn we graag van tevoren duidelijk over welke
regels er bij ons gelden. Dit cursusboek geeft een heldere uitleg over die regels.

1

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.
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Werkwijze
bestanddelen

docenten

Deze instructie bestaat uit:


dit cursusboek, geschikt voor zelfstudie;



een online examen.

Daarnaast kun je via een e-mail vragen stellen aan de docenten van Elektroraad. Je
mag daarbij zelf kiezen met welke docent je zou willen werken. De volgende docenten
zijn je graag van dienst:

start

Peter Treffers

Erik de Groot

Sjoerd van Gelder

peter.treffers@elektroraad.nl

erik.de.groot@elektroraad.nl

sjoerd.van.gelder@elektroraad.nl

Je begint met de instructie door gewoon te gaan lezen. Het boek loodst je door de
hele instructie heen tot het examen aan toe.
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Doel en nut
doel

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, hebben we bij Elektroraad enkele
regels opgesteld. Die regels zijn samengevat in een uitgebreid coronaprotocol. Dat
protocol hoef je niet helemaal te kennen, want veel van de dingen die erin staan, zijn
gericht op de interne organisatie van Elektroraad.

In deze instructie leer je wat je WEL van het coronaprotocol moet weten. Dat gaat
bijvoorbeeld over looproutes, hygiëne en de manier waarop de lunch verloopt.
Vraag 1
Moet je het hele coronaprotocol van Elektroraad kennen?
zwak

antwoord

De achterliggende gedachte van de door ons opgestelde regels is natuurlijk om
besmetting met het coronavirus te voorkomen. In het voorwoord heb je daar al iets
over gelezen. Zelfs als je zelf niet tot de zwakkeren van onze samenleving behoort, is
het voorkomen van besmetting belangrijk. Hiermee voorkomen of beperken we
namelijk de besmetting van zwakkeren in onze samenleving.

gezondheid

Het nut van het coronaprotocol is dus om de gezondheid te beschermen van jou, van
ons en die van anderen.
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Op bezoek bij Elektroraad
redenen

Er kunnen verschillende redenen zijn om bij Elektroraad op bezoek te komen. Om dat
duidelijk te maken, vertellen we je eerst kort iets over het werk van Elektroraad.
Elektroraad bestaat uit drie werkmaatschappijen:


Elektroraad Ontwerp B.V.



Elektroraad Expertise B.V.



Elektroraad Opleidingen B.V.

Elektroraad Ontwerp en Elektroraad Expertise
Ontwerp

Bij Elektroraad Ontwerp worden vooral
elektrische installaties ontworpen en worden
ontwerpen van anderen gecontroleerd.
Vaak gaat dit over een ontwerp van een
complete installatie, en soms alleen over een
deel ervan.
De technici van deze werkmaatschappij werken, zo veel mogelijk thuis, min of meer
normaal door. De medewerkers die nog wel op kantoor zijn, houden 1,5 meter afstand
van elkaar. De bureaus staan ruim uit elkaar, er staan spatschermen tussen de
bureaus etc.

Expertise

Elektroraad Expertise geeft ondersteuning bij
rechtszaken die zijn aangespannen in zaken
waarbij elektrotechniek een rol speelt. Dat kan
bijvoorbeeld letsel als gevolg van
stroomdoorgang door het lichaam zijn. Maar
ook gevallen waarin door een elektrische fout
brand is ontstaan staan op ons menu.
Elektroraad Expertise werkt bovendien aan zaken die juist voorkómen dat er een
rechtszaak ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld door goede contracten te maken.
De medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar. De bureaus staan ruim uit
elkaar, er staan spatschermen tussen de bureaus etc.
Ondanks deze maatregelen bij Elektroraad Ontwerp en Elektroraad Expertise, zullen
bezoekers gedurende de coronacrisis slechts bij grote uitzondering toegang krijgen tot
de kantoren van werkmaatschappijen. Voor noodzakelijke afspraken zal gebruik
worden gemaakt van ruime vergadergelegenheden.

7

Instructie Coronaprotocol Elektroraad

Elektroraad Opleidingen
Opleidingen

Bij Elektroraad opleidingen worden cursussen
gegeven over normen (zoals NEN 1010 en
NEN 3140) en over elektrische verschijnselen
(zoals hogere harmonischen).
Veel van deze cursussen worden in klassikale
vorm gegeven.
Dit cursusboek zal vooral betrekking hebben op het gedrag van cursisten op het
terrein en in het pand van Elektroraad.

Wanneer kom je niet?
Ziekte
Je komt niet naar Elektroraad als je zelf lichte of zware
verkoudheidsklachten hebt.
2

Onder lichte verkoudheidsklachten verstaan we :


neusverkoudheid



loopneus



niezen



keelpijn



lichte hoest



verhoging tot 38 graden Celsius.

Dat geldt ook als je jezelf helemaal niet ziek voelt.
Ook als er bij jou thuis iemand koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, kom je niet
naar Elektroraad. Pas als alle huisgenoten minimaal 24 uur klachtenvrij zijn, mag je
komen.

Gezondheidscheck

2

ontleend aan https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus
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Bij de toegang kan er naar je gezondheid gevraagd worden door één van de
medewerkers van Elektroraad. Door naar Elektroraad te komen stem je daarmee in en
geef je natuurlijk ook eerlijk antwoord.
Als je de vraag naar jouw gezondheid of die van je huisgenoten niet wilt
beantwoorden, kom je ook niet.

Certificaat
Als je niet geslaagd bent voor deze instructie, kom je niet. Als je wel geslaagd bent,
krijg je een digitaal certificaat.
Bij binnenkomst is bij diegene die je binnen laat bekend of je wel of niet in het bezit
bent van het certificaat van deze cursus. Deze medewerker van Elektroraad kan je
vragen deze te tonen. Je hoeft het certificaat niet uit te printen. Het is voldoende als je
het op je smartphone kan laten zien.

Aangemeld
Je komt tot slot alleen naar onze lesaccommodatie als je aangemeld bent voor een
cursus en als wij die aanmelding hebben bevestigd. Vanwege het geringe aantal
mensen dat we per dag toelaten, zal het zelden zo zijn dat we je onaangekondigd
kunnen toelaten.
Vraag 2
Waar moet je over beschikken als je naar de lesaccommodatie van Elektroraad
komt?

antwoord

Het terrein en de entree
Zodra je het hek van Elektroraad passeert, ben je op het terrein van Elektroraad. Daar
begint de werking van het coronaprotocol.

Bezoekers van Elektroraad parkeren aan de rechterzijde van het pand. Als je het hek
dat je op de foto hierboven ziet, passeert, rijd je dus meteen naar rechts.
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Je zult zien dat er minder parkeerplaatsen zijn dan we normaal gesproken
beschikbaar hebben. Een aantal parkeerplaatsen is afgesloten door middel van
pylonen. Hierdoor is er voldoende ruimte om uit de auto te kunnen stappen.

Vraag 3
Vanaf waar geldt het coronaprotocol van Elektroraad?
tochtsluis

antwoord

Je mag alleen door de hoofdentree van het pand naar binnen. Er mag maximaal één
persoon tegelijk in de tochtsluis zijn. Dat maken we aan beide zijden van de tochtsluis
ook nog duidelijk met het volgende bord:

Als er meerdere cursisten tegelijk aankomen, kan dit enige vertraging opleveren. Je
moet dan even wachten voor de tochtsluis. Bij dit wachten houd je rekening met een
onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter.
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Dat wordt je ter plekke nog een keer duidelijk gemaakt met het volgende bord:

Je vindt dit bord niet in elke ruimte, maar het geldt uiteraard voor het hele terrein en
voor het gehele pand.
Vraag 4
Waar geldt de minimale afstand tussen personen van 1,5 meter bij Elektroraad?
antwoord

In het pand
handen

Zodra je in de tochtsluis bent, staat daar een
ontsmettingszuil met een elleboogpompje.
Hierin zit desinfecterende vloeistof waarmee je
je handen ontsmet. Op die manier beperken
we de kans op besmetting door de vele
handen die de deurkrukken en handgrepen
aanraken.
De vloeistof is een spray op basis van 70%
alcohol die sterk desinfecterend werkt. Wrijf
dat even goed in je handen. Je hoeft je
handen niet af te spoelen of af te drogen.

rechts

Zodra je de tochtsluis door bent, houd je
rechts aan. Je komt als eerste langs een
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verrijdbaar kledingrek. Daar kun je je jas ophangen als je dat wilt. Je mag je jas ook
aan je stoel in de cursusruimte hangen als je dat liever hebt.

kledingrek

Je zult merken dat aan het begin van de lesdag het kledingrek bij binnenkomst rechts
staat. In de loop van de cursusdag wordt het kledingrek door het personeel van
Elektroraad verplaatst naar de andere kant. Dit zorgt ervoor dat je in de gang steeds
rechts kunt houden.

afzetting

In de gang tref je een afzetting aan met touw. Je mag niet onder dat touw door of over
dat touw heen.

Vraag 5
Aan welke kant van de afzetting loop je in de gang?

12
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cursusruimte

Na binnenkomst loop je naar de kantine. Daar wacht je tot de

docent je vraagt naar de cursusruimte te gaan.

In de cursusruimte kies je een tafel en stoel. Dit is daardoor meteen jouw werkplek
voor deze cursusdag. Je kunt daar alvast je spullen neerleggen. Als je niets hebt om
neer te leggen, kies dan ook nog geen werkplek om te voorkomen dat iemand anders
aan een inmiddels mogelijk besmette tafel gaat zitten.
niet verhuizen

Als je eenmaal een plek gekozen hebt, mag je niet meer verhuizen. Dat is geregeld
omdat we voor de cursusdag begon, al het meubilair hebben gedesinfecteerd.
Verhuizing van tafel zou betekenen dat je een mogelijk besmette tafel achterlaat voor
een ander.
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looplijnen

In de cursusruimte mag je alleen op de getekende lijnen lopen. Deze lijnen zijn ook
fysiek op de vloer van de cursusruimte aangegeven.

Op je tafel in de cursusruimte staat een flesje water. Dat flesje is schoon. Blijf dus van
andere flesjes af.
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Daarnaast vind je – afhankelijk van de instructie die je volgt – een cursusboek, een
pen en een kladblok. Ook deze attributen zijn schoon.
Tot slot kan het zijn dat er – ook afhankelijk van de instructie die je volgt – een norm
ter inzage op je tafel ligt. De kaften van deze normen zijn ontsmet, en de normen zijn
voor gebruik 72 uur niet door een ander gebruikt. Om besmetting te voorkomen blijf je
dus van normen op de andere tafels af.
Vraag 6
Je hebt je spullen al neergelegd in de cursusruimte als je collega binnenkomt. Hij
gaat ergens anders zitten omdat hij niet op tijd doorheeft waar jij zit. Wat moet je
doen om te verwisselen van tafel?

antwoord

Vraag 7
Mag je alvast een tafel en stoel voor je collega bezetten door bijvoorbeeld je jas aan
zijn stoel te hangen?

antwoord

Toiletgebruik
Bij Elektroraad hebben we – in de buurt van elkaar – cursistentoiletten en
personeelstoiletten. Zolang het coronaprotocol geldt, hebben we alle toiletten
opengesteld voor cursisten en het personeel samen.

Je mag alleen gebruik maken van de beschikbare toiletten. Op de deuren van de
toiletten die je niet mag gebruiken, is dat aangegeven.
één tegelijk

In het voorportaal van elke toiletruimte mag nooit meer dan één persoon tegelijkertijd
zijn. Ook als er iemand op het toilet zit, is er niet iemand anders in dat voorportaal.
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Na het toiletgebruik was je je handen met zeep. Daarna droog je je handen goed af
aan een papieren handdoekje. Doe dat niet aan je kleren.
ontsmetten

Voordat je de cursusruimte of de kantine weer betreedt, ontsmet je je handen met
desinfecterende vloeistof. Dat doe je ook als je net je handen hebt gewassen.
Tijdens elk cursusdeel zal het team van Elektroraad alle toiletten en de wastafels in de
voorruimten schoonmaken en desinfecteren. Dat geldt ook voor alle handgrepen en
deurkrukken.

Aan het eind van elk cursusdeel starten we dus weer met volledig schone toiletten.

Gebruik van de kantine
In de kantine staan 10 grote tafels en stoelen. Bij het gebruik van de kantine, kies je
een tafel. Als je die eenmaal gekozen hebt, ga je niet meer aan een andere tafel
zitten.
Je volgt hier dus de regels die je al gelezen hebt voor de cursusruimte.
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kantine

buiten
lunch

Als je een cursus van een hele dag volgt, serveren wij een lunch voor je. Aan het
begin van de cursusdag, krijg je een keuzekaartje waarop je je lunch samen kunt
stellen. Je kruist daarop aan wat je wilt eten en drinken.
Tijdens de lunch staan de door jouw gekozen etenswaren al klaar in de kantine. Vlak
voor het begin van de lunch hebben we weer alle tafels en stoelen gedesinfecteerd.
Je kunt dus nu een andere plek kiezen als waar je mogelijk al eerder in de kantine
hebt gezeten.
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dranken

In de kantine staan schone kopjes en glazen per zitplek. Koffie, thee, frisdrank of
water wordt voor je ingeschonken om te voorkomen dat er besmetting via de kannen
optreedt. Schenk geen drankje in voor jezelf of voor een ander.

Een luchtje scheppen
Even een frisse neus halen is natuurlijk lekker en gezond. In de tekening hiervoor zie
je waar je daarvoor tijdens de cursusdag naar buiten kan. Je gebruikt daar dus niet de
hoofdentree voor. Want daarvan zijn de handgrepen en deurkrukken alweer gereinigd
voor als iedereen na de cursusdag naar huis gaat. Roken mag alleen buiten.
Ook als je buiten staat, geldt de minimale afstand van minimaal 1,5 meter tussen
personen.

Basisregels
De Nederlandse Rijksoverheid stelt richtlijnen op
over de manier waarop we ons het beste kunnen
gedragen zolang het coronavirus nog niet te
bestrijden is. Elektroraad ondersteunt deze regels
uiteraard.
rijksoverheid

Die basisregels ken je wellicht, maar voor de zekerheid nemen we ze toch even op.


Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed
drogen.



Doe dat voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt
gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.



Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.



Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg



Was daarna je handen.



Schud geen handen.



Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
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Tot slot
in de fout

Het zou kunnen zijn dat er toch iemand bij Elektroraad te gast is die zich niet aan het
protocol houdt. Dat gaat soms gewoon per ongeluk. Wat doe je als je ziet dat iemand
de regels schendt?
Ons advies is om iemand daar vooral vriendelijk op attent te maken. Als iemand de
regels per ongeluk overtreedt, zal hij blij zijn met je vriendelijke opmerking.
Als iemand doorgaat met zijn overtredingen, heeft hij kennelijk minder goede
bedoelingen. Meld dat dan aan de docent van de cursus. Hij heeft de bevoegdheid om
diegene verdere toegang tot het pand te ontzeggen.

eenmaal

Dus: waarschuw maximaal eenmaal je medecursist zelf op een vriendelijke manier.
Informeer de docent alleen als de overtreder doorgaat met zijn ongewenste gedrag.
Er kunnen situaties ontstaan waarbij het naleven van de maatregelen lastig is. Vertel
dat aan de docent. Door actief met elkaar het gesprek aan te gaan over deze
situaties, kunnen we ze aanpakken en waar nodig werkbaarder maken.
Met ons coronaprotocol en deze instructie daarover denken we een heel zorgvuldige
manier van werken te hebben ontwikkeld. Heb je – bijvoorbeeld naar aanleiding van
een bezoek aan ons, nog verbetertips? Daar staan we graag voor open.
Want samen kunnen we Nederland veiliger maken!

Veel succes met de cursus bij Elektroraad.
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Examen
Nu je aan het eind bent gekomen van dit cursusboek, wordt het tijd om te laten zien
wat je van deze instructie hebt geleerd. Daarvoor leg je een examen af.
Het slagen voor dit examen is een voorwaarde om toegang te krijgen tot ons pand.
Als je de instructie niet gedaan hebt, of je hebt het examen niet gedaan of gehaald,
kunnen we je geen toegang geven tot ons pand. Hiermee beschermen we jouw en
onze gezondheid.

Vorm en inhoud
Het examen bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Voor het beantwoorden van de vragen
krijg je een kwartier de tijd. Het examen wordt digitaal afgenomen.
Tijdens het examen mag je dit boek erbij houden, maar je hebt niet voldoende tijd om
alles op te zoeken. Zorg er dus voor dat je goed voorbereid bent.

Beoordeling
Van de 10 vragen moet je er minimaal 7 juist beantwoord hebben om te slagen.
Het resultaat wordt per e-mail verstrekt aan jou en (indien van toepassing) aan de
contactpersoon van je werkgever.

Certificaat of herexamen
Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat in pdf. Het certificaat wordt per email verstrekt aan jou en (indien van toepassing) aan de contactpersoon van je
werkgever.
Ben je niet geslaagd? Dan heb je recht op een herexamen.

Aanmelden voor het examen of het herexamen
Om examen of herexamen te kunnen doen, moet je je aanmelden. Hiervoor heb je al
inloggegevens gekregen. Die staan in het begeleidend schrijven dat je kreeg toen je
dit cursusboek ontving.
Wij wensen je veel succes!
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Antwoorden
Antwoord 7
Nee, want hierdoor bevuil je zijn werkplek. Als je nog een collega verwacht, kun je
beter wachten tot jullie er allebei zijn.
terug

Antwoord 6
Niets, je mag niet verhuizen. Als je nog een collega verwacht, kun je beter wachten
tot jullie er allebei zijn.
terug

Antwoord 5
In de gang loop je altijd aan de rechterkant van de afzetting.
terug

Antwoord 4
Die afstand geldt zodra je op het terrein van Elektroraad bent.
terug

Antwoord 3
Het protocol geldt zodra je op het terrein van Elektroraad bent.
terug

Antwoord 2
Een bevestigde aanmelding, een certificaat van deze instructie en een goede
gezondheid. Ook je huisgenoten mogen dus niet ziek zijn.
terug

Antwoord 1
Nee, je hoeft alleen de dingen te weten die van direct belang voor jou zijn.
terug
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Vraag 46
Waarom is dat logisch?
antwoord
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