Beste bezoeker aan de ErgoAcademie,
Ook in deze tijden bent u van harte welkom bij de ErgoAcademie.
We begrijpen dat er veel vragen zijn rond het coronavirus en het doorgaan van cursussen en
trainingen van de ErgoAcademie. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Gaan de scholingen van de ErgoAcademie de komende weken door?
De ErgoAcademie volgt de adviezen op van het RIVM. Momenteel geven die adviezen aan dat
bijeenkomsten tot maximaal 30 mensen door mogen gaan. We houden daarbij rekening met de
andere richtlijnen van het RIVM. Waarschijnlijk zijn deze bij velen al bekend, hier de uitganspunten
op een rij:
- Houd 1,5 meter afstand
- Draag een mondkapje bij verplaatsen in openbare ruimtes
- Regelmatig handen wassen. Desinfecteer handen bij het binnentreden van ruimtes.
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Reis alleen met het OV als u geen alternatief heeft.
We hebben goed overleg over het waarborgen van deze regels op de locaties. Waar nodig
verplaatsen we scholingen naar locaties met capaciteit voor meer personen. We informeren
deelnemers hierover per e-mail.
Is het mogelijk om de scholing digitaal aan te bieden?
We overleggen momenteel met de docenten van de scholing. Waar mogelijk bieden we een online
alternatief. We laten dit de deelnemers z.s.m. weten via e-mail. Als een cursus of training digitaal
aangeboden wordt, dan geldt dit voor de gehele groep.
Ik heb me ingeschreven voor een scholing, maar mag vanuit mijn werkgever niet komen.
Het kan zijn dat uw werkgever aangeeft dat u niet naar bijeenkomsten buitenshuis mag, of dat u zelf
in een risicogroep zit wat betreft COVID19. We denken bij de ErgoAcademie graag met u mee wat
voor u de beste optie is. Mogelijk kunt u de scholing inhalen op een andere manier (in overleg met de
docenten) of kunnen we uw scholing verplaatsen naar een cursus of training in 2021.
Ik heb me ingeschreven, maar heb gezondheidsklachten, wacht op een test(uitslag) of moet in
quarantaine.
Neem contact op met de ErgoAcademie (ErgoAcademie@ergotherapie.nl). We bellen of mailen u
snel om de mogelijkheden te bekijken. Mogelijk kunt u de scholing inhalen op een andere manier (in
overleg met de docenten) of kunnen we uw scholing verplaatsen naar een cursus of training in 2021.
Kan ik een training ook op afstand volgen, terwijl de groep wel ‘live’ de scholing volgt?
Dit is helaas niet mogelijk. Als de scholing klassikaal gegeven wordt, dan is het niet mogelijk om deze
ook online te volgen. We merken dat de kwaliteit van de scholing dan niet gegarandeerd kan
worden.
Kan ik mij wel met een gerust hart inschrijven voor scholing in het najaar 2020 of in 2021?
Schrijf u gerust in! Bij een minimum van het aantal deelnemers gaat de scholing in principe door.
Afgelopen maanden hebben we in samenwerking met de docenten veel scholingen door kunnen

laten gaan of hebben we samen naar een andere oplossing gezocht. Als u zich ingeschreven heeft en
u twijfelt alsnog of u de scholing wel kunt volgen, neem contact met ons op. Het is altijd mogelijk
kosteloos te verplaatsen. U bent zo verzekerd van een plek voor de cursus of opleiding in 2021, m its
er voor die cursus of training voldoende inschrijvingen zijn.
We hopen u snel te zien bij de ErgoAcademie!
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