
 

 
 
 

Coronaprotocol 
 
 
Per 25 september zijn er nieuwe coronamaatregelen van kracht en vervalt bijvoorbeeld de 
verplichte 1,5 meter afstand tussen personen die aanwezig zijn bij onze scholingen.  
Toch wil het Noordelijk Onderwijsgilde (NOG) zorg blijven dragen dat iedereen onbezorgd en veilig 
scholingen kan volgen. Om die reden hebben we nog steeds grote scholingsruimtes beschikbaar die 
goed geventileerd kunnen worden. 
  
Er zijn echter enkele scholingslocaties, die naast een trainingsmogelijkheid ook een 
horecagelegenheid bezitten. Wees je ervan bewust dat je bij het betreden van die 
horecagelegenheden kan worden gevraagd om een coronatoegangsbewijs. Dit bewijs is verplicht in 
o.a. alle ruimtes met een horecafunctie. Dit betekent dat je:  
 

• een vaccinatiebewijs; of 
• een herstelbewijs; of 
• een negatieve testuitslag via testen voor toegang (van max. 24 uur oud). 

moet kunnen tonen via de CoronaCheck-app.  
 
Houd er rekening mee dat ook om je identiteitsbewijs kan worden gevraagd. Lees hier alle informatie 
van de Rijksoverheid over het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs. Heb je geen smartphone, 
dan kun je een coronatoegangsbewijs maken en uitprinten via coronacheck.nl. 
 

LET OP:  Voor de meeste van onze scholingslocaties (zoals bijv. De Morra in 
Drachten) geldt deze maatregel niet!  
Enkel voor locaties met horecafunctie. 

 
Klachten 
Uiteraard staat ieders veiligheid en gezondheid voorop. We vragen je daarom thuis te blijven en je te 
laten testen als je last hebt van verkoudheid, niezen, hoesten of koorts. Meld je dan af voor je 
scholingsbijeenkomst via mijn-NOG, je docent of info@noordelijkonderwijsgilde.nl.  
We kijken dan of bijvoorbeeld online deelname mogelijk is. Dit is namelijk niet op iedere locatie of 
voor iedere scholing mogelijk. Het NOG zal haar best doen om te bekijken wat de mogelijkheden 
hiertoe zijn. Indien online deelname niet mogelijk is, zal de docent je vragen om een compensatie-
opdracht te maken, waardoor je nog steeds recht hebt op het verkrijgen van een certificaat. 
 

Afwezig bij scholing 
In het geval dat je niet kunt of wilt voldoen aan de verplichting om bij binnenkomst een 
coronatoegangsbewijs te tonen, neem dan contact met ons op via mijn-NOG, je docent of 
info@noordelijkonderwijsgilde.nl. We kijken dan of bijvoorbeeld online deelname mogelijk is. Dit is 
namelijk niet op iedere locatie of voor iedere scholing mogelijk.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/herstelbewijs
https://www.testenvoortoegang.org/
https://coronacheck.nl/nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://coronacheck.nl/nl/print/
https://mijn.noordelijkonderwijsgilde.nl/
mailto:info@noordelijkonderwijsgilde.nl
https://mijn.noordelijkonderwijsgilde.nl/
mailto:info@noordelijkonderwijsgilde.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hygiëne 
Voor, tijdens en na de scholing is het van belang dat je zo goed mogelijk de hygiënemaatregelen van 
de locatie opvolgt. De medewerkers van de locatie zorgen op hun beurt dat alles binnen de zaal 
voldoet aan de hygiëne-eisen die gesteld worden aan publieke ruimtes.  

 

Aansprakelijkheid NOG 
Het NOG is niet aansprakelijk voor het gedrag van cursisten of docenten, die zich niet aan dit 
protocol of de geldende maatregelen van het RIVM of de regels van de locatie houden.  
De uitbater van de horecagelegenheid c.q. scholingslocatie doet de handhaving. De gemeente kan 
controleren of de uitbater goed handhaaft. Het NOG speelt daar verder geen rol in. 
Het NOG zorgt wel dat er actief met alle betrokkenen gecommuniceerd wordt over dit protocol en 
het protocol van de locatie.  
 

Positieve testuitslag kort na scholing NOG 
Natuurlijk doen we er alles aan om besmetting tijdens onze scholing te voorkomen. Maar in het geval 
dat je toch binnen enkele dagen na het volgen van de scholing klachten krijgt, dan verzoeken we je 
zo spoedig mogelijk een coronatest aan te vragen (en daarnaast volledig thuis te blijven).  
Indien de testuitslag onverhoopt positief blijkt te zijn en je dus corona hebt, vragen we je dit direct 
met ons te delen (tel. 0515 430 052 of info@noordelijkonderwijsgilde.nl). Wij geven dit meteen door 
aan je medecursisten en vragen hen ook zich te testen en verder thuis te blijven. Op deze manier 
hopen we dat we de kans op verdere besmetting zo klein mogelijk kunnen houden.  

https://www.google.com/search?q=noordelijk+onderwijsgilde&rlz=1C1GCEU_nlNL871NL871&oq=noorde&aqs=chrome.2.69i60j69i57j35i39j69i60l5.2378j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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