
Maatregelen Coronavirus bij Tetrix Techniekopleidingen 

Maandag  16 maart 2020 
UPDATE: Maatregelen verlengt tot in ieder geval 6 april! 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 
coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde 
geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. 
 
Tetrix onderschrijft deze maatregelen en heeft besloten om de praktijklessen en cursussen tot 
in ieder geval 6 april op onze locaties te laten vervallen. Hieronder staan de antwoorden op 
veel gestelde vragen.  

1. Van 16 maart tot en met 6 april 2020 worden er geen lessen meer gegeven op de locaties van Tetrix 
om rechtstreeks contact zoveel mogelijk te beperken. Deze periode kan eventueel verlengd worden. 
De opleidingen gaan wel door, maar zullen zoveel mogelijk bij het leerbedrijf plaatsvinden. De 
cursussen zijn deze week afgelast. 

2. Wij zullen de leerlingen en cursisten zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
Houd daarom de mail en de website goed in de gaten. 

3. Alle examens voor examenkandidaten komen deze week te vervallen en zullen op een later tijdstip 
in overleg met het leerbedrijf doorgaan.  

4. Alle locaties van Tetrix blijven open voor medewerkers. 

5. Aangezien de theorie– en praktijklessen bij het ROC en Tetrix deze week komen te vervallen zullen 

de BBL leerlingen zich moeten melden bij hun leerbedrijf. De BBL leerlingen volgen in deze de 

besluiten en richtlijnen van het leerbedrijf. 

6. De open dagen komen te vervallen. Inschrijven voor opleidingen en cursussen kan via onze website. 

Geplande  intake testen en gesprekken zullen op afstand of in overleg op een later moment 

plaatsvinden. Er worden tevens inloopavonden georganiseerd als vervanging voor de open dagen. 

Houd hiervoor onze website in de gaten. 

Gezondheid staat voorop 

De gezondheid van onze leerlingen, cursisten en medewerkers staat natuurlijk voorop. Blijf alert 
op je eigen gezondheid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Volg ook de 
actuele richtlijnen van het RIVM als je gezondheidsklachten hebt. Deze richtlijnen zijn te vinden 
in de Vragen en Antwoorden van het RIVM ( www.rivm.nl ). 

Blijf je thuis vanwege ziekteverschijnselen die passen bij de richtlijnen van het RIVM, meld je 
dan ziek via: 0800 – 8580858.  
Zijn er vragen over deze maatregelen? Neem dan contact op met de opleidingsadviseur (Lisa De 
Decker, Ad van der Lee, Mara Strabbing) of de Accountmanager (David Frederiks). Eventuele vragen 
kunnen ook gesteld worden via info@tetrixtechniek.nl. 
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