
 

Geachte ouders/verzorgers, 

 Net als vele andere scholen in Nederland heeft ook Lentiz MBO Westland door het toedoen van de 

maatregelen voortkomend uit de Corona crisis “afstandsleren” ingericht. Gistermorgen, donderdag 

19 maart, hebben alle studenten van onze school per leerjaar en per klas een lespakket met 

opdrachten ontvangen voor de komende week of weken. In dit pakket zijn naast de opdrachten ook 

een planning met deadlines van inleveren opgenomen en daar waar mogelijk ook de 

beoordelingscriteria. Met zorg is er de afgelopen dagen door de docenten aan het lespakket gewerkt 

en zijn er keuzes gemaakt in de lesstof om te voorkomen dat onze studenten achter gaan lopen in 

het onderwijsprogramma. We hebben nu niet verder gekeken dan maandag 6 april omdat er tot die 

datum geen grootschalige lesactiviteiten op scholen plaatsvinden. Hoe de situatie vanaf 7 april moet 

worden ingericht moeten we zoals u zult begrijpen nog afwachten en zullen we van dag tot dag 

moeten bekijken.  

We krijgen elke paar dagen richtlijnen en handreikingen van de overheid om de leerprocessen en 

examenprocessen vorm te geven. Afgelopen dinsdag kregen wij van de minister de richtlijn om 

stages te laten doorgaan evenals de examinering. Daarbij zullen ook de richtlijnen van het RIVM 

gehanteerd moeten blijven en hierin hebben de school, de bedrijven, de ouders en de studenten zelf 

hun verantwoordelijkheid te nemen.     

Bijna alle studenten uit klassen die nu een stageperiode doormaken zijn gelukkig nog steeds op 

stage. De stagebegeleiding vanuit school kan en zal dus ook gewoon doorgang vinden net als de 

beoordelingen van de beroepspraktijkvorming (stage). We zijn ook blij dat we ook de mondelinge 

examens voor Nederlands en de moderne vreemde talen hebben kunnen plannen en hebben de 

studenten die het betreft afgelopen woensdag hierover via email geïnformeerd.   

Wij hopen dat u thuis ook navraagt of er op aanstuurt dat uw zoon/dochter de email leest en naar 

handelt zodat hij op tijd zijn opdrachten inlevert via de kanalen waar naar verwezen wordt en dat 

hij/zij op tijd verschijnt in de mondelinge examens. De voorzorgsmaatregelen om die examens af te 

nemen voldoen aan de richtlijnen van de RIVM. 

Studenten ontvangen steeds op tijd de opvolgende lespakketten als ze nu nog niet voor twee weken 

maar voor 1 week een pakket ontvangen hebben. Studenten werken 3 tot 4 uur per dag aan 

lesopdrachten (afhankelijk van hun werksnelheid) , leveren dit volgens afspraak in en krijgen 

feedback of een oordeel. Naast planning en lesopdrachten met instructie hebben studenten ook een 

begeleidende brief met uitleg hierbij gehad. In de informatie die u nu voor u heeft is de inhoud van 

die begeleidende brief aan de studenten verwerkt. We hebben daarin ook aangegeven dat studenten 

zich altijd vrij mogen voelen om hun ervaringen met de lespakketten met ons te delen door een 

email hierover te sturen aan de mentor. Ook is het goed om nog aan u te melden dat het 

docententeam iedere week bij elkaar komt om de voortgang in de verwerking van de lespakketten te 

bespreken en zo nodig komen wij met aanpassingen als de ervaringen daar aanleiding toe geven. 

Aanstaande dinsdag al zal zodoende de eerste fase van het afstandsleren worden geëvalueerd.  

U ontvangt ook eind volgende week weer een email waarin wij zullen terugkoppelen wat de 

opbrengst is van (bijna) een week thuis leren. 

Uit de eerste ervaringen met het afstandsleren wordt inmiddels wel duidelijk dat net als bij andere 

onderwijsinstellingen ook ons internet vertraagd is en dat de leeromgeving zoals Its learning ook 

traag werkt. De leverancier van deze leeromgeving doet er alles aan om dit op te lossen. Om u een 



 

beeld te geven: normaal zijn er max. 6 miljoen inlog acties en nu 45 miljoen wij verwachten de 

komende dagen verbeteringen in de snelheid en toegankelijkheid vanwege de door de 

leverancier ondernomen acties. Wel blijft de snelheid van het internet vertraagd zo is de 

verwachting vanwege de landelijke problemen die ontstaan doordat nu zeer veel mensen 

thuiswerken.  

Tot slot is het voor u goed om te weten dat we de studenten die in voorbereiding zijn van een 

internationale stage hebben geïnformeerd over de stand van zaken rond een eventuele Erasmus+ 

vergoeding maar ook over de onzekerheid die is ontstaan om af te reizen naar enig land.  

De communicatie die afgelopen dagen aan de studenten is voorgelegd treft u voor de volledigheid 

hieronder nog eens aan met als doel vooral uw kind aan te sporen om te doen wat er gevraagd wordt 

om te voorkomen dat hij/zij tegen teleurstellingen aanloopt.   

Internationalisering/internationale stage.  

Zoals de afgelopen weken gemeld is het niet verstandig om nieuwe verplichtingen aan te gaan met 

betrekking tot jouw mogelijke buitenlandstage (ticket kopen en huisvesting reserveren).  

Er zijn studenten die of al op korte termijn zouden gaan dus voor  5 mei. Wij verwachten dat deze 

stages geen doorgang kunnen vinden. Ons advies is dan ook niet te gaan. Wil je toch gaan dan zijn de 

consequenties (en risico's) voor eigen rekening. 

Als Lentiz MBO Westland willen wij een coulance aanvraag doen bij de Erasmus subsidie 

verstrekker. We hopen daarmee te bereiken dat studenten die kosten hebben gemaakt die geheel of 

gedeeltelijk terug kunnen krijgen.  De aanvraag die wij gaan doen moet voldoen aan een aantal 

voorwaarden: 

1. student heeft op school een aanvraag gedaan om een Erasmus beurs te krijgen. Het 
aanvraagformulier is compleet ingevuld en student verleent maximale medewerking 
om, op aanwijzingen van school, alle documenten aan het dossier toe te voegen om 
deze compleet te krijgen. 

2. voorwaarde is dat je geboekt hebt voor of bij aanvang van de crisis, dus niet in de 
afgelopen drie weken 

 We onderscheiden verschillende doelgroepen: 

1. Studenten die eind augustus of september in het buitenland een stage willen gaan 
uitvoeren maar nog niets hebben geboekt.  
Richtlijn: geen financiële verplichtingen aangaan tot wij aangeven dat het mogelijk is. 
Voorbereidingen treffen en zoeken naar buitenlandse stageplaats is wel mogelijk als 
je al contact hebt. Nieuwe contacten leggen zal bijna onmogelijk zijn op dit moment. 
Uiterlijk  20 mei (of eerder) beslissen of we internationale stages moeten toestaan dit 
jaar. Denk vast na over een alternatief adres in Nederland, ga zo mogelijk op zoek 
vanaf het moment dat de Corona crisis iets minder groot is.    

2. studenten die eind augustus of september in het buitenland een stage willen gaan 
uitvoeren en al iets geboekt hebben, dus zij hebben kosten gemaakt.  
Richtlijn: binnen Europa, dan kun je een Erasmus beurs aanvragen (had je al moeten 
doen). Heb je dat niet gedaan of onvolledig dan voor volgende week woensdag 12.00 
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uur doen! Woensdag 25 maart is Jacqueline aanwezig op school om vragen te 
beantwoorden. Je kunt haar ook van te voren mailen (jveijk01@lentiz.nl).  Is je 
aanvraag niet op tijd binnen of niet compleet dan kunnen 
wij geen terugbetaling aanvraag doen bij Erasmus! We gaan namelijk met de subsidie 
verstrekker in gesprek over onze aanvraag om de gemaakte kosten van studenten 
(met volledig dossier) toch vergoed te krijgen (geheel of gedeeltelijk). Ook al is het 
ver weg in tijd, we willen toch ook al gemaakte kosten tbv augustus en september in 
beeld krijgen. Je moet echter wel voldoen aan de hierboven genoemde 
voorwaarden. Denk vast na over een alternatief adres in Nederland, ga zo mogelijk 
op zoek vanaf het moment dat de Corona crisis iets minder groot is.    

3. studenten die de komende drie maanden vertrekken en nog niets hebben geboekt en 
geen kosten gemaakt. Daarvoor geldt ga niet boeken of reserveren. Ga op zoek naar 
alternatief stageadres in Nederland al is dit op dit moment heel moeilijk. Vraag evt 
hulp van je mentor (mail) . 

4. studenten die de komende drie maanden vertrekken en al wel hebben geboekt en 
kosten hebben gemaakt. Blijf je binnen Europa en heb je al een Erasmus aanvraag, 
zorg er dan voor dat je aanvraag volledig en compleet is voor volgende 
week woensdag 25 maart as 12.00 uur. Daarna proberen wij de kosten geheel of 
gedeeltelijk vergoed te gaan krijgen van subsidieverstrekker. Je moet echter wel 
voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Heb je vragen, mail dan naar 
jveijk01@lentiz.nl. Donderdag 19 maart is Jacqueline op de locatie bereikbaar 
en woensdagochtend 25 maart ook. Je kunt haar wel altijd mailen. Heb je nog niets 
aangevraagd maar wel kosten gemaakt mail Jacqueline dan zo spoedig mogelijk of je 
alsnog een aanvraag kunt doen en jouw dossier compleet kunt maken.   

Alles moet woensdag 25 maart 12.00 uur afgerond zijn. Daarna gaan wij als Lentiz een aanvraag 

indienen om gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk terug te krijgen. Omdat het gaat om aanvragen 

vanuit het hele land kan het zeker enkele weken tot maanden duren voordat er duidelijkheid is. 

Intussen kun je de eigen annuleringsverzekering nog raadplegen en verdere berichtgeving over 

annuleren boekingen in de gaten houden. 

 Het is dus goed dat u als ouders/verzorgers ook deze informatie heeft en weet wat er allemaal 

speelt in deze bijzondere tijd rond de dagelijkse gang van zaken en met betrekking tot die 

buitenlandstages.  

 Vertrouwend dat we u voorlopig zo voldoende hebben geïnformeerd in een tijd die veel 

onzekerheden kent maar waarin we vooral ons hoofd koel moeten houden, 

 Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding Lentiz MBO Westland, 

  

Atie de Gier, 

Directeur   
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