
 

Beste studenten, 
  
In een tijd dat de wereld lijkt stil te staan en dat je op jezelf bent teruggeworpen en aan huis bent 
gekluisterd, wordt er een beroep gedaan op jouw creativiteit om toch contact te kunnen houden met 
jouw persoonlijke netwerken. De dingen doen die je moet doen of de ontspanning te zoeken die je zo 
nodig hebt vragen een aangepaste inspanning en we realiseren ons dat dit niet voor iedereen even 
makkelijk gaat. Uit je comfortzone stappen is immers voor velen een grote opgave maar weet dat in 
elk geval de mensen op school jullie graag een warm hart onder de riem willen steken. Trots zijn we 
er op waar te mogen nemen dat er door velen van jullie zo serieus wordt omgegaan met het werk 
dat is voorgelegd.  
Helaas zien we ook dat er een groep studenten is dat hier minder mee aan de slag is gegaan. Blijf je 
wel realiseren dat dit anno nu het onderwijs is waar je, of je dat nu wilt of niet, mee te maken hebt 
en dat je op deze taken wordt beoordeeld alsof je gewoon op school was. Het is geen vrijblijvend 
tijdverdrijf! 
  
Weet ook dat er zo aan de vooravond van Pasen hoop en vertrouwen mag worden geput uit de 
gedachte dat het tij wel weer zal keren op enig moment maar het vraagt van ons allemaal geduld, 
rekening houden met elkaar en begrip. Wij hopen dat jullie mentaal en fysiek gezond kunnen blijven 
nu je thuis op elkaar bent aangewezen en willen jullie veel toewijding toewensen in de uitvoer van de 
dingen waartoe je geroepen bent.   
  
Een aantal actuele zaken met betrekking tot de Corona maatregelen die we met jullie willen delen 
tref je hieronder aan.  
  

1.      Je weet dat de school langer dicht blijft dan aanvankelijk gedacht: voorlopig tot en met 
dinsdag 28 april. Onze school heeft dan nog de meivakantie en zal dus met de huidige 
regelgeving niet eerder dan woensdag 6 mei weer toegankelijk zijn voor klassikale lessen. 
Mondelinge examens echter zullen wel doorgang vinden en daarover ontvangen studenten 
persoonlijk bericht.     

2.      Deze week hebben we weer richtlijnen van de minister ontvangen die bepalend zijn voor de 
uitvoer van het beleid in de scholen. Hierin is het volgende duidelijk gemaakt: 

a. Stages moeten zoveel mogelijk uitgevoerd blijven worden tenzij bedrijven deze beëindigen 
of als ouders/studenten uit voorzorgmaatregelen de stage beëindigen. In dat laatste geval 
moet dit officieel aan de school worden gemeld via een email met redenen omkleed omdat 
stages onderdeel vormen van de examinering in de school. Bij te weinig uitgevoerde uren op 
stages zodat vaardigheden onvoldoende zijn aangeleerd kan dit uiteindelijk leiden tot 
studievertraging.  

b.      Examinering moet worden uitgevoerd, op school of thuis op afstand of op de bedrijven ALS 
de wettelijke eisen rond examinering en de richtlijnen van het RIVM kunnen worden gevolgd. 
Indien nodig moeten examens of de afnamemomenten ervan worden aangepast als 
examenlocaties gesloten zijn of als stages zijn afgebroken of als werkprocessen niet kunnen 
worden afgetoetst zoals aanvankelijk gepland en ingericht. Studenten worden hierover tijdig 
geïnformeerd via de school-email. Het is van groot belang dat studenten de aanwijzingen uit 
de e-mails met betrekking tot examinering opvolgen en ook op de aangeven tijden van 
examenafname verschijnen. Mocht de student onverhoopt hier geen gehoor aan geven dan 
is er een kans voorbij en hebben zij alleen nog recht op een herkansing. Op dit moment zijn 
docenten bezig met het beoordelen of alle examens ongewijzigd doorgang kunnen vinden. 
Mocht dat niet het geval zijn dan zullen docenten nieuwe aangepaste examens moeten 
maken komende weken. We hopen jullie hierover voor de meivakantie nog te kunnen 



 

informeren. Bedenk je wel dat hoe de examinering ook gaat worden de student  krijgt het 
niet gemakkelijker.  Met klem heeft de minister scholen er op gewezen dat het niveau van 
examinering niet mag worden verhoogd of verlaagd.  

c.      De “zak en slaag”- regeling is niet gewijzigd en er zijn ook geen examens geschrapt in het 
MBO. Als een student zakt of hij zou niet komen opdagen in geplande examens dan zal de 
student gewoon in september opnieuw moeten starten op school met het vervolg van zijn 
opleiding en niet eerder kunnen diplomeren dan december 2020. 

d.      Hetzelfde is van toepassing op de uitvoering van de schoolopdrachten. De Corona situatie 
kan er niet toe leiden dat studenten hun werk niet of onvoldoende uitvoeren omdat het 
resultaat van het  ingeleverde werk bepalend zal zijn voor de overgang naar een volgend 
leerjaar.  
Op dit moment zijn de docenten druk bezig met het maken van nieuwe lesopdrachten voor 
de komende weken, met het nakijken van reeds ingeleverd werk en met het verzorgen van 
de feedback hierop.  We hopen jullie ook hierover net voor de meivakantie meer 
duidelijkheid te geven zodat jullie studievoortgang niet hoeft te lijden onder de 
Coronamaatregelen als jullie er maar voor zorgen dat deadlines vervolgens niet worden 
overschreden. 

  
Heel veel succes en arbeidsdiscipline toegewenst in de uitvoer van jullie taken. Als iedereen in zijn rol 
blijft en uitvoert wat moet worden gedaan kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.  
  
Fijn weekend alvast voor nu en tot de volgende berichtgeving! 
  
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 
   
Martin de Groot 
Teamleider Lentiz MBO Westland 
 


