
 

         vrijdag, 19 juni 2020 
 
Aan de studenten leerjaar 1 en leerjaar 2 van Lentiz MBO Westland en hun ouders. 
 
Betreft: laatste lesdag cursus 2019-2020 en het studieadvies. 
 
Beste student, geachte ouders, 
 
Het einde van een bijzonder en onvergetelijk schooljaar nadert met rasse schreden. Volgens de 
reguliere cursusjaarplanning zou onze laatste lesdag en de laatste stagedag in opleidingen met BPV 
op vrijdag 10 juli aan de orde zijn.  Het zal u niet verbazen dat ook hierin het Coronavirus roet in het 
eten gooit en ons heeft bewogen af te zien van deze datum. De schoolleiding van Lentiz MBO 
Westland heeft besloten het afstandsonderwijs en alle andere lesactiviteiten te stoppen op 
woensdag 1 juli, ruim een week eerder dus dan gepland. Stages echter lopen wel door tot en met 
vrijdag 10 juli als de student tenminste nog steeds welkom is op het bedrijf of de instelling waar hij of 
zij is geplaatst.   
De overweging die in dit besluit bepalend is geweest is dat docenten in die extra week zodoende 
elkaar op school kunnen ontmoeten in het complete onderwijsteam om gezamenlijk op te trekken 
om zich goed voor te bereiden op onderwijsperiode A van het nieuwe cursusjaar. Wij vermoeden dat 
“afstandsleren” dan nog steeds uitgevoerd zal worden afgewisseld met zo nu en dan een dagdeel 
fysiek onderwijs in de school met in acht nemen van de RIVM-maatregelen. U zult begrijpen dat het 
verantwoord herinrichten van ons onderwijs in de verschillende leerjaren veel overleg, 
voorbereidingstijd en creativiteit van het gehele onderwijsteam vraagt. In de eerste week na de 
zomervakantie zullen wij de studenten uitgebreid informeren over hoe het onderwijs in hun klas en 
opleiding dan wordt vorm gegeven met welk rooster en op welke dagdelen. Natuurlijk ontvangt uw 
zoon dochter in de zomervakantie daar een persoonlijke uitnodiging voor.  
 
De enige kanttekening die ik bij bovenstaande moet plaatsen is dat regelgeving met betrekking tot 
Corona per week wijzigt. Mocht lopende de tweede helft van juni toch afscheid worden genomen 
van het “afstandsleren” en van de 1,5 meter afstand na de zomervakantie, hetgeen we niet 
verwachten, dan is de noodzaak om op 1 juli het onderwijs te stoppen minder belangrijk. In dat geval 
treft u in de loop van deze maand nog een rectificatie op dit bericht.  
 
Verder is het goed om in dit bericht ook nog even stil te staan bij het studieadvies. Was het voor de 
Coronatijd nog zo dat aan het einde van het 1e cursusjaar een bindend studieadvies zou worden 
geformuleerd dat opgevolgd moest worden en het vervolg van de student bepalen zou, nu worden er 
studieadviezen opgesteld die enige interpretatieruimte bieden. Niet lang geleden heeft de student al 
dan niet in aanwezigheid van de ouders met de mentor gesproken over de studievoortgang die is 
geboekt in de afgelopen maanden tijdens de Coronatijd maar ook al eerder dit cursusjaar zijn 
voorlopige studieadviezen met student en ouders gedeeld. Het resultaat van deze gesprekken en 
studieadviezen kunnen de hieronder beschreven situaties opleveren. Los daarvan zullen wij jou en u 
in het komende cursusjaar na elk blok van 13 weken op de hoogte stellen van de studievorderingen 
die al dan niet worden gemaakt.  

1. Student heeft alleen positieve studieadviezen ontvangen; hij/zij gaat natuurlijk door naar het 
volgende leerjaar en hoeft geen studievertraging op te lopen tenzij in de BPV onverantwoord 
weinig ervaring is opgedaan vanwege de genomen maatregelen in de bedrijven. Daar zoeken 
we dan in de volgende leerjaren een oplossing voor.  

2. Student heeft 1 of 2 negatieve studieadviezen ontvangen; hij/zij gaat met achterstanden het 
volgende leerjaar in en zal dus de komende tijd aan die achterstanden moeten werken om 
weg te blijven van studievertraging aan het einde van de opleiding. Voor de BPV geldt 
hetzelfde als hierboven beschreven. Als in het eerste blok van de komende cursus 



 

studievorderingen toch achterblijven kan alsnog een negatief bindend studieadvies volgen en 
de student terug geplaatst worden naar leerjaar 1.  

3. Student heeft meer dan 2 negatieve studieadviezen ontvangen. In dat geval is in de 
gesprekken aan de orde geweest dat de student goed om zich heen moet kijken om zich te 
oriënteren op een vervolg elders en zich vooral moet afvragen of dit de juiste opleiding voor 
hem of haar is. Hij of zij doet er goed aan zich te realiseren dat doorgaan in de huidige 
opleiding kan leiden tot een bindend studieadvies in het najaar van 2020 waardoor de 
student alsnog de school moet verlaten, een proces dat niet onze voorkeur heeft. Het is 
natuurlijk raadzaam om die stap dan al voor de zomervakantie  te nemen, immers, in het 
najaar kan een student niet meer aankloppen bij een andere opleiding. Mocht ook de BPV te 
weinig hebben opgeleverd aan ervaringsuren en leerresultaat dan is ook nog 
studievertraging aan het einde van de opleiding geen vraag meer maar een zekerheid. Het 
advies kan er ook toe leiden dat we de student onmiddellijk opnieuw leerjaar 1 laten doen 
als de school tenminste nog heil ziet in een nieuwe start. 

4. Student heeft goede leerresultaten op school behaald met drie positieve adviezen maar 
heeft een negatieve beoordeling gekregen op zijn stage. Deze student kan wel door naar een 
volgend leerjaar maar zal zijn BPV-periode moeten inhalen aan het einde van zijn studie 
hetgeen zeker tot studievertraging zal leiden.   

5. Voor studenten uit leerjaar 2 geldt dat zij volgende cursus verder zullen gaan in leerjaar 3 
waarbij aangetekend dat achterstanden in opdrachten en leeractiviteiten zullen leiden tot 
studievertraging net zoals onvoldoende beoordelingen van de stageperiode dat gevolg zullen 
hebben. De studievertraging wordt zichtbaar aan het einde van de opleiding waardoor er een 
noodzakelijke verlenging op zal treden. 

 
Wij hopen dat we in het komende cursusjaar snel de perikelen die Corona in de samenleving 
veroorzaakt achter ons kunnen laten maar we houden ook rekening met een langdurig aanpassen 
van de manier hoe onderwijs moet worden aangeboden en met stages die anders zullen verlopen dat 
te doen gebruikelijk. Het vraagt van de student discipline in de uitvoer van zijn werk en van de school 
het actief zoeken naar nieuwe mogelijkheden om toch studenten verantwoord door de opleiding te 
leiden. Met elkaar gaan we die uitdagingen aan. Voor nu willen we jou en u een mooie zomerperiode 
toewensen maar vooral wensen we u allen toe gezond te kunnen blijven! 
 
Vertrouwend u en jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet,    
 
Martin de Groot 
 


