
Van: College van Bestuur 
  
Aan: Scalda studenten 

  
Middelburg, 25 mei 2020 

  
Betreft: Maatregelen i.v.m. coronavirus – update 25 mei 2020 
  
  
  
Beste studenten, 
  
Hopelijk hebben jullie een goed Hemelvaartsweekend gehad! In dit bericht vertellen we 
jullie hoe de richtlijnen voor Scalda zijn voor ons onderwijs tot de zomervakantie. Ook 
zeggen we iets over het volgende schooljaar. 
  
Tot 15 juni 
Tot 15 juni 2020 blijft alles zoals het nu is. Dat betekent, dat je alleen naar school gaat, 
wanneer je van je opleiding hoort dat je daar verwacht wordt, of wanneer je een afspraak 
hebt met iemand binnen Scalda. Onze gebouwen blijven verder gesloten. Op school vinden 
vooral examens plaats, met name voor studenten in hun laatste studiejaar.  
  
Vanaf 15 juni 
Vanaf 15 juni 2020 tot de zomervakantie mogen we heel beperkt weer praktijklessen op 
school gaan geven. De overheid heeft ons daar allerlei regels voor gegeven. Die regels 
hebben als gevolg dat het geven van praktijklessen maar weinig zal plaatsvinden. In veel 
gevallen zal het gaan om praktijklessen ter voorbereiding op het examen, vooral voor 
studenten in hun laatste studiejaar. Of jij na 15 juni 2020 praktijkles op school hebt, hoor je 
vanuit je opleiding. Ook hoor je dan, op welke manier die lessen binnen de RIVM-richtlijnen 
georganiseerd gaan worden. 
  
Wanneer moet je thuisblijven? 

Word je op school verwacht, maar heb jij of een huisgenoot gezondheidsklachten? Op 
scalda.nl/corona kun je lezen in welke gevallen en hoe lang je thuis moet blijven.   
  
Wanneer mag je thuisblijven? 
Wanneer je tot een van de risicogroepen behoort, kun je thuis op afstand blijven werken, als 
je dat wilt. Hetzelfde geldt, wanneer je gezinsleden of huisgenoten hebt die tot 
risicogroepen behoren, of wanneer je mantelzorger bent voor iemand uit de risicogroepen. 
Overleg in dat geval met je opleiding. Sowieso zullen de meeste studenten voor het grootste 
deel de rest van dit schooljaar thuis blijven werken, waar het gaat om de lessen.  
  
Volgend schooljaar 
Ook volgend schooljaar zal les op afstand een groot onderdeel blijven van het onderwijs. We 
zijn op dit moment aan het kijken hoe we dat gaan organiseren. Denk dan ook aan de start 
van het schooljaar en aan het inhalen van achterstanden. We berichten je daar de komende 
weken over. Heb je intussen vragen? Stel die via je studiecoach, mentor of stagebegeleider. 



  
Tenslotte 
 We weten dat er studenten zijn die het steeds lastiger vinden deze situatie −van vooral of 
uitsluitend thuiswerken − vol te houden, om wat voor reden dan ook. Praat daar met 
mensen over, liefst met medestudenten of iemand van school. Er zijn allerlei manieren om je 
te helpen, wanneer dat nodig is, onder andere via onze interne begeleiders. We leven hoe 
dan ook met jullie mee. We voelen respect en trots voor wat jullie binnen Scalda samen dag 
in dag uit presteren. Het ga jullie allemaal meer dan goed. 
  
Hartelijke groeten, 
  
Marijn Nelen en Hendrik-Jan van Arenthals 
College van Bestuur 
 


