
Maatregelen Coronavirus – update 1 april 2020  

   
  
Beste student, 

  
Zoals je waarschijnlijk weet, heeft de landelijke overheid afgelopen 
dinsdagavond de maatregelen in verband met het coronavirus verlengd 

tot tenminste 28 april 2020. De maatregelen voor het onderwijs zijn 
verlengd tenminste‘tot en met de meivakantie’. Voor ons is de 
meivakantie op 4 mei afgelopen, maar eerder informeerden we je al dat al 

onze maatregelen tenminste tot en met 5 mei gelden.  Uiterlijk op 21 april 
2020, dus in de meivakantie, horen we of de maatregelen weer verlengd 
worden. In dit bericht vertellen we je wat dit betekent voor jou. Veiligheid 

komt daarbij nog steeds op de eerste plaats! 
  
Gebouwen 

  
De gebouwen blijven in ieder geval tot 6 mei 2020 voor jou gesloten. 
Alleen wanneer je daarvoor een afspraak maakt met een medewerker van 

Scalda, word je in die periode toegelaten. Na 21 april 2020 hoor je van 
ons of dat zo blijft, of dat ze weer gedeeltelijk geopend worden, 
bijvoorbeeld voor examens. 

  
Lessen en stage 
  

We gaan door met het ‘lesgeven op afstand’. Dat doen we ook weer in 
ieder geval tot 6 mei 2020, maar waarschijnlijk langer. Ook hierover hoor 
je na 21 april meer. De richtlijnen voor de stages blijven voor de meeste 

opleidingen gelijk. Bij sommige opleidingen wordt (bijna) geen student 
meer op zijn stagebedrijf toegelaten. Dan kan het zo zijn dat we voor de 
hele opleiding de stage uitstellen of anders organiseren. Als dat voor jou 

zo is, hoor je dat van je opleiding. 
  
Examinering 

  
We hadden je al verteld dat er tot 6 mei 2020 geen examens in onze 
gebouwen zou worden afgenomen. Voor de meeste opleidingen wordt dit 

in ieder geval verlengd tot 18 mei 2020. Zo hebben we, wanneer we de 
maatregelen eind april niet opnieuw verlengd worden, de tijd om alles 

goed voor jou te organiseren. 
  
Opleidingen die dat binnen de RIVM-richtlijnen al kunnen, mogen wanneer 

de maatregelen niet verlengd worden examens organiseren vanaf 6 mei 
2020, vanaf de meivakantie. Wanneer dat ook voor jou geldt, hoor je dat 
van je opleiding. 

  



Kortom: wanneer je niets hoort van je opleiding kun je er vanuit gaan dat 

je geen examen in een van de gebouwen hebt vóór 18 mei 2020. Digitale 
examens gaan natuurlijk wel gewoon door! 
  

Mocht je examen gaan doen, wensen we je natuurlijk veel succes! Je 
diploma halen in deze tijd is echt niet ‘minder’, maar wat ons betreft juist 
nu een prestatie van formaat. 

  
En verder… 
  

We begrijpen dat je misschien nog vragen hebt. Wil je die weer stellen via 
je opleiding (mentor, studiecoach)? Dat geldt ook wanneer je problemen 
hebt met het thuis werken, op wat voor manier dan ook. Op onze website 

scalda.nl/corona kun je meer informatie vinden. 
  
Jij had waarschijnlijk net als wij ook verwacht dat de maatregelen 

verlengd zouden worden. Maar je hoopt misschien op iets anders. We 
begrijpen best wat dit voor sommige van jullie betekent. De zorgen om de 
mensen om je heen… Of om je eigen gezondheid… Thuiswerken, 

misschien wel met allerlei anderen om je heen… je vrienden en 
vriendinnen, klasgenoten missen: ieder van jullie heeft zijn eigen 
omstandigheden.  

  
We willen daarom nogmaals zeggen dat we trots op jullie zijn. Respect 
wanneer je je inzet voor de mensen om je heen en voor je opleiding! 

Veel sterkte en succes in de komende periode. Let goed op elkaar en op 
jezelf. 
  

Hartelijke groeten, 
  
Marijn Nelen 

Hendrik-Jan van Arenthals 
 
College van Bestuur Scalda 
 


