
Maatregelen in verband met Coronavirus (Update) 

  
Beste mensen, 
  

Het ministerie heeft enige duidelijkheid gegeven inzake de uitwerking van 
consequenties van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 
voor het mbo. Dat is gedaan in de vorm van een servicedocument, dat te 

vinden is op mboraad.nl. De boodschap die uit dat document spreekt, 
nuanceert, zeker gevoelsmatig, de eerder door OCW gecommuniceerde 
stringente lijn om sociaal contact in de fysieke ruimte zoveel mogelijk te 

vermijden. De overheid volgt, zoals kernachtig verwoord door de premier 
in zijn toespraak van 16 maart 2020, een weloverwogen strategie om het 
virus te bestrijden. Het onderwijs is daarbij niet voor niets aangemerkt als 

een van de ‘vitale en cruciale sectoren’. Daarbij heeft de overheid in het 
servicedocument uiteengezet, op welke manier ze voor het mbo de balans 
zoekt tussen de uitvoering van die strategie, de voortgang van het 

onderwijsleerproces van de studenten en de individuele 
verantwoordelijkheid en belangen van studenten en medewerkers. 
  

Zoals jullie weten hebben we steeds de lijn van de overheid gevolgd. We 
begrijpen erg goed dat die lijn uiteenlopende reacties oproept. Hoewel in 

het servicedocument sprake is van ‘aanbevelingen tot en met 6 april 
2020’, zullen we die moeten oppakken als richtlijnen, mogelijk voor een 

veel langere periode. Zoals in het document duidelijk wordt verwoord, 
blijft het college van bestuur verantwoordelijk voor het onderwijs. Vanuit 
die verantwoordelijkheid zetten we dan ook in dit bericht op hoofdlijnen 

uiteen hoe wij (in overleg met het crisisteam) aankijken tegen de 
betekenis van de richtlijnen voor Scalda. Lees het servicedocument eerst 
eens door. We herhalen in wat hieronder volgt niet alles wat in het 

servicedocument verwoord staat, maar gaan daar op verder.  
  
Eerst en vooral: individuele verantwoordelijkheid studenten en 

medewerkers 
  
Voorop staat, dat we ons in alles wat we doen, tenminste houden aan de 

richtlijnen van het RIVM en de GGD, zoals we die in de FAQ op 
scalda.nl/corona eerder naar jullie hebben gecommuniceerd. Zowel 
studenten als medewerkers dienen thuis te blijven wanneer zij niet 

klachtenvrij zijn. Alles wat hierna volgt, toetsen we aan die algemene 
richtlijn. We beseffen goed, dat dit de mogelijkheden die we hebben 
compliceert en beperkt. Dat zij zo. Ook vanuit onze bestuurlijke 

verantwoordelijkheid kunnen we dit niet genoeg benadrukken: Laten we 
goed op elkaar en de mensen om ons heen, maar zeker ook op onszelf 
blijven letten. Die individuele verantwoordelijkheid voor een ieders 

gezondheid en veiligheid is en blijft het meest belangrijk, zowel voor onze 
studenten als voor onszelf. 
  

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/servicedocument_covid-19_aanpak_mbo.docx


We zien op dit moment dat er enorm hard en goed gewerkt wordt om de 

nieuwe manier van onderwijs, de nieuwe manier van ‘school zijn’ te 
realiseren. We doen ons uiterste best en blijven dat ook doen. We zijn 
professionals die gericht zijn op het leren van onze studenten. Tegelijk, 

zoals al vaak verwoord, is ‘niemand gehouden aan het onmogelijke’. We 
doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat studenten geen 
studievertraging oplopen, maar kunnen dat niet garanderen. Er zijn 

immers te veel onzekere factoren, zoals waar het gaat om de 
organiseerbaarheid, de beschikbaarheid van mensen en de tijd dat de 
maatregelen van kracht blijven. 

  
Het belang van die individuele verantwoordelijkheid neemt daarmee alleen 
nog maar toe. Dat geldt voor de student, bijvoorbeeld in diens afweging 

om wel of niet naar stage te gaan of examens en toetsen af te leggen. Dat 
geldt al net zo voor onszelf, in onze persoonlijke afweging om, wanneer 
dat gevraagd wordt, wel of niet te gaan werken, al dan niet op school. We 

gaan uit van en doen tegelijk een beroep op de verantwoordelijkheid, 
professionaliteit en het gezonde verstand van ons allemaal. De afgelopen 
dagen hebben ons wat dat betreft veel vertrouwen gegeven. Dat geeft een 

goed gevoel. Tenslotte willen we nog opmerken dat bedrijven en 
instellingen hun eigen separate verantwoordelijkheid hebben. Die stelt ons 
geregeld voor voldongen feiten. We komen daar straks bij de stages op 

terug. 
  
Leren op afstand 

  
Wat zijn er mooie dingen gebeurd de afgelopen dagen. Het is 
indrukwekkend hoe snel we samen in staat zijn om in zo’n korte tijd zo 

een ingrijpende verandering van de inrichting van ons onderwijs voor een 
belangrijk deel te realiseren; hulde en dank daarvoor aan iedereen die 
daar een rol in speelt, onderwijzend zowel als ondersteunend! De prioriteit 

ligt bij de studenten die voor hun laatste examen(s) staan. We blijven dat 
onderwijs op afstand organiseren, ook voor studenten die dat thuis qua 
faciliteiten (devices, wifi etc.) niet voor elkaar krijgen. Zowel voor 

studenten als medewerkers hebben we eerder gecommuniceerd over de 
voorwaarden waaronder eventueel devices van school tijdelijk thuis 
kunnen worden gebruikt. De teamleider dan wel het hoofd dient daar 

toestemming voor te geven en er moeten zo snel als mogelijk 
gebruikersovereenkomsten worden ondertekend, in principe deze week. In 

bijzondere situaties kan een opleiding overgaan tot het uitdelen van 
pakketten aan opdrachten waaraan studenten zonder gebruik te maken 
van een laptop of pc thuis kunnen werken. Clusters (opleidingen) zijn voor 

dit alles verantwoordelijk. De afdeling IV ondersteunt hierin. 
  
 

 
 
 



BOL-stages 

  
Hoewel het ministerie nu enerzijds aangeeft dat de stages voor BOL-
studenten doorgang zouden moeten vinden, schetst het anderzijds een 

aantal uitzonderingssituaties. 
a.   Wanneer een stagebedrijf als direct gevolg (zoals in de horeca, 

sportfaciliteiten) of indirect gevolg van overheidsrichtlijnen sluit, 

gaat de student niet naar stage. De student meldt dit bij zijn 
stagebegeleider (of mentor/studiecoach) 

b.   Wanneer een student om welke reden dan ook zelf de afweging 

maakt om niet naar stage te gaan, dient de student dat schriftelijk 
(via e-mail!) zowel bij zijn stagebedrijf als bij zijn stagebegeleider 
(of mentor/studiecoach) te melden (tenzij uiteraard opleidingen dat 

zelf al geïnventariseerd hebben.) 
c.    Wanneer een student in een ‘cruciale sector’ vrijwillig (meer) wil 

gaan werken, dient de student dat bij zijn stagebegeleider (of 

mentor/studiecoach) te melden. Scalda maakt 
daar algemene afspraken over met de betreffende instellingen of 
bedrijven. Voor de zorgsector is dat deze week al 

gebeurd. Daarnaast maakt de student individuele afspraken met de 
instelling of het bedrijf, in de zorgsector doordat hij een 
werknemersrelatie aangaat. 

d.   Met studenten die in het buitenland op stage zijn, is of wordt 
persoonlijk contact opgenomen. In principe breekt de student zijn 
stage af en keert zo snel mogelijk terug naar huis. 

Wanneer studenten niettemin in het buitenland wensen te blijven, is 
dat hun eigen individuele verantwoordelijkheid. Voor de opleidingen 
Scheepvaart worden afzonderlijke afspraken gemaakt. 

 
Zeker ook hier geldt, dat we doen wat we kunnen, maar moeten waken 
voor irreële verwachtingen. Wanneer het mogelijk is om vervangende 

stage of vervangende opdrachten te realiseren, spannen we ons daarvoor 
in. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat een belangrijk aantal studenten 
de stage later zal moeten inhalen en daar mogelijk studievertraging bij 

oploopt. 

We zullen studenten moeten wijzen op hun individuele 
verantwoordelijkheid, met de persoonlijke richtlijnen verantwoordelijkheid 

en afweging als gezegd bovenaan en de inspanning om zo weinig mogelijk 
vertraging op te lopen daarna. Dit geldt ook voor de zorgsector, waar we 

deze week concrete afspraken mee hebben gemaakt. Dat zal 
ontegenzeglijk veel vragen en moeilijke afwegingen geven. We zullen van 
iedere student in kaart moeten hebben of krijgen wat deze met betrekking 

tot zijn BPV doet en met welke reden. Dat zullen we ook moeten blijven 
monitoren en registreren, waarbij de mentor/coach een belangrijke rol 
speelt. De verantwoordelijkheid voor de communicatie met de 

stagebedrijven ligt daarbij, naast de communicatie door de studenten zelf, 
bij de clusters (opleidingen). 



  

BBL-stages 
  
Over de BBL hebben we eerder gecommuniceerd. Hier gaat het om 

werknemers, waar de verantwoordelijkheid bij bedrijven en de studenten 
ligt. 
  

Vervoer 
  
De individuele verantwoordelijkheid betreft ook het zorgen voor vervoer, 

zowel naar het stagebedrijf als eventueel voor examinering naar school. 
Ook daarin maken studenten en hun ouders/verzorgers hun eigen 
afwegingen. 

  
Toetsing en Examinering 
  

We zullen een hoge prioriteit moeten gaan leggen bij het op een allereerst 
binnen de RIVM-richtlijnen verantwoorde en daarnaast volgens de 
examenrichtlijnen adequate organisatie van de toetsen/examens voor 

studenten die dit jaar hun diploma zouden moeten halen. We dienen deze 
studenten allereerst duidelijkheid te geven en te kijken wat dit van onze 
organisatie en onze collega’s vraagt. Studenten moeten daarbij wel enige 

tijd krijgen om zich (weer) op deze examens te richten (‘te schakelen’) en 
zich daarop goed voor te bereiden. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat 
we examens niet te abrupt inroosteren.  Pas wanneer alles voor deze 

categorie studenten duidelijk is, geregeld is en gecommuniceerd, zouden 
we ons moeten richten op toetsing en examinering voor andere leerjaren; 
first things first.  

  
Wanneer een student zich niet in staat acht examen te doen, de reis naar 
school niet ziet zitten of andere bezwaren en risico’s ziet, is ook dat weer 

zijn eigen afweging, dan wel die van zijn ouders. Wij wijzen studenten op 
hun verantwoordelijkheid, op het belang van veiligheid maar ook op het 
risico van studievertraging en op het feit dat we als gezegd niet kunnen 

garanderen op welke termijn er nieuwe mogelijkheden zullen zijn. We 
gaan steeds opnieuw in de situatie zoals die dan is, bezien wat onze 
mogelijkheden zijn. Hoe dat ook gaat lopen, het belangrijkste is nu 

studenten een eerste schema te geven volgens welke wij nu daadwerkelijk 
binnen de mogelijkheden die we hebben examinering kunnen realiseren. 

  
Verdere richtlijnen op dit gebied werken de examensecretarissen onder 
leiding van Arold Versluijs zo snel mogelijk uit. De verantwoording voor 

organisatie en communicatie naar studenten ligt vervolgens weer bij de 
clusters (opleidingen). 
 

 
 
  



Intakes 

  
Wanneer een intakegesprek dient plaats te vinden, doen we dat bij 
voorkeur digitaal of telefonisch. Dient dat in een fysieke ontmoeting op 

school te gebeuren, dan moeten we daarbij uiteraard strikt de richtlijnen 
van het RIVM hanteren. Dat is de verantwoordelijkheid van het cluster (de 
opleiding). Sporttesten en dansaudities zijn als bekend uitgesteld. 

  
Openstelling locaties 
  

Eerder hebben we al in het bestuur- en managementteam het besluit 
genomen dat de locaties op werkdagen open zijn van 8.00 tot 16.30 uur. 
Dat geldt voor alle locaties. De richtlijnen uit het servicedocument van 

OCW betekenen dat er weer activiteiten op deze locaties zullen 
plaatsvinden en dat er meer mensen aanwezig zullen moeten zijn. Zoals 
gezegd staan de algemene richtlijnen van het RIVM daarbij wat ons 

betreft voorop. We zullen met oog op toetsen en dergelijke zorgen voor 
voldoende reinigingsmiddelen voor devices en dergelijke. Mondkapjes zijn 
niet zinvol en dunne handschoenen helaas nauwelijks verkrijgbaar. 

Niettemin zal onze veiligheid voorop moeten staan. 
  
Tenslotte 

  
Het is geen eenvoudige situatie waar we ons in bevinden, zeker niet 
wanneer we zien wat er nu van ons wordt verwacht. We begrijpen dat dit 

nog veel vragen zal oproepen. Stel die wederom ‘via de lijn’: via je direct 
leidinggevende. We zullen in het BMT en het crisisteam proberen e.e.a. zo 
goed mogelijk te bespreken om waar mogelijk duidelijkheid te geven. We 

hopen dat we enigszins hebben aangegeven hoe wij met de nieuwe 
richtlijnen voor het mbo denken om te gaan. Daarin leggen we zonder 
meer ons accent: op de algemene richtlijnen voor de veiligheid van 

mensen en de individuele verantwoordelijkheid. Daarbinnen gaan we 
samen blijven doen wat we kunnen. En dat is enorm veel, juist in deze 
bijzondere tijd. Daar zijn we dankbaar voor en enorm trots op! 

  
We wensen iedereen nogmaals veel sterkte, veel wijsheid en kracht toe. 
We hopen dat we er als collega’s en als organisatie zo goed mogelijk 

doorheen komen en elkaar in goede gezondheid ontmoeten. Nogmaals: let 
goed op elkaar, let vooral goed op jezelf. 

  
Hartelijke groeten, 
  

Marijn Nelen 
Hendrik-Jan van Arenthals 
 

College van Bestuur Scalda 
 


