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19 maart 2020 

We leven in een onzekere tijd op dit moment. We begrijpen dat dit ook gevolgen heeft onze 

studenten. We doen er als ROC Midden Nederland alles aan om zoveel mogelijk het onderwijs op een 

andere manier te laten doorgaan. Dit geldt ook voor examens, zeker voor studenten die dit jaar 

diplomeren.  

We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren over nieuwe ontwikkelingen. Studenten 

ontvangen mail van de school en vinden alle informatie op Mijn ROCMN. We raden ouders aan met 

hun kind mee te kijken op de studentenportal.  

We hebben stagebedrijven deze week een brief gestuurd met de maatregelen en afspraken die we 

hebben genomen en gemaakt m.b.t. het cortonavirus. 

Op deze pagina vindt u op hoofdlijnen een aantal van deze maatregelen en afspraken. Heeft u vragen 

en/of opmerkingen? Die kunt u sturen naar ons mailadres. 

Op dinsdag 17 maart heeft het ministerie van OC&W nieuwe richtlijnen gecommuniceerd over onder 

andere examinering. Op basis van deze richtlijnen heeft ROC Midden Nederland een aantal 

maatregelen genomen.  

Concreet betekent dit: 

Examinering 

1) Vanaf 23 maart gaan de Centrale Examens Rekenen, Nederlandse Taal en Engels weer van 

start. 

2) We gaan op dit moment alleen die examens organiseren voor studenten die dit schooljaar 

gaan diplomeren. 

3) Studenten worden persoonlijk per schoolmail uitgenodigd voor het examen. 

4) Men komt alleen naar school om examen te doen. 

5) Uiteraard ontvangen we de studenten vriendelijk en gastvrij. Om alles soepel en veilig te 

laten verlopen gelden wel een aantal richtlijnen. Studenten volgen zonder discussie alle 

aanwijzingen op van ons  personeel. Wanneer men zich daar niet aanhoudt mag de student 

NIET aan het examen deelnemen. 

6) Voor en na het examen niet verblijven op het schoolplein en in de kantine- of andere 

pauzeruimtes. 

7) Er is geen catering aanwezig in de examenlocaties. 

8) Na het examen gaat de student direct naar huis. 

9) Veiligheid en gezondheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Om jde veiligheid en 

gezondheid van studenten en onze medewerkers te garanderen gelden de volgende regels: 

Je mag NIET aan het examen deelnemen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, keelpijn, 

hoesten of koorts. 

Wanneer je verzamelt voor de schoollocatie houd je afstand tot elkaar en hanteer je de 

richtlijnen van het RIVM.  

De examenruimtes worden volgens de richtlijnen van het RIVM ingericht. 

De examenruimtes en de computers, toetsenborden en muizen in de examenruimtes worden 

tussen de examens door schoongemaakt. 

De student wordt op naam uitgenodigd om naar de voor jou aangewezen examenruimte te 

lopen. 
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10) Over al de andere examens krijgen studenten binnenkort meer informatie. 

 

 

Stages 

 

BPV BOL 

 De lessen op school gaan niet door. Hoe zit dat met mijn stage? 

Je loopt gewoon stage, tenzij het niet kan vanwege overheidsrichtlijnen (bv. horeca), of als 

het leerbedrijf zelf de stage stopt. Of als je last hebt van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten 

of koorts, dan blijf je thuis. Volg hierbij de richtlijnen van het RIVM. Je overlegt dan met het 

leerbedrijf of je kunt thuiswerken. 

 Ik loop stage en ben bang om ziek te worden. Kan ik dan thuis blijven? 

Je hebt het recht om tijdelijk geen stage te volgen, als je vindt dat de situatie risicovol is. Als 

je besluit de stage te onderbreken, informeer je schriftelijk de school en het leerbedrijf. 

 Gaat het onderwijs door bij bedrijven? 

Het onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, op voorwaarde dat de organisatie 

handelt conform de richtlijnen van de overheid. Dit geldt ook voor BBL-onderwijs. 

BPV BBL 

 Ik ben een BBL-student. Moet ik gewoon naar mijn werk? 

In de BBL is doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. In principe ga je dus werken, 

tenzij jouw leerbedrijf andere maatregelen neemt. Als de arbeidsovereenkomst wordt 

beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met ROC Midden 

Nederland blijft dan wel bestaan. Samen met jou kijken we naar alternatieve oplossingen. 

Buitenlandse reizen en excursies 

 Gaan buitenlandse reizen en excursies door? 

Nee. De komende weken gaan er geen reizen of excursies door naar het buitenland. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen bekijken we wanneer er weer reizen/excursies gepland 

kunnen worden. 

 Ik loop stage in het buitenland. Kan ik naar huis? 

We hebben contact met studenten in het buitenland. Als je terug wil en kunt komen, 

ondersteunen wij indien nodig. 

Actuele informatie 

Check dagelijks Mijn ROCMN voor nieuwe informatie. We vullen de vragen en antwoorden steeds 

aan. 

 


