Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen die ROC Midden Nederland heeft genomen in
navolging van de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van OC&W.
Examinering, update dinsdag 24 maart, 17:30 uur











Met ingang van 25 maart vinden er géén fysieke examens op onze eigen locaties meer plaats
tot en met in ieder geval 6 april. Dit geeft het onderwijs de tijd en ruimte om te kijken naar
hoe examinering tot aan de zomer wel mogelijk is. Het ministerie van OC&W komt deze
week met een nieuw servicedocument. Hoe de situatie na 6 april eruit ziet, weten we nu nog
niet.
CE examens gaan vanaf 25 maart ook niet meer door.
Online examens gaan wél door.
Ook afstandsonderwijs gaat door.
Voor het VAVO Lyceum geldt dat er dit jaar geen centrale examens meer worden
afgenomen. Daarnaast heeft het VAVO Lyceum besloten om tot en met 6 april geen enkel
examen meer af te nemen. Dit geldt ook voor de al geplande mondelinge examens die
digitaal afgenomen zouden worden.
De onderwijsteams nemen nu de tijd om te kijken naar hoe examens tot aan de zomer wel
mogelijk zijn. Diploma-kandidaten hebben hierbij voorrang. Ons streven is nog steeds om
iedereen die dit jaar examen doet volwaardig te diplomeren.
BPV-onderwijs en –examinering loopt door op voorwaarde dat het bedrijf handelt volgens de
richtlijnen van het RIVM. De student heeft het recht om te besluiten om niet deel te nemen
aan het onderwijs of de examinering als er een risicovolle situatie ontstaat. De student moet
hierbij schriftelijk het leerbedrijf en de school informeren. Het onderwijsteam bekijkt
vervolgens of er passende vervolgstappen nodig zijn om te voldoen aan de eisen die aan de
BPV worden gesteld. Dit geldt ook als het leerbedrijf besluit het onderwijs en/of de
examinering te stoppen.

Beroepspraktijkvorming BOL








De beroepspraktijkvorming in de BOL gaat door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen
(bv. horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer
wil/kan begeleiden.
Als de student last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, blijft de student
thuis en meldt zich ziek. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Eventueel kan de
student met het stagebedrijf overleggen of er thuisgewerkt kan worden.
De student heeft het recht om tijdelijk geen BOL-stage te volgen indien dit naar zijn/haar
opvatting tot een te risicovolle situatie leidt. Als de student besluit de stage te onderbreken,
informeert hij/zij schriftelijk de school en het leerbedrijf.
BOL-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, op voorwaarde dat de
ontvangende organisatie of school dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de
overheid.

Beroepspraktijkvorming BBL


BBL-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, op voorwaarde dat de
ontvangende organisatie of school dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de
overheid en het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en
GGD.



In de BBL is doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet
voortzetten van de bpv in het betreffende leerbedrijf in eerste instantie ter beoordeling van
de werknemer (student) en het leerbedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd,
eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met de school blijft dan wel
bestaan. Er zal dan naar alternatieve oplossingen gekeken worden.

Buitenlandse reizen en excursies




Vanaf heden plannen we geen stages, reizen of excursies naar het buitenland meer.
Afhankelijk van de ontwikkelingen bekijken we wanneer er weer reizen, stages en excursies
gepland kunnen worden.
We hebben contact met studenten die voor onderwijsactiviteiten in het buitenland zijn. Als
zij terug willen en kunnen komen, ondersteunen wij indien nodig.

Onderwijs op afstand
We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Studenten worden
door hun opleiding hierover geïnformeerd.
Coulance bij toelating hbo
De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte
aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. Het kan zijn dat
bepaalde vormen van de studiekeuzecheck geen doorgang kunnen vinden, omdat deze vraagt om
fysieke aanwezigheid van de student. Gezien de haalbaarheid hebben universiteiten na 1 mei geen
verplichting meer om een studiekeuzecheck aan te bieden, maar zij zullen zich hier wel zoveel
mogelijk voor inspannen.
Daarbij moet specifiek voorkomen worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan een
hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis.
Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken of de stage nog
niet heeft kunnen afronden voor 1 september. De hogeschool zal deze student toch toelaten tot het
onderwijs. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te
maken.
Vragen?
Uw vraag kunt u stellen via: corona@rocmn.nl

