
Update 15 mei 2020, onze routekaart 

De persconferentie van premier Rutte op 6 mei is voor ons aanleiding geweest om een aantal 

maatregelen te versoepelen. De gezondheid en veiligheid van onze studenten en medewerkers blijft 

daarbij altijd voorop staan. We handelen conform de RIVM-richtlijnen en de voorschriften van de 

overheid. Onze insteek is tot nog toe steeds geweest dat we onze besluiten stapsgewijs nemen. We 

bouwen eerst ervaring op met een nieuwe situatie en breiden vervolgens uit. Wat betekent dit voor 

de maatregelen tot aan de zomer? 

Welke maatregelen hebben we genomen? 

We hebben nog precies acht weken voor de zomervakantie begint. Deze acht weken hebben we 

gesplitst in twee tijdvakken van vier weken: 

 Tijdvak 1 loopt tot en met vrijdag 12 juni; 

 Tijdvak 2 loopt van 15 juni – 13 juli. 

Wat doen we in tijdvak 1? 

In de periode tot en met 12 juni blijven we doen wat we nu doen en breiden we uit. Dit betekent dat: 

 het afstandsonderwijs gewoon doorgaat; 

 we ons primair bezighouden met de examinering voor die studenten, die dit schooljaar 

moeten afstuderen; 

 we stap voor stap ook andere examens, naast die voor diplomakandidaten, mogelijk door 

laten gaan. De studentcoach informeert de student hier tijdig over. 

Wat doen we in tijdvak 2? 

Tijdvak 2 start vanaf maandag 15 juni. Voorlopig handhaven we de maatregelen zoals die in tijdvak 1 

gelden (zie hierboven). Er komen nog nieuwe richtlijnen voor de periode vanaf 15 juni vanuit het 

ministerie van OCW. We willen eerst zorgen dat de examens veilig verlopen binnen de richtlijnen van 

het RIVM. Daarna kijken we of we aanvullende maatregelen kunnen nemen. We informeren hier 

uiteraard op tijd over. 

Diploma-uitreiking 

We bekijken nog of en hoe we diploma-uitreikingen mogelijk maken. Dit zal pas vanaf 1 juli zijn. Ook 

hier informeren we tijdig over.  

Beschikbaarheid faciliteiten 

We willen heel graag extra benadrukken dat de docent en studentcoach altijd bereikbaar zijn voor de 

student. Dit geldt ook voor alle faciliteiten die het Studie & Loopbaancentrum van ROC Midden 

Nederland aanbiedt, zoals het financieel spreekuur (FIS), vertrouwenscontactpersoon, etc. 

Vragen? 

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen via corona@rocmn.nl 
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