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Kaders voor het onderwijsproces 
“De afgelopen weken hebben we steeds stap voor stap besluiten genomen. De strategie was 
leren en ervaring opdoen en dan verder uitbouwen. In de laatste berichtgeving van 15 mei jl. 
hebben we een routekaart uitgestippeld. Deze routekaart heeft verder invulling gekregen in 
een document met kaders en richtlijnen voor het onderwijsproces voor de periode tot én na 
de zomer. Het document biedt de onderwijsteams richting en ruimte om het onderwijs zo 
goed mogelijk in te richten binnen de 1,5 meter norm.” We werken daarin met drie 
periodes. Uitgangspunten voor deze periodes zijn: 
 

1. De periode tot 12 juni. Binnen deze periode vinden examens plaats voor 
diplomakandidaten en niet-diplomakandidaten en de voorbereidende lessen op de 
examens. Qua capaciteit wordt hierbij uitgegaan van de 1,5 meter norm. Naast het 
afnemen van examens is er ruimte voor de opvang van kwetsbare jongeren en 
jongeren die geen goede studieplek tot hun beschikking hebben. Ook wordt er 
onderwijs aangeboden aan Entreegroepen. 
Als er naast bovenstaande nog ruimte / capaciteit over is binnen de 1,5 meter norm, 
dan is er ruimte voor het toestaan van extra activiteiten op locatie.  
 

2. De periode vanaf 15 juni tot en met 13 juli. Naast bovengenoemde activiteiten 
kunnen extra activiteiten ondernomen t.b.v. ontwikkelingsgerichte toetsing en 
praktijkonderwijs. Voor deze extra activiteiten geldt de beperking van 20% bezetting 
t.o.v. de reguliere capaciteit en met tijdssloten (11.00 – 15.00 en na 20.00 uur) om de 
vervoersbewegingen te beperken. Bovengrens aan alle activiteiten samen is de 
maximale capaciteit van een locatie binnen de eerder genoemde 1,5 meter norm. 
 

3. De periode na de zomervakantie. Hier geldt voor alle activiteiten binnen ROC MN de 
1,5 meter norm, waarbij er nog mogelijk een beperking kan komen vanuit de 
bezetting en/of tijdssloten.  
Een eerste inschatting is, dat we na de zomervakantie o.b.v. van de 1,5 meter norm, 
qua capaciteit voor theorielokalen uit kunnen gaan van zo’n 33%, voor de 
praktijklokalen is het aantal nu lager, ondanks dat de oppervlakten per lokaal over 
het algemeen veel groter zijn. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de vele bewegingen in 
een praktijklokaal.  

 


