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Examens en toetsen 

 Gaan examens en toetsen door? 

In de week van 16-20 maart zijn er geen examens en toetsen. Hoe het daarna verder gaat, 

laten we je deze week weten. Dit geldt ook voor praktijkexamens. Houd de mail en Mijn 

ROCMN goed in de gaten. Wij zijn afhankelijk van richtlijnen van het ministerie van OCW.  

 Volgende week is het toetsweek. Moet ik nu gaan leren of niet? 

We vragen je deze toetsen voor te bereiden, waarbij we nog niet weten hoe en of we 

toetsen en examens gaan afnemen. We wachten hiervoor nog op nadere richtlijnen voor 

examinering. We hopen je hiervoor zo snel mogelijk te informeren. 

 Wat als ik niet aan een examen of toets kan deelnemen? 

Voor studenten die niet aan examens kunnen deelnemen, proberen we andere oplossingen 

te vinden om toch je diploma te kunnen halen of naar een volgend jaar te kunnen overgaan. 

 Als examens of toetsen worden uitgesteld, kan ik dan nog wel eindexamen doen of naar een 

volgend jaar overgaan? 

De onderwijsteams zijn nu druk bezig om andere oplossingen te vinden, zoals leren op 

afstand. Hierbij hebben diploma-kandidaten voorrang. 

Stages en BBL 

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

Jouw stage gaat gewoon door. Als je last hebt van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of 

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

stagebedrijf of je kunt thuiswerken. 

 Ik loop stage bij een zorginstelling (kinderopvang of andere organisatie met kwetsbare 

mensen). Gaat mijn stage dan wel door? 

De zorg heeft op dit moment veel mensen nodig. Als je verder geen klachten hebt, kun je 

gewoon stage lopen. Bespreek dit ook met het leerbedrijf en je stagebegeleider.  

 Mijn leerbedrijf sluit. Wat betekent dat voor mijn stage? 

Je loopt dan tijdelijk geen stage. Samen met jou kijken we naar eventuele alternatieve 

oplossingen. 

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

Als je stage loopt bij een zorginstelling of kinderopvang, kun je dit bespreken met het 

stagebedrijf. Ook moet je het bespreken met je stagebegeleider. 

 Wat als studenten zelf geen stage willen lopen, omdat zij of hun ouders bang zijn dat ze ziek 

worden? Veel studenten reizen ook met het OV. 

Dan geven wij de studenten de ruimte om niet naar hun stage te gaan. Uiteraard overlegt de 

student met het stagebedrijf en de stagebegeleider. We kijken naar mogelijke alternatieven, 

stem dit af met je stagebegeleider. 

 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 het leerbedrijf andere maatregelen neemt. 

 Komt mijn stagebegeleider nu wel langs?  
Nee. De stagebegeleider komt niet fysiek langs, maar kan contact hebben via digitale media 
(bv Skype, Facetime, telefoon). 



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. 

Bedrijfsopleidingen 

 Hoe zit het met onderwijs op locaties van een bedrijf? 
Dit onderwijs gaat niet door.  
BBL-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, maar in overleg met het bedrijf en 
de school. 

 Hoe kom ik als student/cursist aan informatie? 

De operationeel projectleider informeert actief de studenten/cursisten.  

 Waar kan ik updates vinden? 

Zie website Bedrijfsopleidingen: https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl 

Welkombeleid 

Op dit moment werkt ROC Midden Nederland aan maatregelen rondom het welkombeleid. We 

zullen je hier zo snel mogelijk over informeren via deze pagina. 

Ziekte en afwezigheid 

 Als ik ziek ben, hoe zit het dan met de voortgang van mijn opleiding? 

Wij proberen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat je verder komt in je opleiding. We 

zijn nu bezig om mogelijkheden van leren op afstand te onderzoeken. Zodra er meer bekend 

is, ontvang je van de opleiding hierover informatie. Houd daarom je mail en Mijn ROCMN 

goed in de gaten. 

 Ik ben ziek. Moet ik mij ziek melden? 

Je volgt de standaardprocedure. Dat betekent dus gewoon ziek melden.  

Onderwijs op afstand 

 Krijgen we lessen op afstand? 

We zijn nu bezig om mogelijkheden van leren op afstand te onderzoeken. Zodra er meer 

bekend is, ontvang je van de opleiding hierover meer informatie. Houd daarom je mail en 

Mijn ROCMN goed in de gaten. Onze eerste prioriteit ligt bij studenten die in hun diplomajaar 

zitten. 

Opening gebouwen 

 Zijn de gebouwen de komende periode open? 

Nee, alle gebouwen zijn in ieder geval gesloten tot en met 6 april.  

 

https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/

