
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Haag, 5 november 2020 
 
 
 
Beleid ROC Mondriaan Zorg en Welzijn tijdens COVID-19 
 
 
Beste student, 
 
Helaas bevinden we ons op dit moment in de 2e golf van besmettingen met COVID-19. 

Gisteren is duidelijk geworden dat we het aantal fysieke contacten nog verder zullen moeten 
beperken. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar een mogelijk belangrijke stap in het terugdringen 
van het aantal besmettingen met COVID-19.  

Die besmettingen zien we terug in de instellingen waarmee we samenwerken, maar ook onder 
studenten en docenten op de school. Het belangrijkste is dat jullie, onze studenten, onderwijs 
kunnen blijven volgen. Maar wel met zo min mogelijk risico op besmetting. Daarom is het volgende 
besloten: 

ROC Mondriaan volgt de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat fysieke contacten tot een 
minimum worden teruggebracht. Onderwijs en begeleiding op school kunnen  beperkt plaats  
vinden onder de uitgevaardigde maatregelen. We doen er alles aan om het onderwijs  in een 
combinatie van fysieke en online activiteiten uit te voeren.  
Ook wij hebben op verschillende locaties te maken met docenten die besmet zijn, in 
quarantaine zitten of in afwachting zijn van testuitslagen. Hierdoor kan het voorkomen dat 
geplande activiteiten uitvallen. We gaan ons best doen om dit weer in te halen, maar vragen je 
om begrip voor deze onvoorziene omstandigheden.  
 
Voor het onderwijs en de examens gelden :  

• Theorielessen:  Het grootste deel van de lessen wordt online gegeven. Je vindt dit terug 
in het rooster. Er zijn uitzonderingen. Deze worden gecommuniceerd door je 
studieloopbaanbegeleider. 

• Praktijklessen 
De praktijklessen worden beperkt gegeven op de locaties, onder de daarvoor geldende 
maatregelen. Je ziet in het rooster voor welke lessen dit geldt.   

• Examens 
Praktijk en centrale examens kunnen beperkt doorgang vinden onder de daarvoor 
geldende maatregelen. Je wordt hierover geïnformeerd door je 
studieloopbaanbegeleider.   



 

 

Bij alle activiteiten die op school worden uitgevoerd gelden de volgende regels:  

• Blijf bij klachten thuis!  
De boodschap is: kom met aan COVID-19 gerelateerde klachten niet naar school en laat je 
testen. Je informeert altijd je studieloopbaanbegeleider. Als je werkt of stage loopt volg je 
daarnaast de richtlijnen van het stage- of leerwerkbedrijf en meldt je daar ook dat je 
klachten hebt en informeer je hen over het vervolg. 

• Wanneer een medestudent besmet blijkt te zijn word je hierover geïnformeerd door de 
studieloopbaanbegeleider en de schooldirecteur. Zij zullen je verder instrueren over de te 
nemen maatregelen. 

• Het dragen van een mondkapje is op al onze locaties verplicht. Dit geldt voor openbare 
verkeersruimtes, zoals gangen en trappenhuizen en voor zowel personeel als studenten. In 
de leslokalen mogen de mondkapjes af, mits de 1.5 meter gewaarborgd wordt.  

• Wat betreft praktijklessen volgen we de richtlijnen van de branche. Waar in de praktijklessen 
de 1.5 meter niet kan worden gehandhaafd er gebruik gemaakt wordt van beschermende 
maatregelen als mondkapjes, handschoenen en dergelijke. 

• Studenten en docenten volgen de richtlijnen en aanwijzingen zoals geformuleerd door de 
schooldirecteuren en het management van ROC Mondriaan.  

Bij het volgen van online onderwijs hanteren we gedragsregels zoals door de school bepaald. Je aan- 
en afwezigheid wordt geregistreerd.  

Deze situatie is langer aan de gang dan we oorspronkelijk gehoopt hadden. We doen er samen met 
het werkveld alles aan om vertraging in je leerproces te voorkomen en dat zullen we blijven doen.  
Wanneer je zorgen hebt over de voortgang van je studie in theorie en/of praktijk, bespreek dit met 
je studieloopbaanbegeleider. Hij / zij helpt je graag met het op een rijtje zetten van wat er moet en 
kan onder de gegeven omstandigheden. Daar waar bijles of extra inzet nodig is, zullen we dit 
aanbieden. Binnenkort starten we ook met huiswerkbegeleiding online. Daarmee hopen we je te 
ondersteunen bij het anders leren.  

Voor alles geldt: blijf optimistisch en gezond! Alleen samen krijgen we Corona onder controle en het 
‘’gewone’’ leven terug. We zijn trots op jullie inzet in het werkveld van zorg en welzijn waar je op 
verschillende manieren met Corona te maken hebt.  

Als je zorgen en vragen hebt: laat het ons weten. Blijf niet rondlopen met twijfels of ongenoegen 
maar spreek je uit. Dan kunnen we zoeken naar oplossingen. 

Namens de schooldirecteuren van de scholen van Zorg en Welzijn, 

Mw. Ilona Hoving 

Onderwijsdirecteur  


