
Beleid Scalda Examens en meer n.a.v. Aangescherpte maatregelen 

  
  
Beste student, 

  
Zoals je waarschijnlijk weet, heeft de landelijke overheid gisteravond, 23 
maart 2020, de maatregelen in verband met het coronavirus weer verder 

aangescherpt. Vandaag heeft het Ministerie van Onderwijs bericht over 
wat dat voor het onderwijs betekent. In dit bericht vertellen we je hoe 
Scalda daarmee omgaat. Het gaat dan met name om de examens en om 

het sluiten van onze gebouwen. 
  
Examens 

  
1.   Tenminste tot 6 mei 2020 vinden er in de gebouwen van Scalda geen 

examens plaats.  

 
Examens die ‘op afstand’ worden afgenomen gaan wel door (!). Ook 
examens bij een stagebedrijf of leerbedrijf gaan als dat kan door. 

2.   Na 6 april 2020 hoor je meer over de examens vanaf 6 mei 
 
We proberen je rond 6 april 2020 duidelijkheid te geven over hoe we 

de examens vanaf 6 mei 2020 gaan organiseren. 

3.   We doen examens op afstand als dat kan 
 

In onze plannen proberen we zoveel mogelijk examens op afstand te 
organiseren. Ook voor de periode na 6 mei 2020 houden we er zo 
rekening mee dat we onze gebouwen niet of in ieder geval niet op de 

gewone manier kunnen gebruiken.  

4.   Examens op afstand gaan door 
 

Examens op afstand (b.v. mondelinge examens) die al gepland zijn, 
gaan door. Jouw opleiding bericht jou daarover. 

 

 

 

 

 

 



5.   Examens in bedrijven en instellingen (proeven van bekwaamheid) gaan 

als dat kan door 
 
De bedrijven en instellingen moeten daar dan wel aan mee willen 

werken en zich aan de RIVM-richtlijnen houden. Voor de stages gelden 
de richtlijnen waar we je eerder bericht over hebben gestuurd. Daarbij 
hebben we zoals we toen berichtten, met de zorg aparte afspraken 

gemaakt. 

6.   VAVO 
 

Het VAVO volgt de richtlijnen voor het voortgezet onderwijs. Het 
Centraal Schriftelijk Eindexamen vervalt dit jaar. Het gemiddelde van 
het schoolexamen bepaalt het eindcijfer en de diplomering. Het VAVO 

heeft voor de schoolexamens de rest van dit schooljaar de tijd. Voor 
het VAVO geldt wat hierboven (bij 1 t/m 4) staat. De opleiding bericht 
jou daarover. 

7.   Scheepvaart 
 
Over de opleidingen Scheepvaart worden aparte afspraken gemaakt. 

Die worden door de opleiding aan de studenten doorgegeven. 
  
  

Gebouwen 
  
1.   Je kunt alleen op afspraak een gebouw in 

 
De richtlijn is: blijf thuis! Je kunt alleen bij hoge uitzondering een 
locatie bezoeken (b.v. om iets op te halen of te laten repareren), 

wanneer je daarvoor een afspraak hebt gemaakt met een medewerker 
van Scalda. Die medewerker geeft dat door aan het Hoofd Lokale 
Dienst van het betreffende gebouw. 

2.   De gebouwen worden afgesloten 
 
De gebouwen gaan ‘op slot’, in die zin dat je altijd naar buiten kunt, 

maar niet zomaar naar binnen. Bij de ingang hangt een mededeling 
met het telefoonnummer van degene in het gebouw aanwezig is en die 
het gebouw dan op verzoek voor je opendoet.  

  
  

Dit zijn ingrijpende maatregelen. Jouw veiligheid en die van onze 
medewerkers staat voorop. We willen je ook nu zo goed mogelijk 

onderwijs blijven geven. We willen je zoveel mogelijk duidelijkheid geven 
voor de komende tijd, al weten we dat dingen snel kunnen veranderen. 
Jullie krijgen verdere informatie vanuit je opleiding. Vragen kun je het 

beste stellen aan je mentor/studiecoach. 



  

We geven nu veel les op afstand. Het is knap hoe dat in zo’n korte tijd is 
gelukt. Het is ook goed, dat je als student op die manier met je opleiding 

bezig kunt blijven, al zal dat vast niet altijd meevallen. Complimenten 
wanneer je daar dan in doorzet en volhoudt! Tegelijk horen we steeds 
meer persoonlijke verhalen van mensen die met de gevolgen van het 

virus in aanraking komen. Dingen komen dichtbij. We wensen jullie 
sterkte en alle goeds toe. Let goed op de mensen om je heen en op jezelf. 
  

Hartelijke groeten, 
  
Marijn Nelen 

Hendrik-Jan van Arenthals 
College van Bestuur Scalda 
 


