Van: College van Bestuur Scalda
Middelburg, 18 maart 2020
Betreft: maatregelen coronavirus, update 180320
Beste student,
Op zondag 15 maart 2020 heb je van ons een bericht gekregen over hoe we op
Scalda omgaan met de maatregelen die de overheid had genomen om het
coronavirus tegen te gaan. Het Ministerie van Onderwijs heeft ons gisteren laten
weten hoe we dat in het mbo moeten doen. Daar zijn ook een paar nieuwe
richtlijnen bij. In deze e-mail vertellen we je wat die richtlijnen zijn en hoe we
daar bij Scalda mee omgaan.
Het draait om jou!
Voor we dat doen, willen we allereerst nog eens duidelijk zeggen wat we het
allerbelangrijkste vinden. Dat is dat we ons allemaal houden aan de richtlijnen
van het RIVM en de GGD, die we eerder aan je hebben doorgegeven ( op
scalda.nl/corona). We willen allemaal binnen die richtlijnen veilig werken en met
elkaar omgaan. Jouw persoonlijke verantwoordelijkheid is daarbij waar het om
gaat. Laten we ons gezond verstand gebruiken, goed op elkaar en op onszelf
letten. Bij alles wat hierna in deze e-mail staat, is dat steeds waar we het eerste
naar kijken.
Leren op afstand
De ‘gewone lessen’ vinden op afstand plaats, nooit op school. Als het goed is heb
je daar deze week het een en ander over gehoord en misschien ben je er zelfs al
mee gestart. Heb je thuis niet de mogelijkheid om dat op een goede manier te
doen, dan vragen we je om zo snel mogelijk contact op te nemen met je mentor
of coach. Ben je door ziekte of om een andere reden niet in staat om aan de
lessen mee te doen, geldt het zelfde: laat dat weten. Anders dan gebruikelijk:
geef het ook door als je de lessen weer kan oppakken. We zien je immers niet
terug op school verschijnen, maar weten wel graag hoe het met je gaat, zodat
we je zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen waar nodig.
BBL-studenten
In de BBL heb je een contract bij een werkgever. Die is samen met jou
verantwoordelijk voor het werk en de communicatie daarover. Daarnaast volg je
lessen op afstand.
BOL-stages
De overheid heeft ons gisteren laten weten dat je als student in de BOL je stage
zou moeten doen, behalve:

1. Wanneer je volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD
ziekteverschijnselen hebt waarmee je thuis moet blijven – meld je ziek bij
je opleiding !
2. Wanneer jouw stagebedrijf gesloten is omdat het bij een sector hoort die
van de overheid niet open mag blijven (b.v. horeca, sportvoorzieningen) –
meld dit via email bij je stagebegeleider!
3. Wanneer jouw stagebedrijf gesloten is om andere redenen – meld dat via
e-mail bij je stagebegeleider !
4. Wanneer jouw stagebedrijf open is, maar geen stagiairs toelaat - meld dat
via e-mail bij je stagebegeleider !
5. Wanneer jij zelf (of je ouders) het risico om naar je stagebedrijf te gaan te
groot vindt, om een andere reden dan hierboven staat bij 1 t/m 4
- meld dat via e-mail zowel aan je stagebegeleider als aan het stagebedrijf
zelf !
Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat het vervoer naar je stagebedrijf een probleem
is. Ook het vervoer hoort bij jouw persoonlijke verantwoordelijkheid zoals
bedoeld onder punt 5. Maak hoe dan ook een goede afweging wat je doet.
Examens
We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je, wanneer je in je laatste
jaar zit, examen kunt doen en een diploma kunt halen. Onze prioriteit ligt bij
deze studenten. Toetsen en examens gaan we binnen de richtlijnen van het RIVM
organiseren. Dat is best een ingewikkelde klus. Zodra we weten hoe we dat gaan
doen, krijg je dat te horen. Examens van studenten in andere leerjaren komen
daarna aan de beurt.
Locaties
Het kan zijn dat je voor een examen naar school moet komen. Dat doen we dan
zo veilig mogelijk, binnen de richtlijnen van het RIVM. Buiten dat kom je niet
naar school en zijn de locaties niet voor studenten toegankelijk.
Denk goed na
De mensen op Scalda werken enorm hard om ervoor te zorgen dat het onderwijs
zo veel mogelijk door kan gaan. Daar zijn wij best trots op! Daarbij gelden
natuurlijk steeds weer die zelfde, zo belangrijke richtlijnen van het RIVM. Dat
maakt het lastiger om examens, proeven van bekwaamheid, stagebegeleiding en
dergelijke te organiseren. Belangrijk is hoeveel docenten en andere mensen we
beschikbaar hebben en hoeveel studenten er straks thuis blijven. Tenslotte
weten we ook niet hoe lang deze situatie gaat duren. Daarom, al doen we echt
ons best, kunnen we niet garanderen dat je, wanneer je dingen mist, geen
studievertraging oploopt. We zullen bijvoorbeeld soepel zijn in het geven van
herkansingen en dergelijke, maar kunnen je niet vooraf toezeggen wanneer die
zullen plaatsvinden. Dat risico maakt jouw persoonlijke verantwoordelijkheid in
het maken van een goede keuze hoe je met school en stage omgaat nog
belangrijker. We rekenen erop dat je daar verstandig mee om gaat.

Tenslotte
Dit zijn bijzondere tijden. Iedereen zit vol met vragen. Jij waarschijnlijk ook.
Vragen over deze e-mail kun je het beste stellen via je mentor/coach of je
stagebegeleider. We hopen dat het goed met jou zal gaan, met de mensen om
jou heen en ons allemaal. Hopelijk lukt het je je werk voor school vol te houden
en loop je geen studievertraging op. Wij doen ons best, jij vast ook! Bovenal
wensen we dat we elkaar in goede gezondheid weer mogen zien. Succes en alle
goeds!
Hartelijke groeten,
Hendrik-Jan van Arenthals & Marijn Nelen
College van Bestuur Scalda

