
 

15 maart 2020 

 

Beste student/ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zondag 15 maart zijn door de ministers Slob en Bruins en het RIVM nieuwe maatregelen afgekondigd om 

de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. Eén van de maatregelen is het sluiten 

van scholen tot en met 6 april. Landstede Groep hanteert de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit 

betekent dat er op de scholen geen les meer wordt gegeven.  

 

Wat betekent dit voor het onderwijs? 

1. Vanaf maandag 16 maart komen studenten niet op school. 

2. Examens in het mbo zijn opgeschort tot nader bericht. 

3. Van maandag 16 maart t/m woensdag 18 maart bereiden we het onderwijs online of in een 

andere vorm (afstandsleren) voor.  

4. Studenten worden uiterlijk woensdag 18 maart 16.00 uur door hun coach geïnformeerd over de 

manier waarop het onderwijs met ingang van donderdag 19 maart vorm krijgt. 

5. Stages gaan door, tenzij de instellingen/bedrijven of onderwijs anders bepalen. 

6. Deze aanpassingen in ons onderwijs gelden t/m 6 april. 

 

Met deze maatregelen geven we invulling aan de afspraken die zijn gemaakt tussen de MBO Raad en 

het Ministerie van OCW en willen we voorkomen dat studenten studievertraging oplopen.  

 

Gebouwen open, beperkt toegankelijk  

Onze gebouwen blijven open, maar zijn beperkt toegankelijk voor studenten van ouders/verzorgers uit 

cruciale beroepen en voor het ophalen van spullen in afstemming met de coach.  

 

In deze tijd ligt er een speciale maatschappelijke opgave voor onze studenten en medewerkers. We 

onderzoeken de mogelijkheden om medewerkers en studenten in te zetten in de cruciale 

beroepsgroepen zoals de gezondheidszorg, kinderopvang en educatie om deze draaiende te 

houden.  Leraren en personeel zijn nodig op school, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs, opvang van 

kinderen en examens. 

 

Hou je gezondheid in de gaten 

Hou ook vooral je/uw eigen gezondheid en die van de mensen om je heen goed in de gaten.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
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