
(Brief examens mbo) 

 

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

 

Dinsdag 24 maart heeft het ministerie OCenW besloten dat alle examens in het mbo in ieder geval tot 

en met 6 april worden uitgesteld. Een zogenoemde time out. Een besluit dat veel impact heeft, maar 

dat gezien de huidige omstandigheden nodig is. Studenten kunnen zich door de huidige coronasituatie 

en de genomen maatregelen niet meer goed voorbereiden op hun examens. 

 

Wat betekent dit voor jou? 

 Onderwijs op afstand via MS Teams gaat gewoon door. Je kunt dus alle docenten online 

bereiken. 

 Kun je thuis geen onderwijs op afstand volgen, overleg dan met je coach over een passende 

oplossing. 

 Van 25 maart tot en met 6 april 2020 zijn er geen generieke en praktijkexamens op school. 

 Digitale praktijkexamens en kleinschalige praktijkexamens op bpv-locaties kunnen eventueel 

doorgaan binnen de richtlijnen van het RIVM. 

 In tegenstelling tot het voortgezet onderwijs is er voor het mbo (nog) geen besluit genomen of 

de centrale examens doorgaan. Zodra hier meer informatie over komt, hoor je dat. 

 Na 6 april krijg je meer informatie over hoe de examens alsnog plaatsvinden. 

 Jouw coach houdt regelmatig contact met jou. 

 In e-TO en EduArte kun je je opdrachten, planning en resultaten nog steeds terugvinden.  

 Word je ziek of krijg je gezondheidsklachten waardoor leren niet meer goed lukt? Meld je dan 

ziek bij jouw coach. 

 

Aanmelddata hbo uitgesteld 

Om studenten meer ruimte te geven een vervolgopleiding te kiezen, is de aanmelddatum voor het hbo 

uitgesteld tot 1 juni (was 1 mei). 

 

Schoolgebouw niet meer toegankelijk 

Vanaf 25 maart is het schoolgebouw niet meer toegankelijk voor studenten. 

 

Vragen? 

De helpdesk blijft bereikbaar voor vragen over MS Teams. Heb je een vraag of werkt iets niet goed? 

Bel de helpdesk: 088-850 80 94. 

 

Kijk voor meer informatie over onderwijs op afstand en wat het coronavirus betekent voor onze 

scholen op de speciale pagina op: www.landstedegroep.nl/coronavirus of Connect. 

 

Tot slot 

We gaan een lastige tijd tegemoet. We doen ons uiterste best om jou toch het onderwijs en de 

begeleiding te geven die jij verdient. We begrijpen dat er veel nog onduidelijk is, maar zodra wij meer 

weten, informeren wij jou weer. Houd je eigen gezondheid en die van de mensen om je heen goed in 

de gaten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

http://www.landstedegroep.nl/coronavirus
https://studentlandstede.sharepoint.com/sites/Coronavirustudenten

