
Beste studenten, 
 
Binnenkort ontvangen jullie een klein presentje; een knipoog en een lange neus naar de 
afgelopen maanden. We willen daarmee vooral laten zien hoe ontzettend veel waardering we 
hebben voor jullie flexibiliteit en jullie inzet om de motivatie vast te houden in deze moeilijke 
periode. Wat zijn we trots op jullie! Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. 
 
De coronacijfers gaan naar beneden en het aantal vaccinaties gaat snel omhoog: goed nieuws!  
Dus lijkt het er nu op dat fysiek onderwijs in het nieuwe schooljaar gelukkig weer kan en mag. Uit 
contacten die we met jullie hebben blijkt hoe belangrijk jullie het vinden om elkaar op school te 
ontmoeten. En ook hoe belangrijk het contact met je docenten is. Tijdens corona hebben we 
ervaren dat het ons gelukt is om het onderwijs online aan te bieden. Maar laten we eerlijk zijn: er 
gaat niets boven onderwijs waarbij je direct met je docent in contact bent.  
 
Daarom zijn we super-blij dat we in het nieuwe schooljaar de deuren weer mogen open zetten. 
 
Helaas zullen we niet direct terug kunnen gaan naar het “oude normaal”; zoals we nu kunnen 
beoordelen zijn er vast en zeker nog wel een aantal regels waaraan we ons met z’n allen zullen 
moeten houden. Daarover informeren we je hieronder. 
 

 
EEN BEETJE DIGITAAL ONDERWIJS BLIJFT  
Na ruim een jaar pandemie met veel online onderwijs weten we het nu zeker: niets is zo goed als 
fysiek onderwijs. Maar we hebben ook ervaren dat sommige vakken of lessen zeker wel online 
gegeven kunnen worden. Daarom gaan we binnen DC ook na de pandemie meer doen met 
digitaal onderwijs. We proberen om ongeveer 20% online onderwijs in de week -op wat voor wijze 
dan ook- aan te bieden. Dat gaat bij de ene opleiding makkelijker dan bij de andere: per opleiding 
bepalen docenten hoe ze  online lessen gaan inzetten. 
 
Helaas konden niet alle lessen het afgelopen schooljaar doorgaan zoals gepland. En voor 
sommigen van jullie was het lastig om een stageplaats te vinden. Daarom kan het goed zijn dat jij 
of andere studenten behoefte hebben aan extra ondersteuning; bijvoorbeeld om achterstanden in 
te halen, of misschien heb je extra hulp nodig bij het vinden van een stageplek.  
Allemaal heel terecht. Daar zullen we als school de komende weken en zelfs maanden extra 
aandacht voor hebben. 
 

 
REGELS? WELKE REGELS? 
Zoals we net al schreven: we gaan niet direct terug naar het “oude normaal”. Wat in ieder geval 
wel gaat veranderen: de 1,5 meter afstand is vanaf het nieuwe schooljaar niet meer nodig.  
En na de zomervakantie is de kans groot dat je meer medewerkers van Drenthe College op de 
locaties zult zien: vanaf dat moment stoppen we met de afspraak dat zij vooral vanuit huis 
moeten werken. Het wordt dus drukker op onze locaties. 
Om er voor te zorgen dat het virus geen kans krijgt blijft daarom een aantal regels gelden: 

1) Regelmatig handen wassen en bij binnenkomst handen desinfecteren 
2) Mondkapjes dragen als je je gaat verplaatsen in de school 
3) Bij klachten blijf je thuis en laat je jezelf testen bij de GGD 
4) Je maakt gebruik van de GRATIS zelftesten 
5) Ben je positief getest: dan ga je in quarantaine 

 

 
ZELFTESTEN: HOE GAAT DAT? 
Veel mensen, zeker jongeren, hebben geen of weinig last van een besmetting. Ze kunnen 
ongemerkt de ziekte doorgeven aan mensen die er wel erg ziek van kunnen worden. Dat risico 
kan met zelftesten worden verminderd en daarom biedt de overheid de testen gratis aan. Je kunt 
de test aanvragen op het zelftestportaal op www.zelftestonderwijs.nl.  

http://www.zelftestonderwijs.nl/


Deze testen zijn anders dan de test bij de GGD; het wattenstaafje hoeft niet zo diep de neus in en 
de uitslag is al af te lezen na 15-30 minuten! Daardoor is de zelftest makkelijk in gebruik. 
 
Wanneer doe je een zelftest? 
Om te beginnen: de zelftest is vrijwillig en je hoeft geen testresultaten te laten zien om de school 
binnen te gaan. Toch vragen we je dringend om een zelftest te doen voordat je naar school gaat.  
Heb je al klachten? Doe dan geen zelftest, maar laat je zo snel mogelijk testen in een GGD-
teststraat. En bij positieve PCR-test ga je net zoals nu in quarantaine. Is je zelftest positief? Laat 
je dan ter controle zo snel mogelijk testen bij de GGD en vermijd tot die tijd contacten. Is je 
zelftest negatief? Dan heten we je van harte welkom. 
 
Praktische zaken en vragen 
In het portaal vraag je de zelftests aan. Dit doe je door in te loggen met je DC-account. Houd er 
rekening mee dat de zelftest naar jouw huisadres wordt verzonden. Controleer de 
(adres)gegevens goed, en vraag je zelftest tijdig aan. Op de meeste locaties ligt er bij de 
conciërges een kleine voorraad zelftesten voor onvoorzien en incidenteel gebruik. 
Op www.zelftestonderwijs.nl  vind je een overzicht van veel gestelde vragen over de zelftest in 
relatie tot het onderwijs. Hier vind je meer algemene informatie over zelftesten. 
Heb je een specifieke vraag over hoe er binnen de Drenthe college met zelftesten wordt 
omgegaan, en vind je het antwoord niet op bovenstaande sites of in onze FAQ? Mail ze dan 
naar corona@drenthecollege.nl 
 
 

EN DAN…HET NIEUWE SCHOOLJAAR 
Voor het schooljaar 2021-2022 gaan we ervan uit dat we weer lessen kunnen aanbieden zonder 
de 1,5 meter afstand. Wel houden ons aan de andere RIVM-maatregelen die van kracht zullen 
blijven (mondkapjes, handhygiëne; (zelf-) testen/quarantaine). 
 
We gebruiken weer de normale roosters van 45 minuten. Daarbij proberen onze roostermakers 
zo te plannen dat er een goede spreiding in jullie reisbewegingen is. 
 
BPV gesprekken kunnen in principe weer fysiek plaatsvinden; maar soms is het verstandig om dit 
deels ook online te doen. Vraag je eigen BPV-docent hoe dat voor jou kan gaan uitpakken. 
 
We denken dat ook de kantines en restaurants in het nieuwe schooljaar weer geopend zullen 
worden. Als de overheid hierbij geen maximum aantal aanwezigen vaststelt, dan hoef je niet 
meer je lunchbroodje in de klas op te eten. 
 
In de zomervakantie worden alle lokalen weer klaar gemaakt voor het nieuwe schooljaar. 
Dat betekent dat ze na de zomervakantie weer volledig ingericht zijn. 
 
 

TOT SLOT 
We willen hier ook duidelijk stellen dat we niet zullen aarzelen om mogelijk strengere regels te 
volgen als de cijfers rondom besmettingen en ziekenhuisopnames slechter worden, en de 
overheid reden ziet voor strengere maatregelen.  
Op 30 juni staan de volgende versoepelingen gepland. Mochten daar belangrijke veranderingen 
bij zitten voor jullie, dan sturen we jullie weer een mail-bericht. 
 
Zoals je ziet: we gaan stapje voor stapje terug naar de tijd en de situatie van vóór corona. Lekker 
hè? 
 
Met jou hopen we op een mooie, warme zomer… en daarna verheugen we ons op een even 
warm welkom in het nieuwe schooljaar. 
 
Met zomerse groeten, 
College van Bestuur Drenthe College 
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