
Beste student, 
  
Het kabinet heeft dinsdagavond 2 november een corona-persconferentie gehouden en heeft 
aangekondigd dat de coronamaatregelen helaas weer worden aangescherpt. De redenen daarvoor 
zijn de oplopende besmettingscijfers en de druk op de ziekenhuizen. Dit is vervelend, maar wel écht 
nodig om samen de gevolgen van de coronapandemie zo klein mogelijk te houden. De aangescherpte 
coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor het mbo-onderwijs en dus voor Drenthe College. 
Hieronder tref je de DC-coronarichtlijnen die ingaan per 6 november. De aanscherpingen ten opzichte 
van de eerdere richtlijnen zijn gearceerd.   
 
Het onderwijs 

1. Je volgt waarschijnlijk een combinatie van grotendeels fysiek onderwijs en een gedeelte 
online onderwijs. Je opleiding geeft hier zelf invulling aan en brengt je hiervan op de hoogte. 

2. Roostering vindt plaats per gehele klas. Dit houdt in dat de gehele klas hetzelfde rooster volgt. 
3. Fysiek onderwijs in de vorm van (praktijk)lessen hoeft niet op 1,5 meter afstand van elkaar. 

Wel houden we waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar in de kantines, centrale ruimtes, 
gangen, enzovoort. 

4. Je draagt een mondkapje als je door het gebouw beweegt (naar toilet, kantine, enzovoort) 
en/of als je niet over een vaste zitplek beschikt. Zodra je in het lokaal zit kun je het mondkapje 
afzetten. Je draagt ook een mondkapje zodra brancheprotocollen daarom vragen bij het 
volgen van praktijklessen. De docent laat je weten zodra dit nodig is. 

5. Zelfstudie op de schoollocatie mag. Gebruik daarvoor de plekken die daarvoor zijn ingericht 
en houd je verder aan de geldende regels. 

6. Stages (bpv) en leerbanen kunnen doorgaan als dit is toegestaan volgens de regels van de 
branche waarvoor jij wordt opgeleid. 

7. Internationale stages (ibpv) mogen nog steeds, maar wel onder bepaalde voorwaarden.  
 
Internationale stages 
Internationale stages mogen nog steeds. De docenten en LOB’ers weten precies welke regels er 
gelden. Voor jou belangrijk om te weten: 

1. Als een land een reisadvies met kleurcode groen of geel heeft, dan kan de buitenlandstage 
plaatsvinden. Je maakt daarover afspraken met de Internationale BPV-coördinator. 

2. Als een land een reisadvies met kleurode oranje heeft, dan is de buitenlandstage pas mogelijk 
na overleg met én toestemming van de Internationale BPV-coördinator.  

3. Voor landen met een rood reisadvies geldt dat een buitenlandstage niet mogelijk is. 
 
Mondkapjes op school 
Met de aanscherping van de coronamaatregelen geldt weer: draag een mondkapje als je door het 
gebouw beweegt en/of als je niet over een vaste zitplek beschikt. Zodra je in het lokaal zit kun je het 
mondkapje afzetten. Je draagt ook een mondkapje zodra brancheprotocollen daarom vragen bij het 
volgen van praktijklessen. De docent laat je weten of dit nodig is. We vragen je nadrukkelijk om je 
eigen mondkapje mee te nemen naar school en die te gebruiken. Mondkapje vergeten? Bij hoge 
uitzondering kun je er een krijgen de receptie van jouw locatie. Meer info? Klik hier! 
 
Mondkapjes in het Openbaar Vervoer 
Mocht je met de trein, bus of taxi naar school komen dan geldt ook: draag een mondkapje. Het is ook 
verplicht om een mondkapje te dragen op de stations, in de winkels op de stations, op perrons en bij 
bushaltes. 
 

Advies voor 1,5 meter afstand 
Tijdens het volgen van (praktijk-)lessen is het niet nodig 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wel 
roepen wij als Drenthe College (net als het Kabinet) iedereen op om waar mogelijk 1,5 meter afstand 
van elkaar te houden. Het verzoek is: neem 1,5 meter afstand van elkaar waar dit kan. Denk hierbij 
aan het lopen en zitten in de kantines, centrale ruimtes, gangen, enzovoort. 
 
 
Looproutes 
We roepen op om de aangegeven looproutes te volgen en in (smalle) gangen rechts aan te houden. 
We hebben allemaal een eigen én een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en 
die van anderen. Houd hier dus rekening mee! 

https://studentdrenthecollege.sharepoint.com/Documenten%20voor%20studenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus%2F20211104%20Mondkapje%20dragen%20per%2006112021%2Epdf&parent=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus


 
Zelftesten 
Zelftesten zijn een goed middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We geven je het 
dringende advies om 2 keer per week een zelftest te doen voordat je naar school gaat. Ook als je al 
(volledig) gevaccineerd bent, want er is geen absolute zekerheid dat je na vaccinatie geen corona 
meer kunt krijgen of anderen kunt besmetten. Meten is in die zin echt weten. De zelftest is niet 
verplicht en je hoeft het resultaat ervan ook niet op school te tonen. Aanvragen van zelftesten kan nog 
steeds gratis via www.zelftestonderwijs.nl. Klik hier voor meer informatie over zelftesten.  
 
Vaccineren 
Of je wel of geen vaccinatie neemt bepaal je zelf en is een vrijwillige keuze. Mocht je nog niet 
(volledig) gevaccineerd zijn dan willen we je wel graag informeren over de mogelijkheid om je zonder 
afspraak te laten vaccineren. Meer informatie hierover is te vinden op www.prikkenzonderafspraak.nl  
 
Overige zaken  

1. Desinfecteer bij binnenkomst van het gebouw je handen bij de desinfectiezuilen. 
2. Volg de aangegeven (loop)routes en eventuele instructies van de conciërges op. 
3. Lunchen is mogelijk in de kantine, maar houd daarbij waar mogelijk 1,5, meter afstand van 

elkaar. Uiteraard is afhalen van eten en drinken ook mogelijk. 
4. Zorg (ook zelf) voor optimale ventilatie zodat we vervuilde binnenlucht snel afvoeren. 

  
Basismaatregelen 
Zeker in de herfst en de winter worden de basisregels nóg belangrijker.  

• Was vaak je handen.  

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Geef andere mensen geen hand. 

• Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen bij GGD. Volg de corona beslisboom! 

• Zorg voor optimale ventilatie. 
  
We hopen dat we je met deze mail voldoende hebben geïnformeerd over de coronaregels die gelden 
vanaf 6 november. Weet dat Drenthe College natuurlijk meebeweegt met mogelijke versoepelingen of 
aangescherpte maatregelen. Houd dus het nieuws via de Startpagina en je mailbox goed in de gaten.  
 
 
 
College van Bestuur 
Drenthe College 
 

 

 

http://www.zelftestonderwijs.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
http://www.prikkenzonderafspraak.nl/
https://studentdrenthecollege.sharepoint.com/Documenten%20voor%20studenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus%2F20210924%20Corona%20Beslisboom%20per%2020210925%2Epdf&parent=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus

