
Beste student, 
 
Allereerst; de beste wensen voor 2022! Hopelijk heb je van fijne kerstdagen genoten en heb je het 
(toch wel bijzondere) jaar 2021 goed afgesloten. Op naar een nieuw jaar.  
 
Je hebt het misschien al wel gehoord: het mbo mag vanaf 10 januari 2022 niet volledig open. Dat 
heeft het kabinet op 3 januari besloten. Dit betekent dat we als Drenthe College in principe uit 
moeten gaan van online onderwijs, maar er zijn ook uitzonderingen waardoor (sommige) studenten 
wel fysiek naar school mogen komen. Opleidingen hebben hier vóór de kerstvakantie al grotendeels 
op voorbereid door roosters aan te passen voor de week van 10 tot en met 14 januari. 
 
In deze mail lees je wat de consequenties zijn van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet 
heeft afgekondigd. De nieuwe richtlijnen binnen Drenthe College gaan per 10 januari 2022 in en 
duren tot en met het einde van onderwijsperiode 2. Het kan zijn dat je over het onderwijs in de 
eerste week na de kerstvakantie al informatie hebt ontvangen van je LOB’er. Mocht er toch iets in je 
lesprogramma veranderen dan hoor je dit uiteraard alsnog. 
 
Onderwijs vanaf 10 januari 2022  
In de periode van 10 januari tot en met het einde van onderwijsperiode 2 zal jouw lesprogramma er 
anders uitzien dan normaal. Hoe dit programma er precies uit gaat zien daar krijg je nog informatie 
over van jouw docenten, maar de kans is aanwezig dat je te maken krijgt met meer online lessen. 
Toch gelden er uitzonderingen waardoor sommige (groepen) studenten wel fysiek naar de 
schoollocatie mogen komen.  
 
De uitzonderingen worden hieronder opgesomd. Dit betekent dat jij alleen in hieronder genoemde 
situaties naar de schoollocatie mag (voor o.a. lessen). Natuurlijk krijg je dit te horen van jouw 
docenten als deze uitzonderingssituatie(s) voor jou geldt. 
 

1. Niveau 1 en 2. Alle lessen en andersoortige activiteiten kunnen doorgaan op de locaties. 
Wat dit voor jou betekent hoor je van de LOB’er. 
 

2. Examens. Het gaat hier om het volgen van examentraining (als dit niet online kan) of het 
maken van examens.  

 
3. Praktijklessen. 

 
4. Opvang van kwetsbare studenten. Het gaat hier het om de opvang als je een student bent in 

een kwetsbare positie. Mocht je jezelf als kwetsbaar beschouwen dan kun je contact 
opnemen met je LOB’er. 

 
5. Vavo. Alle lessen en andersoortige activiteiten kunnen doorgaan op de locaties. Wat dit 

voor jou betekent hoor je van de LOB’er. 
 

Stages en leerbanen 
Stages en/of leerbanen gaan in principe gewoon door, behalve als het stagebedrijf of de stage-
instelling daarin anders aangeeft. Heb je vragen of zijn er acute problemen tijdens de stage/leerbaan, 
neem dan contact op met je BPV docent. 
 
BBL, (volwassen)educatie en contractonderwijs 
Voor BBL, (volwassen)educatie en contractonderwijs (onder andere Inburgering) betekenen de 
nieuwe richtlijnen dat lessen in principe online moeten gaan plaatsvinden, tenzij het een en ander 



onder de uitzonderingen valt. Als het onder de uitzonderingen valt hoor je dit uiteraard van jouw 
docenten. 
 
Communicatie via je LOB’er 
We vragen je om de komende week de berichten van je LOB’er extra goed in de gaten te houden. 
Het kan zijn dat hij of zij jou de komende week nog een bericht gaat sturen met extra informatie over 
de start van het onderwijs per 10 januari. 
 
Alle locaties weer geopend 
Vanaf 10 januari 2022 zijn alle locaties van het Drenthe College weer geopend. Belangrijkste reden 
hiervan is het zoveel mogelijk spreiden van studenten en medewerkers over de verschillende 
locaties. Daarmee hopen we verspreiding van het coronavirus te beperken. 
 
Onderwijs op andere externe locatie(s) 
De richtlijnen die gelden voor onderwijs op de schoollocatie gelden ook op andere externe locaties 
waar je misschien af en toe een onderwijsactiviteit hebt. Op die externe locaties mogen alleen 
activiteiten doorgaan die onder de uitzonderingen vallen. 
 
Kantines, afhaallocaties en gebruik lokalen  
Binnen Drenthe College zijn de kantines en afhaallocaties alleen open voor het afhalen van eten en 
drinken. Het is mogelijk om zonder bestelling eten en drinken af te komen halen. Wel is het goed om 
te weten dat er een beperkt(er) assortiment zal zijn. Het nuttigen van eten en drinken is mogelijk in 
de kantine (maximaal 75 personen) of in lokalen (lesruimtes) die vrij zijn op dat moment. Wel geldt 
het advies om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
 
1,5 meter afstand 
Alhoewel het kabinet iedereen weer oproept om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, geldt deze 
regel nu nog als dringend advies van de overheid richting het mbo. We roepen jou dan ook op daar 
waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden als je aanwezig bent op één van de locaties. Natuurlijk 
volg je ook de andere basisregels. 
 
Basisregels 

1. Was vaak je handen. 
2. Draag een mondkapje als je door het gebouw beweegt en/of als je niet over een vaste zitplek 

beschikt. Zodra je in het lokaal of op je werkplek zit kun je het mondkapje afzetten.  
3. Hoest en nies in je elleboog. 
4. Geef andere mensen geen hand. 
5. Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Volg de corona beslisboom. 
6. Houd je aan de quarantaineregels indien van toepassing. Volg de corona beslisboom.  
7. Doe 2x per week een zelftest (advies). 
8. Zorg voor optimale ventilatie. 

 
Zelftesten 
Zelftesten zijn een middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We geven je het advies om 
2x per week een zelftest te doen voordat je naar school gaat. Ook als je al (volledig) gevaccineerd 
bent. Aanvragen van zelftesten kan nog steeds gratis via www.zelftestonderwijs.nl. Klik hier voor 
meer informatie over zelftesten.  
 
Tot slot 
Je zult begrijpen dat er in de kerstvakantie heel veel (denk aan roosters) moet worden aangepast met 
als doel om het onderwijs voor jou zo goed mogelijk in te richten. Die aanpassingen vragen tijd. 
Mochten er voor jou aanpassingen zijn waarover je nog niet vóór de kerstvakantie geïnformeerd 

https://studentdrenthecollege.sharepoint.com/Documenten%20voor%20studenten/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus&viewid=9fc970c5%2D97e4%2D49ab%2Db001%2D1a91248a87fb
https://studentdrenthecollege.sharepoint.com/Documenten%20voor%20studenten/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus&viewid=9fc970c5%2D97e4%2D49ab%2Db001%2D1a91248a87fb
http://www.zelftestonderwijs.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus


bent, dan hoor je dit binnenkort van je LOB’er. We doen er alles aan jou zo goed mogelijk te 
informeren. 
 
Geniet nog even van de kerstvakantie. Veel succes en plezier dit jaar! 
 
Namens regieteam Covid-19, 
 
Arwin Nimis 
Voorzitter College van Bestuur 


