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Misschien heb je er iets over gehoord of gelezen. Misschien ook niet, want er was geen 
persconferentie. Maar sinds gisteren (23 maart) hebben we in Nederland met grote stappen afscheid 
genomen van de corona-maatregelen. De overheid denkt dat dit kan zonder dat er een extra druk op 
de ziekenhuizen komt. Toch is de minister heel helder: “corona is niet weg”. En dat is natuurlijk ook 
zo. Daarom zijn de meeste maatregelen gisteren omgezet naar adviezen. Alleen de basismaatregelen 
blijven van kracht. Hieronder lees je wat dit betekent voor jou. 
 
Onderwijs 
Wat mag er weer op school? 
Alle richtlijnen wat betreft houden van afstand, groepsgrootte en looproutes in de gebouwen komen 
te vervallen. Daarmee zijn we wat betreft fysiek onderwijs weer volledig in de situatie van voor de 
coronapandemie. 
 
Wat mag op een externe locatie? 
De richtlijnen die binnen onze schoollocaties gelden, gelden ook op andere externe locaties waar 
Drenthe College onderwijs verzorgt of uitvoert. Ook aanvullende regels vanuit branches zijn komen 
te vervallen. Dus ook hier zijn we terug in de situatie van voor de coronapandemie. Het kan zijn dat 
externe partijen eigen richtlijnen hanteren. Daar moeten we ons aan houden. 
 
Invulling roosters periode 3 en 4 van dit schooljaar 
Voor periode 3 zijn de roosters gemaakt zonder de coronaregels. Dit geldt ook voor periode 4. We 
zoeken een goede combinatie tussen fysiek en online onderwijs. Het rooster in Magister is leidend. Je 
wordt hierover geïnformeerd door je LOB-er. 
 
Doorstroom mbo-hbo schooljaar 2022-2023 
Er komt een regeling voor doorstroom van mbo naar hbo. Op basis daarvan kunnen mbo-ers met een 
kleine studievertraging als gevolg van corona, waardoor het mbo-examen niet voor het begin van het 
studiejaar 2022-2023 is behaald, tóch starten met een hbo-opleiding. Het mbo-diploma moet vóór 31 
december 2022 zijn behaald, anders wordt de hbo-inschrijving alsnog beëindigd. Wil je meer 
informatie: neem dan contact op met je LOB’er. 
 
Internationalisering 
Er gelden inmiddels andere reisadviezen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor internationale stages en 
uitwisseling. Wil je weten of een internationale stage er voor jou weer inzit: neem dan contact op 
met je LOB’er. 
 
Diplomering en certificering 
Krijg jij de komende maanden je diploma? Dan vind je het vast fijn om te weten dat ook de diploma-
uitreikingen weer zonder beperkende maatregelen gehouden mogen worden. Jouw mijlpaal krijgt 
weer de aandacht die het verdient! We hebben het organisatieteam wel gevraagd om aandacht te 
(blijven) houden voor de gezondheid en veiligheid van alle aanwezigen. 
 
Facilitair 
Openingstijden locaties 
Alle locaties zijn geopend volgens de normale openingstijden. 
 
Kantines 
De kantines en afhaallocaties zijn weer volledig geopend en het aantal zitplaatsen is weer op het 
oude niveau teruggebracht van voor de coronapandemie. Daarmee komt er nadrukkelijk een einde 
aan de mogelijkheid voor jou als student te eten en drinken in de klas. 



Zelftesten 
Ook hier is een versoepeling doorgevoerd, het advies is om bij klachten een zelftest te doen. Bij een 
positieve zelftest-uitslag blijf je thuis en plan je een test in bij de GGD. 
 
Ventilatie 
Ventilatie blijft belangrijk. Logisch want iedereen heeft in een klas gezonde lucht nodig om goed te 
kunnen studeren en te werken. De docenten zijn op de hoogte van de richtlijnen. 
 
Mondkapjes 
De mondkapjesplicht is helemaal weg: zowel op school als in het OV (met uitzondering van 
vliegreizen). Je mag zelf de keuze maken om vrijwillig een mondkapje te dragen; in dat geval neem je 
je eigen mondkapje mee. 
 
Quarantaine 
De afgelopen twee jaren hebben we gewerkt met de corona beslisboom. Voor nu kiezen we ervoor je 
direct te verwijzen naar de quarantainecheck van de Rijksoverheid. Doe dus de quarantainecheck om 
te weten of het advies is om in quarantaine te gaan of je te laten testen. Ook als je gevaccineerd of 
hersteld bent. 
 
Basismaatregelen 
Ook na alle versoepelingen blijft de overheid het belang van de basismaatregelen benadrukken. En 
dat doen wij ook. Het advies:  
• Was vaak je handen. 
• Hoest en nies in je elleboog. 
• Bij klachten: blijf thuis en doe een (zelf)test. 
• Zorg voor optimale ventilatie en voldoende frisse lucht. 
• Haal een vaccin, booster, of herhaalpik. 
 
Tenslotte 
Afscheid nemen van alle maatregelen geeft lucht en biedt de kans om elkaar weer “in het echt” te 
ontmoeten. Maar corona is niet weg; we moeten ermee leren leven en omgaan. We roepen iedereen 
op om rekening met elkaar te houden. Houd afstand als iemand daar om vraagt. Heeft u een 
afspraak met iemand die zorgen heeft over zijn of haar gezondheid? Doe dan eerst een zelftest. En 
respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een plek waar je het 
zelf niet zou doen. 
 
Omdat we als DC in een andere fase terecht zijn gekomen, hebben we besloten het regieteam 
Corona na twee jaar op te heffen. Dit betekent niet dat er geen contact meer kan worden gelegd met 
het regieteam. Vragen en opmerkingen kunnen nog steeds via corona@drenthecollege.nl. 
 
We vertrouwen op je medewerking en wensen ons allen toe dat “corona” weer wat meer uit ons 
actieve bewustzijn mag verdwijnen. 
 


