Vanaf maandag 16 maart 2020 ga je ‘afstandsleren’!
Beste student,
Zoals je vast al hebt gehoord of gelezen, heeft de regering besloten dat er
vanaf morgen, maandag 16 maart 2020, geen les meer gegeven gaat
worden op school. Dat duurt tenminste tot en met 6 april 2020. Dat wil
niet zeggen dat je ‘vakantie’ hebt en niets meer voor je opleiding hoeft te
doen. We gaan het voorlopig op een andere manier organiseren. Dat
noemen we ‘leren op afstand’, of ‘afstandsleren’. Leren op afstand doe je
thuis of op je stageadres (daarover zo meer). Thuis werk je aan
opdrachten voor school. Op die manier gaan we proberen om ervoor te
zorgen dat het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Daarbij gaan we
ons extra inzetten voor studenten die examen moeten doen.
Locaties
•
•
•

Vanaf maandag 16 maart 2020 wordt op de locaties van Scalda geen
les meer gegeven.
Voorlopig komen ook de examens te vervallen.
De locaties van Scalda zijn op 16 en 17 maart 2020 nog geopend,
alleen om dingen op te halen die je nodig hebt in de tijd daarna.

Onderwijs
•
•
•

We zijn hard bezig om het ‘leren op afstand’ zo snel als kan mogelijk te
kunnen maken
Je opleiding neemt daarover contact met jou op. Houd daarom de
komende dagen en weken je schoolmail in de gaten! Je krijgt je
instructies en opdrachten digitaal
Deze week horen we van het ministerie op welke manier we ervoor
kunnen zorgen dat studenten examen kunnen doen. Zodra dat bekend
is, informeren we je daarover.

Stages
•

•

Wanneer je een BBL-opleiding volgt, ben je een werknemer bij een
bedrijf of een instelling. Jouw werkgever informeert je over hoe het op
je werk gaat en is daar ook verantwoordelijk voor. De ‘schooldag’ kun
je gebruiken om je opdrachten te maken.
Wanneer je een BOL-opleiding volgt, loop je geen stage, tenzij je dat
graag wilt doen. Je ‘werkt’, wanneer je dat graag wilt, vrijwillig. Ben je
minderjarig, dan zijn je ouders (of voogd) voor dat besluit
verantwoordelijk en heb je hun toestemming nodig. Een bedrijf of
instelling kan je niet verplichten te komen. We weten dat er
instellingen zijn die berichten sturen dat dit wel zo is.

•

•

•

We begrijpen dat instellingen, zeker in de zorg, alle hulp kunnen
gebruiken. We waarderen het wanneer studenten (of docenten) dat
willen doen. We zijn zelfs erg trots op de betrokkenheid en inzet die
veel van jullie hebben. Zo lang je je maar niet verplicht voelt. Het is
immers best een lastige afweging.
We zullen je hoe dan ook vanuit de school, wanneer je ervoor kiest je
stage te blijven doen of die zelfs uit te breiden, proberen zo goed
mogelijk te begeleiden. Dat vragen we ook aan de instelling of het
bedrijf waar je stageloopt. Vanuit je opleidingen krijg je bericht waar je
met je vragen over je stage terecht kunt.
We gaan na wat we kunnen doen voor studenten die in het buitenland
stagelopen. Daarover komt later bericht.

Richtlijnen
•

Of het nu op school is, op stage of waar dan ook: houd je in ieder geval
aan de richtlijnen van het RIVM. Je kent ze vast wel inmiddels. Ze
staan ook in de bijlage.

Tenslotte
Dit zijn moeilijke tijden. Het is iets wat we nog niet hebben meegemaakt.
Alle medewerkers van Scalda, zowel de docenten als al die andere mensen
die belangrijk zijn voor ons onderwijs, werken hard om dingen in deze
nieuwe situatie zo goed mogelijk te regelen. Het zal vast wel even tijd
kosten voordat alles echt goed werkt. Maar het gaat ons samen lukken!
Jullie medewerking daarbij is hard nodig. Mochten jullie vragen hebben,
stel die dan via je docent, mentor of coach. We zijn trots op onze
studenten, trots op jullie, of je je nu inzet voor je opleiding of ook breder
in onze maatschappij, in de zorg of waar dan ook. We wensen jullie en de
mensen om jullie heen, op school en thuis, heel veel succes en sterkte in
de komende tijd!
Hartelijke groeten,
Marijn Nelen
Hendrik-Jan van Arenthals
College van Bestuur Scalda

