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Beste relatie,
Op 15 maart kondigde het ministerie aanvullende maatregelen aan voor onder andere het onderwijs, met
als doel de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard conformeren wij ons
aan deze maatregelen en dit heeft invloed op de samenwerking die wij met u als stage en/of
leerwerkbedrijf van onze studenten hebben. Mogelijk hebben de maatregelen ook binnen uw organisatie
grote consequenties.
Onderstaand informeren wij u graag over de gevolgen hiervan voor het onderwijs van het ROC Da Vinci
College. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met
onze accountmanager Marieke van Halm, mvanhalm@davinci.nl of T 06-30798124 of met uw
contactpersoon vanuit de opleiding.
Scholen dicht: wat betekent dat precies?
Op dit moment wordt er geen fysiek onderwijs gegeven van 16 maart tot 6 april 2020 op onze
onderwijslocaties. De onderwijsactiviteiten gaan zoveel als mogelijk door, maar dan op afstand op de
aangewezen lesdagen. De gebouwen blijven open. Doel blijft het onderwijs zoveel als mogelijk door laten
gaan om studieachterstand te beperken.
Wat betekent afstandsleren en wat kunt u hierbij verwachten?
Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de studenten niet fysiek aanwezig zijn om
onderwezen te worden. In plaats daarvan wordt er ongelijktijdig gecommuniceerd tussen leraar en
leerling op tijden die zij zelf kiezen, bijvoorbeeld via e-mail, E-learning of MOOC. Onze docenten en
medewerkers werken momenteel keihard om dit deze week volledig operationeel te krijgen waar
mogelijk.
Heeft u de mogelijkheid om ons hierbij te helpen en/of ondersteunen? Heeft u e-learning modulen die
voor onze studenten interessant zijn en mogelijk aansluiten op hun onderwijsprogramma? Wij horen het
heel graag!
Wat betekent dit voor u en de studenten?
 Stages en werken-leren gaan door zolang u aangeeft dat de stagiair welkom is. Indien dit niet meer
mogelijk is vanwege corona-maatregelen in uw sector, dan respecteren we dat uiteraard.
In dat geval geldt voor studenten:
- Bol-opleiding: student gaat niet naar stage, maar volgt afstandsonderwijs bij het Da Vinci
College.
- Bbl-opleiding: student gaat niet naar de werkplek en volgt afstandsonderwijs bij het Da Vinci
College.
 Indien het voor u als gevolg van eerdergenoemde maatregelen niet meer mogelijk is om stage aan
te bieden of komt de student niet meer opdagen dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw
contactpersoon bij het Da Vinci College.
 Tenslotte blijven we als Da Vinci College de studenten begeleiden tijdens hun stage. We doen dit
nu wel bij voorkeur op afstand, bijvoorbeeld telefonisch of via Skype.
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Hoe gaat het met examinering?
Wij streven ernaar om de studenten die dit jaar kunnen afronden zo goed mogelijk te faciliteren bij het
afleggen van examens en proeves. Uitgangspunt is dat alle examens en proeves gewoon doorgang
kunnen vonden. Wellicht daar ook van uw kant wat flexibiliteit wordt gevraagd om studenten bij examens
aanwezig te kunnen zijn.
We hopen dat de examinering in de beroepspraktijk zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Lukt dit niet
dan graag contact opnemen met uw contactpersoon. Mochten studenten door ziekte afwezig zijn ten
tijde van het examen, dan dienen zij dit te melden langs de reguliere weg (ook op school).
Meer informatie
Voor toekomstige informatie en updates: www.davinci.nl/informatie-over-het-coronavirus.
Heeft u als instelling nog andere vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze accountmanager
Marieke van Halm, mvanhalm@davinci.nl of T 06-30798124 of met uw contactpersoon vanuit de
opleiding.
Wij ervaren deze coronacrisis als een zeer ingrijpende periode waarin wij elkaar nadrukkelijk nodig
hebben. Wij hopen dat de effecten voor uw bedrijf/organisatie (economisch) beperkt blijven. Wij wensen
u heel veel veerkracht toe!
Met vriendelijke groet,
ROC Da Vinci College,

Marc Meijer
Sectordirecteur Techniek en Media

