
   

 

Datum 15 maart 2020 

Betreft Onderwijsafspraken coronavirus  

Ons kenmerk mbo 
 
 

Beste student, 

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel. Afgelopen vrijdag hebben we nog 
gemeld dat de scholen open zouden blijven, maar dat lijkt nu toch niet haalbaar. Na 
intensief overleg tussen de Rotterdamse mbo-instellingen en de gemeente Rotterdam 
zijn nieuwe afspraken gemaakt waarover we je met dit bericht informeren. 

1. Vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 27 maart worden er op school 
geen lessen meer gegeven aan studenten van het mbo en leerlingen van 
het vmbo. Dit geldt ook voor de STC-onderwijslocaties buiten Rotterdam. 
Het betreft dus ook de STC-scholen in Katwijk aan Zee, Stellendam en 
Brielle.  
 

2. We onderzoeken in hoeverre alle examens en de direct daarvoor 
noodzakelijke voorbereidende activiteiten doorgang kunnen 
vinden. Examenklassen krijgen komende week bericht hierover. 
 

3. De gebouwen blijven wel open en faciliteiten en dienstverlening blijven 
beschikbaar. Als er nog spullen in je kluisje liggen die je nodig hebt, kun je 
die nog ophalen. 
 

4. Waar mogelijk wordt onderwijs online of in een andere vorm aangeboden 
(afstandsleren). Per opleiding zal hierover informatie worden gestuurd 
komende week. We vragen je wel om enig geduld, want de docenten 
moeten dit vanaf maandag in gang gaan zetten. 

  

 



 

5. Stages gaan de komende week door zolang je welkom bent bij je 
stagebedrijf. Als je stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer 
welkom bent, dan respecteren we dat. Studenten blijven begeleid worden 
op hun stage. Op de stage wordt het beleid van de werkgever gevolgd.  

 We kunnen ons voorstellen dat deze berichten vragen oproepen. Je kunt met vragen 
terecht bij je vaste aanspreekpunt (mentor of slb-er) Wij zullen jullie zo goed mogelijk 
ondersteunen. 

We zetten nieuwe informatie steeds op de website van het mbo en het vmbo. Via 
www.stc-group.nl/coronavirus zijn alle updates van het STC te vinden.  

Let op: er verschijnen steeds meer geruchten en fake nieuwsberichten. Ga naar de 
websites van de school, het RIVM of de Rijksoverheid als je twijfelt of een bericht wel 
klopt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frits Gronsveld 
College van Bestuur  
STC Group 
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