
 
 
 
 
 
 
 

Veelgestelde vragen en antwoorden 
Naar aanleiding van het bijgestelde advies van RIVM om bij lichte klachten thuis te blijven. 
 
 
 

Ik heb lichte klachten zoals hoesten, verkoudheid en verhoging. Moet ik nu thuisblijven? 
Ja, ROC Tilburg volgt de richtlijnen van RIVM voor Noord-Brabant en die geven aan dat je thuis blijft. 
Je kunt je ziekmelden volgens de gebruikelijke procedure.  

Ik heb geen klachten. Kan ik toch gewoon naar school komen? 
Dan is er geen reden om thuis te blijven. Je komt dus gewoon naar school. 
  

Ik loop stage. Gaat dat gewoon door? 
Als je geen klachten hebt als hoesten, verkoudheid en koorts ga je gewoon stage lopen. 
Misschien heeft jouw stagebedrijf eigen regels. Dan gelden die. 
 

Moet ik stagedagen die ik mis door het Coronavirus inhalen? 
Hierover kun je afspraken maken met je stagebegeleider. 
  

Wordt de school nu gesloten? 
Nee, de school wordt niet gesloten. Daar is op dit moment geen reden voor. Op onze locaties is geen  sprake van een 
officiële besmetting. 
  

Krijgen we nu extra vakantie? 
Nee, je krijgt geen extra vakantie. Heb je lichte klachten? Werk dan thuis zoveel mogelijk aan schoolopdrachten.  
  

Is er een aangepast rooster? 
Nee, er is geen aangepast rooster.  
 

Moet ik gemiste lessen inhalen? 
Dit kun je het beste bespreken met je docent/SLB’er/stagebegeleider. 
 

Ik mis een toets / examen omdat ik niet naar school kan. Hoe moet dat nu? 
Docenten gaan hun best doen om alsnog je toets of examen af te nemen als je geen gezondheidsklachten meer hebt. 
 

Ik heb deze week een studiereis. Gaat die gewoon door? 
Nee, studiereizen en andere events in groepsverband gaan deze week niet door. Dat geldt voor binnen- en 
buitenland. We volgen het advies van RIVM.  
 

Ik ga stage lopen in het buitenland. Kan dat doorgaan? 
Dat mag, als je klachtenvrij bent en als je geen stage loopt in een risicogebied.  
 

Ik heb lichte klachten. Mag ik wel gewoon op bezoek of naar evenementen? 
Het advies van het RIVM is om bij lichte klachten thuis te blijven. Ga dus niet op bezoek of naar plekken waar veel 
mensen bij elkaar zijn. 
 

Gelden bovenstaande maatregelen voor de hele week?   
Dat weten we niet. Als het nodig is passen we onze maatregelen elke dag aan. We volgen de regels van het RIVM en 
de GGD. Deze zijn steeds te vinden op onze website. Houd deze site dan ook goed in de gaten. 
  

Waar kan ik terecht voor vragen? 
Voor vragen die te maken hebben met je studie, kun je terecht bij je SLB’er en of mentor.  
Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of bel met de GGD: 0900-4636443 
 
  


