
  

  
 

Corona-update | 14 januari 2021 
 
Beste ouder/verzorger, 
Een veilige omgeving om te studeren is belangrijk zolang het coronavirus nog onder 
ons is. Bij ROC Tilburg zijn we daar elke dag mee bezig. Via een coronavirus update 
leest u welke nieuwe maatregelen en richtlijnen we hanteren en wat deze betekenen 
voor de studie van uw zoon of dochter. 
 
Lockdown met 3 weken verlengd 
Zoals we al vreesden, kondigde premier Rutte in de persconferentie van 12 januari 
een verlenging van de lockdown aan met drie weken. Tot en met ten minste 7 februari 
blijft onderwijs op afstand de norm. We beseffen ons goed dat dit voorlopig nog de 
nodige inspanningen van ons allen vraagt. Met de start van de vaccinatiecampagne, 
gloort er ook licht aan het einde van de tunnel. Dat is een mooi vooruitzicht. Samen 
zetten we er de schouders onder ook al is dat voorlopig nog op afstand en online.  
 
Beperkt onderwijs op locatie toegestaan 
Voor specifieke groepen studenten is gedurende de lockdown fysiek onderwijs 
toegestaan:  

 Studenten die examens op locatie afleggen. 
 Studenten die praktijklessen op locatie volgen. 
 Studenten die begeleiding nodig hebben mogen dit op locatie krijgen. 
 Studenten van basisberoepsopleiding MBO 2 die praktijklessen op locatie 

volgen. 
 Kwetsbare studenten vangen we op locatie op. 

Richtlijnen RIVM: 1,5 meter afstand en mondkapjes blijven de norm 
Veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers staan voorop. Wij 
blijven de adviezen van de overheid en het RIVM volgen. Voor zover er onderwijs op 
locatie is toegestaan geldt dat we 1,5 meter afstand houden tot elkaar en is het 
verplicht om een mondkapje te dragen. 
Daarnaast blijven we zoveel mogelijk vanuit huis werken en leren, beperken we onze 
fysieke contacten en reizen we tot en met maart niet naar het buitenland. En heb je 
klachten? Blijf dan thuis en laat je testen. Ook als jij zelf een nauw contact bent van 
een besmet persoon zonder klachten, laat je dan na 5 dagen testen. Volg de stappen 
in de beslisboom om te weten of je naar school mag. Verder geldt dat onze studenten 
en medewerkers zoveel mogelijk met de fiets of de auto naar de locatie komen om de 
druk op het openbaar vervoer te beperken. 
 
Tot slot 
Volgens de premier is de verlenging van de lockdown noodzakelijk. De cijfers dalen 
niet snel genoeg en de dreiging van de Britse variant geeft grote zorgen. Op 2 februari 
beoordeelt het kabinet opnieuw welke maatregelen na 9 februari nodig zijn. Uiteraard 
blijven we jullie de komende tijd informeren over nieuwe ontwikkelingen.  

Heeft u vragen over deze corona update? 
Of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleider van 
uw zoon/dochter.  

Hartelijke groet, 
Crisisteam corona 


