
  

  
 

 
 
Beste ouders en verzorgers,  
  
 
 
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/dochter.  
 

Het kabinet heeft, met instemming van de Tweede Kamer, besloten om een avondklok 
in te voeren. Bovendien scherpt zij de maatregelen voor thuisbezoek en internationale 
reisbewegingen aan. De extra maatregelen zijn nodig om nieuwe varianten van het 
coronavirus onder controle te krijgen.  
 

Binnen ROC Tilburg verzorgen we al onderwijs op afstand. Toch heeft het invoeren 
van de avondklok gevolgen voor studenten op de locaties aan de Stappegoorweg en 
de Kasteeldreef in relatie tot de avondscholing.  
  
Aanvullende maatregelen avondklok:  
 In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat 

iedereen tussen 21.00 uur ‘s avonds en 4.30 uur ‘s ochtends binnen blijft. De 
avondklok geldt in ieder geval tot en met 9 februari.   

 Vanaf maandag 25 januari zijn alle locaties om 18.00 uur gesloten. Uitzondering 
hierop is de locatie Stappegoorweg. Deze blijft geopend tot 19.30 uur in verband 
met avond praktijkonderwijs. Alle geplande examens gaan wel door. Hiervoor heeft 
het ministerie van OCW een uitzondering gemaakt.   

 Wanneer een student voor een examen of tentamen na de avondklok moet reizen, 
krijgt hij/zij daar een vrijstelling voor. De student moet dan wel een 
Eigenverklaring Https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/avondklok/formulieren-avondklok  bij zich hebben en een verklaring van de 
onderwijsinstelling kunnen laten zien.  

 Uiteraard geldt dat iedereen die gedurende de avondklok buiten mag zijn, zich 
eveneens aan de overige corona-maatregelen houdt.   

  
De invoering van avondklok helpt om de spreiding van het virus af te remmen. Het 
verbod om ‘s avonds buiten te zijn zorgt ervoor dat minder mensen elkaar ontmoeten. 
Een zware maatregel die we betreuren maar noodzakelijk is om op te volgen. We 
wensen iedereen nogmaals veel sterkte. We blijven ons steentje bijdragen om corona 
onder controle te krijgen zodat we elkaar weer zo snel mogelijk op school kunnen 
ontmoeten.   
  
Hartelijke groet,  
Crisisteam Corona  
  
 


