
Beste student, 
 
We hebben je eerder laten weten dat scholen tot en met 6 april 2020 geen onderwijs mogen 
verzorgen in hun gebouwen. Dat onderwijs bieden wij op Het Friesland College vanaf donderdag 19 
maart 2020 zoveel mogelijk in nieuwe (vaak online) vorm aan. 
  
Vandaag (woensdag) uiterlijk 18.00 uur hoor je digitaal via teams van jouw opleiding (coach) wat dit 
voor jou betekent en hoe het onderwijs er in deze periode voor jou uitziet. We verwachten dat je 
deelneemt aan dit aangepaste onderwijsprogramma.  
 
Ziek 
Als je ziek bent, dien je dat te melden via FCLive, studentenportal, button ziekmelden… Dan kom je in 
Eduarte en daar kun je drie opties kiezen.  
  
De schoolgebouwen van het Friesland College zijn dus tot en met 6 april gesloten voor studenten. 
Het kabinet heeft echter besloten dat er in het mbo enkele uitzonderingen zijn. Het gaat om:  

1. Het voorbereiden op en het uitvoeren van examens, zowel in mbo als vavo.  
2. Het uitvoeren van assessments op school in plaats van een proeve van bekwaamheid, als 

deze bij een leerbedrijf niet uitgevoerd kan worden 
3. Het helpen van studenten die thuis geen faciliteiten hebben om gebruik te maken van online 

onderwijs en dus een beroep willen doen op leer- en ict-faciliteiten van de school.  

Bij al deze uitzonderingen geldt dat we moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD. 
  
Wij gaan inventariseren wat dit betekent en voor wie… Zodra hierover meer duidelijk is, 
informeren we je zo snel mogelijk over jouw situatie. 
  
Stages 

• Als je vragen hebt over je stage, meld je je bij je coach; 
• Buitenlandstages: Loop je stage in het buitenland, dan beëindig je deze voortijdig en keer je 

terug naar Nederland. Als je besluit niet terug te keren, ligt de verantwoordelijkheid voor 
deze keuze bij jou en/of ouders. 

Toetsen en examens 

• Als je in dit jaar je diploma kunt halen dan geven we daaraan prioriteit en wordt de 
examinering zoveel mogelijk doorgezet; 

• Voorwaarde is dat examinering op een veilige en verantwoorde wijze mogelijk is. Het 
Friesland College bepaalt of en hoe een examen wordt afgenomen. Hierbij kan het gaan om 
mondelinge examens online, examineren op de locatie van de stageplek of nog een andere 
locatie; 

• We houden bij examinering rekening met de algemene richtlijnen van het RIVM en de GGD; 
• Als je verschijnselen van ziekte vertoont, dan kun je niet aan het examen deelnemen!! 

Ziekmelden vooraf is verplicht. Dit doe je via FCLive, studentenportal, button ziekmelden… 
Dan kom je in Eduarte en daar kun je drie opties kiezen. 

Nogmaals: woensdag 18 maart 2020 hoor je voor 18.00 uur verder hoe jouw programma er de 
komende weken uitziet. Als je daarna vragen hebt, kijk dan eerst op de website van Friesland 
College. Daar staat een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden 



https://www.frieslandcollege.nl/coronavirus. Als je vraag en antwoord daar niet tussen staat dan 
is het adviescentrum bereikbaar via mail, chat en telefoon. Voor onderwijsinhoudelijke vragen 
neem je contact op met je coach. 

 
 


