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Algemeen uitgangspunt 

Waar mogelijk volgen we de besluitvorming van OC&W dat de beroepspraktijkvorming zoveel 
mogelijk doorgang moet hebben voor zowel BBL leerlingen als BOL stagiaires. 
Hieruit volgt dat examinerings- en voortgangsgesprekken gewoon doorgang vinden, maar nu op 
digitale wijze.  
Vanaf 20 maart voorzien scholen in digitale lesprogramma's, waardoor ook de lesdagen blijven 

staan. 
 
 
Roostering BBL leerlingen, HBO duaal en deeltijd studenten en BOL en HBO stagiairs 
Zolang de bezetting niet onder Corona-druk staat wordt de roostering gehandhaafd zoals die altijd 
al was.  

• BBL studenten en HBO duaal studenten hebben een lesdag in de week, nu op digitale 

wijze. 
• Stagiairs blijven op de groep waar ze stage lopen, op de gebruikelijke stagedagen. 

 
 
Inzet werkbegeleiders 
Zolang de bezetting niet onder druk staat door het uitbreken van het coronavirus worden 
werkbegeleiders zoals gebruikelijk vrijgemaakt om leerlingen en begeleiders te begeleiden in hun 

leertraject. Hierbij 'bezoeken' werkbegeleiders hun leerlingen/stagiairs buiten de eigen groep 
alleen op digitale wijze.  
 
 
Stagiairs 
‘s Heeren Loo blijft de stagiaires inzetten die op dit moment stage lopen. Zij leveren een 

waardevolle bijdrage aan de zorg en zijn straks hard nodig als de bezetting onder druk komt te 
staan. 
 
Voor stagiaires gelden dezelfde richtlijnen als voor medewerkers. 

Van elke stagiair wordt dezelfde sociale onthouding/isolatie gevraagd als van alle overige 
medewerkers van 's Heeren Loo. Als dit niet mogelijk is, dan schorten we de stage op. Dit 
betekent dat de stage wordt beëindigd en een nieuwe inschrijving plaatsvindt op een later tijdstip. 

Alle maatschappelijke stages worden opgeschort. 
 
 
Stagiairs met een bijbaan 
Bij alle stagiairs wordt geïnventariseerd of zij een bijbaan hebben die hen in contact brengt met 
andere mensen. In dat geval wordt de stagiair gevraagd om te kiezen: 

• Een stagiair met een bijbaan in contact met andere mensen kan niet op het stageadres 

komen. De stage wordt in dat geval opgeschort totdat het Corona-team aangeeft dat deze 
combinatie weer verantwoord is. 

 
 

Stagiairs met gezondheidsrisico 
Stagiairs die aangeven wegens een eigen gezondheidsrisico niet te willen komen, worden in hun 

keus gerespecteerd. Dit betekent dat de stage wordt beëindigd en een nieuwe inschrijving 
plaatsvindt op een later tijdstip, wanneer het risico is geweken. Hiermee volgt 's Heeren Loo het 
'Servicedocument van het Ministerie van OCW: mbo-aanpak ten aanzien van het Corona virus 
COVID-19'. 



 
 
Inschrijvingen van nieuwe stagiairs 
Verzoeken om stage te mogen doen bij 's Heeren Loo blijven we positief benaderen. Stagiairs 

kunnen ingeschreven worden in RAET. Deze inschrijving blijft voorlopig nog in CONCEPT en wordt 
niet doorgestuurd naar de PSA.  
In het CONCEPT wordt aanvankelijk als startdatum de datum van de POK genoteerd. 
Pas als het Corona Crisisteam aangeeft dat er nieuwe stagiairs toegelaten mogen worden tot 
woon- en dagbestedingsgroepen van 's Heeren Loo, wordt  

• Overlegd met de PSA of zij een hausse aan inschrijvingen aankunnen 
• De startdatum in RAET  aangepast door de cpl en gecommuniceerd met alle betrokkenen 

• De inschrijving wordt door de cpl verzonden naar de PSA. Deze doet de gebruikelijke 
afhandeling. 

• In deze periode vragen we aan stagiairs om de nodige documentatie te fotograferen en via 

mail naar de cpl te sturen. De foto moet goed leesbaar zijn. 
 
 

Ingeschreven stagiairs die nog niet gestart zijn 
Totdat het Corona-team aangeeft dat er weer nieuwe stagiairs mogen starten, mogen er geen 
nieuwe stagiairs starten. Vooralsnog is dat tot 6 april. Nadere berichtgeving volgt in de eerste 
week van april. Vooralsnog betreft dit 2 ingeschreven stagiairs. De betreffende cpl zijn 
geïnformeerd. 
 
 

Extra inspanningen door stagiairs, buiten de stage-uren: Contract begeleider A of B 
Alle stagiairs die zelf geen klachten hebben en een waardevolle bijdrage kunnen leveren, kunnen 
gevraagd worden of zij interesse hebben in een overeenkomst voor bepaalde tijd, in een min-max 
voor de functie van assistent begeleider A of B. Dit contract kan aangegaan worden vanaf een in 
de regio gewenste datum en doorlopen tot en met september. Via dit contract kunnen stagiairs 

extra ingezet worden.  
 

 
Ter informatie 
Servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19 
 


