
 
 

 

 
 
Aan alle stagebedrijven 
 
 
 
 
Roermond, 18 maart 2020 
 
Onderwerp: krachten bundelen 
 
 
 
Beste relatie, 
 
‘Let een beetje op elkaar, ik reken op u’, waren de woorden van premier Mark Rutte in zijn bijzondere 
televisietoespraak. Hij riep alle Nederlanders op alert te blijven, aanwijzingen van de overheid op te 
volgen en vooral ook een beetje op elkaar te letten. ‘Samen komen we deze moeilijke periode te 
boven’. In die geest richt ik mij tot u. 

Dat het een moeilijke periode is voor iedereen, voor bedrijven en organisaties, mag duidelijk zijn. Gilde 
Opleidingen heeft, net als u, de zorg voor de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers. Maar 
daarnaast hebben we ook de zorg, net als u als stageorganisatie, voor onze studenten. 

Laat ik beginnen met onze waardering uit te spreken voor de wijze waarop u, samen met ons, in staat 
bent om onze studenten op te leiden voor het echte werk, voor een vak. In de zorgsector zijn onze 2e-, 
3e- en 4e-jaars studenten volop aan de slag om ervoor te zorgen dat in zorginstellingen en 
ziekenhuizen alles blijft draaien. In andere sectoren zien we andere beelden. In de horeca zien we dat 
stages onderbroken moeten worden, en ook in andere dienstverlenende sectoren zien we dat 
bedrijven hun activiteiten tijdelijk stopzetten of omwille van de situatie minder werk hebben. Gilde 
Opleidingen leeft mee met de omstandigheden waarin onze partners soms verkeren. 

De bijzondere situatie heeft consequenties voor stages, hierin volgen we 1 op 1 de  
richtlijnen van het ministerie zoals deze op 17 maart 2020 aan ons bekend zijn gemaakt.  

Bol-studenten 
Voor onze voltijdsstudenten die stages lopen gelden de volgende overheidsbesluiten: 

“Beroepspraktijkvorming bol 

 De beroepspraktijkvorming in de bol gaat door, tenzij anders volgt uit  
overheidsrichtlijnen (bijvoorbeeld horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt  
en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. 

 De student heeft het recht om tijdelijk geen bol-stage te volgen indien dit naar zijn/haar 
opvatting tot een te risicovolle situatie leidt. Als de student besluit de stage te onderbreken, 
informeert hij/zij schriftelijk de school en het leerbedrijf. 

 De school blijft studenten (op afstand) begeleiden die hun stage continueren.” 

Het is dus niet toegestaan dat de student zich zomaar ziekmeldt of wegblijft. Hier zullen we ook op 
toezien. De ingeplande contactmomenten met u en de stagiairs worden op afstand vormgegeven. 
Graag kijken we dan samen met u én onze student wat wel en niet mogelijk is.   
 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
Bbl-studenten  
Indien u studenten in dienst heeft die - in de regel - 1 dag in de week bij ons onderwijs volgen, 
handelen wij als volgt: 
  
In de periode tot en met 6 april willen we de onderwijsdag invullen in de praktijk. Concreet betekent dit 
dat bbl-studenten door u op die dag kunnen worden ingezet in uw organisatie (in de zorgsector zijn 
daar al eerder afspraken over gemaakt). De bbl-student volgt in dat geval dus de richtlijnen van uw 
organisatie. Dat betekent in geval van sluiting indien mogelijk thuiswerken. Graag kijken we ook hier 
samen met u én onze student wat wel en niet mogelijk is. Als er vanuit uw zijde vragen zijn, neem dan 
contact op met de stagebegeleider. 
 
Zowel voor bol- als bbl-studenten geldt dat indien studenten niet meer bij hun leerbedrijf terecht 
kunnen voor hun stage, of als de student zelf besluit om de stage op locatie tijdelijk te staken, we 
samen met het stagebedrijf bekijken of opdrachten op afstand en/of thuiswerken tot de mogelijkheden 
behoort.  
 
We zijn ons ervan bewust dat de uitwerkingen van dit besluit behoorlijke uitdagingen met zich mee 
zullen brengen. Zowel voor u als voor ons. We staan daarom open voor alternatieve initiatieven en 
ideeën voor samenwerkingsmogelijkheden zijn allemaal bespreekbaar.   
 
Ook in deze moeilijke en hectische periode willen we voor onze studenten goed onderwijs 
vooropstellen en ervoor zorgen dat onze studenten straks hun diploma behalen. Dat alles vraagt op dit 
moment veel: flexibiliteit, doorzettingskracht, maar ook rust in alle hectiek en onzekerheid die er is. We 
zien bij onze stagepartners en in onze eigen organisatie veel inzet om dat ook in deze uitzonderlijke 
situatie waar te maken. Dat is een compliment waard! 
 
Krachten bundelen is nu het voornaamste doel. De stagebegeleider zal binnenkort contact met u 
opnemen om de mogelijkheden te bespreken. En om na te gaan op welke manier wij als Gilde 
Opleidingen wellicht ook iets voor u kunnen betekenen, nu tijdens deze crisis en daarna! 
  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, 
neem in dat geval gerust contact op met de stagebegeleider of de contactpersoon vanuit het Bureau 
Werk & Stage van Gilde Opleidingen.  
 
Wij rekenen op begrip voor het feit dat wij de overheidsrichtlijnen, in uw belang, in het belang van 
onze student, maar vooral ook in het belang van kwetsbaren in onze samenleving opvolgen. Wij 
hopen zo spoedig mogelijk onze stagiairs weer onder normale omstandigheden in uw organisatie te 
kunnen inzetten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ir. Peter Thuis 
Voorzitter College van Bestuur  
Gilde Opleidingen 
 
 
Adres: 
Olympialaan 1 
6042 JZ Roermond  
 
E-mail:  
cvb@rocgilde.nl 


