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6040 KB  Roermond 
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Aan alle studenten (en hun ouders/verzorgers) van Gilde Opleidingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste student (en ouder(s)/verzorger(s)), 
 

We zitten samen in een bijzondere situatie waar we het allerbeste van gaan maken. 
Maandagavond gaf onze minister-president een nationale televisietoespraak om ons te 
informeren over de aanpak van het coronavirus. ‘Let een beetje op elkaar, ik reken op u’, 
waren zijn woorden. Hij legde onder meer uit waarom de regering heeft besloten de scholen te 
sluiten. ‘Samen komen we deze moeilijke periode te boven’, zei hij ook. Op die manier richten 
wij, Patrick Tummers en Peter Thuis ons ook tot jullie. (Wij vormen het College van Bestuur van 
Gilde Opleidingen, en zijn eindverantwoordelijk voor jouw school.) 

Dat het een moeilijke periode is voor iedereen, en vooral voor de kwetsbaren in onze 
samenleving, is duidelijk. Het zijn ook spannende tijden. Er is nog geen medicijn tegen het virus. 
Juist daarom moeten we er alles aan doen om verdere verspreiding te beperken. Studenten 
mogen voorlopig tot 6 april niet meer naar school komen, zodat de besmettingen afnemen, en 
ook jij veiliger bent. Het is verstandig dit ook in thuissituatie zoveel mogelijk op te volgen en je 
sociale contacten te beperken (hoe lastig dat soms ook is). 

Dit alles is voor niemand makkelijk, niet voor jou, maar ook niet voor school. Wij moeten samen 
plotseling overstappen naar een andere manier van onderwijs en soms stages. Misschien is het 
wel zo dat je de voor jou allerleukste lessen, bijvoorbeeld de praktijklessen zoals koken, 
sleutelen aan motoren, sport, haarverven en knippen (of was het nou andersom ), nu al mist. 
Die praktijklokalen kunnen we niet naar jou thuis brengen. Ook kan het zijn dat je het directe 
contact met jouw klasgenoten mist. Dat begrijpen we. Het onderwijs is de komende tijd niet op 
alle punten zoals je gewend was. Daar willen we gewoon eerlijk in zijn. Houd ‘MijnGilde’, je 
mail en de berichten vanuit jouw opleiding goed in de gaten, waarin we je vertellen hoe we 
verder gaan. Daar staat ook hoe de stages en examens een vervolg krijgen.   

De ontwikkelingen gingen razendsnel de afgelopen week, de nieuwe regels van het ministerie 
waren niet meteen beschikbaar toen op zondagavond duidelijk werd dat de scholen dicht 
gingen. Dat maakte de informatievoorziening aan jullie lastig. Ook nu nog worden er 
veranderingen aan ons doorgegeven. Wij doen ons best om jou zo snel mogelijk te informeren 
op het moment dat er iets verandert.  

We vragen jouw begrip voor het feit dat dit alles een hele operatie is, waarvoor de mensen van 
Gilde Opleidingen keihard werken. Je kunt je voorstellen dat zelfs zo iets ‘simpels’ als het 
regelen van op een veilige manier leeghalen van kluisjes door 10.000 studenten al een hele 
klus is. Laat staan het in 3 dagen veranderen van meer dan 150 opleidingen! Niet alles zal 
meteen lopen zoals we het graag willen. Maar weet dat we met man en macht werken om dit 
alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Het belangrijkste in deze periode vinden wij echter niet het onderwijs, maar hoe het met jou 
gaat. Maak je je zorgen over het virus of familie? Ben je bang om naar je stageplek te gaan? 
Maak je je zorgen over jouw examens? Dat begrijpen we. Bespreek ze thuis of met jouw 
trajectbegeleider of docent. Ook zij staan voor jou met begrip en aandacht klaar. Kunnen ze je 
in jouw opleiding toch niet goed helpen, mail dan – maar pas nadat je zelf contact hebt gezocht 
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bij de opleiding – naar info@gildeopleidingen.nl. Geef duidelijk jouw naam aan, en welke 
opleiding je, op welk niveau, in welke klas, op welke locatie volgt.  

Laat ons persoonlijk eindigen. Wij snappen dat alles wat er nu gebeurt - los van school - best 
spannend is. Dat vinden wij zelf soms ook. Geruststellend vonden wij zelf een telefoongesprek 
met een van onze docenten toen deze besmet was. Toen wij haar spraken werden we geraakt 
door haar positiviteit, haar vastberadenheid in een goede afloop. Hetzelfde gold voor de 
docenten en de studenten die contact met haar hadden gehad. Met die collega gaat het 
inmiddels heel goed! Onze gedachten zijn bij alle getroffenen. 

We gaan samen voorzichtig maar vastberaden op weg naar die goede afloop! En 
inderdaad, we gaan zoals onze minister-president al aangaf ‘heel goed op elkaar letten’. Doe 
dat ook in jouw omgeving. 

Sterkte, samen komen we er doorheen. 

Ir. Peter Thuis 
Patrick Tummers MME 
College van Bestuur  
Gilde Opleidingen 


