
 

 

 
 

Update 16 december 2020 

Beste allen, 

Afgelopen maandagavond 14 december 2020 is Nederland voor de tweede maal dit jaar in lockdown 
gegaan om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus te beteugelen. 

Het sluiten van de scholen kwam uiteindelijk toch nog onverwacht. En gisteren is OPB koortsachtig 
bezig geweest om duidelijk te inventariseren wat de impact is van de genomen maatregelen op de 
lopende en de geplande opleidingen. Daartoe hebben wij overleg gevoerd met het landelijk 
overkoepeld orgaan voor trainers en opleiders NRTO, en de examenbureaus ExTH en SVPB.  

Wij zullen proberen puntsgewijs de implicaties te benoemen. 

Examinering: 
Voor lopende opleidingen zal er slechts zeer beperkt sprake zijn van het oplopen van vertraging in de 
examinering. Zowel het SVPB alsook het ExTH zullen alle examens deze week nog regulier blijven 
afnemen. Vervolgens sluiten zij beiden in de periode tussen 21 december en 4 januari 2021. Per die 
datum zal het afnemen van examens opnieuw opgestart worden zij het, dat dit dan gaat gebeuren in 
een verlaagde capaciteit om zodoende de coronamaatregelen goed te kunnen waarborgen. 
Volledigheidshalve verwijzen wij naar de volgende links:  
https://www.svpb.nl/update-lockdown/ 
https://www.exth.nl/voortgang-examens-volgens-nieuwe-covid-19-maatregelen/ 

 
Praktijktrainingen en praktijklessen: 
De lessen voor de praktijkexamentrainingen en de praktijklessen zoals  voor de modules 
Sanctionerend optreden, Weerbaarheid voor beveiligers en toezichthouders, Hulpverlening bij 
Calamiteiten, BHV en Handelen in Kritieke Situaties mogen gegeven worden, en kunnen dus 
doorgang vinden. Indien hierbij de onderlinge afstand niet voldoende in acht kan worden genomen 
dienen studenten, instructeurs en docenten hierbij mondmaskers te dragen.  
Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: overzicht van maatregelen.  

  
De theorie lessen MBO2 onderwijs:| 
Op basis van een nadere toelichting van het ministerie van OC&W is gesteld dat MBO2 studenten 
vallen binnen de categorie van de kwetsbare studenten. We beseffen dat dit een sterke 
generalisering is en weinig zegt over de gesteldheid van de individuele student. Maar op basis van 
deze classificatie mag het contact onderwijs aan deze doelgroep MBO2 Beveiliger wel gewoon 
doorgaan. Het behoeft geen andere toelichting dat dit ook enkel kan en mag met in acht name van 
alle maatregelen. Zoals o.a. het dragen van een mondmasker tijdens verplaatsingen in het gebouw. 
Volledigheidshalve verwijzen we naar de publicatie van ministerie in de bijgevoegde link: 
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-
beroepsonderwijs/2020/nieuwsflits-mbo-14-december 

https://www.svpb.nl/update-lockdown/
https://www.exth.nl/voortgang-examens-volgens-nieuwe-covid-19-maatregelen/
https://nrto.us12.list-manage.com/track/click?u=0569b4bee0537c72e01939558&id=c13e741eca&e=52edf8dfd5
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-beroepsonderwijs/2020/nieuwsflits-mbo-14-december
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-beroepsonderwijs/2020/nieuwsflits-mbo-14-december


 

De theorie lessen MBO3 onderwijs: 
De theorie lessen voor de MBO3 opleidingen Coördinator Beveiliging en Handhaver Toezicht en 
Veiligheid dienen met ingang van vandaag tot ten minste 19 januari 2021 digitaal plaats te vinden. 
Hier zal het frontaal contact onderwijs moeten worden opgeschort, en moeten lessen wederom via 
MS TEAMs en via het OPB E-Learning platform verlopen.    

 
Het is duidelijk dat hiermee de impact van de 2e lockdown wat minder ingrijpend is op het MBO 
onderwijs dan de eerste lockdown in maart van dit jaar. 

We hopen u hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van hetgeen de gevolgen zijn van de 
afgekondigde lockdown voor het door het OPB verzorgde onderwijs. 

Het is evident dat dit geheel los staat van de eventuele maatregelen die u zelf als klant en 
opdrachtgever wenst te nemen.  

Indien u ervoor kiest om in aanvulling op deze maatregelen zelf ook nog maatregelen te nemen 
zullen wij dit uiteraard respecteren. In een dergelijk geval hopen wij samen met u in overleg te gaan 
over de wijze waarop eventuele opgelopen studievertraging kan worden ingelopen. We zullen hierbij 
ons tot het uiterste inspannen om eventueel vervallen lesbijeenkomsten op een zo gepast mogelijk 
later moment wederom in te plannen. 

Tot slot realiseren wij ons dat in de komende 5 weken, onze ‘fysieke wereld’ weer een stuk kleiner 
gaat worden.  We gaan minder mensen treffen en ontmoeten, en het contact gaat soberder en 
afstandelijker worden. Daarom wensen wij u allen in deze komende weken hele fijne feestdagen, en 
veel geluk en gezondheid toe.   

 Namens het gehele OPB – Team  

 

  


