
   

 
Betreft: Onderwijs op afstand tot en met tenminste 6 mei  
 
 
Beste student,  
 
Afgelopen woensdag 1 april werd duidelijk dat het onderwijs op afstand voor Curio doorgaat door tot 
ten minste 6 mei. We verwachten rond 21 april meer informatie over de aanpak ná 6 mei.  
 
Wij begrijpen dat de beslissing om langer op afstand te leren én mogelijk van huis uit te moeten 
werken, veel invloed heeft, ook op jouw thuissituatie. We hebben er veel respect voor hoe onze 
studenten hier mee omgaan. Complimenten daarvoor!  
 
De nieuwe richtlijnen en afnemen van examens 
 
Curio heeft de opdracht van de minister om het onderwijs tot ten minste 6 mei zoveel mogelijk op 
afstand te organiseren. Dat betekent dat ook examens zoveel mogelijk online doorgaan. Waar dat niet 
kan, organiseren we examens op school. Uiteraard zorgen we voor jouw veiligheid en die van ons 
personeel. Zowel voor, tijdens als na het examen houden we ons aan de regels van het RIVM. Dit 
geldt ook voor examen(onderdelen) die bij bijvoorbeeld je leerbedrijf uitgevoerd moeten worden. 
 
Alle onderwijslocaties van Curio zetten alles op alles om examenstudenten dit jaar hun diploma te 
laten halen.  
 
Positief Bindend Studieadvies 
 
De Raad van Bestuur heeft besloten om alle studenten die te maken hebben met een Bindend 
Studieadvies, positief te adviseren. Daarmee voorkomen we dat studenten benadeeld worden door 
deze crisis. We rekenen op de inzet van onze studenten en onderwijsteams om eventuele 
achterstanden dit schooljaar zoveel mogelijk samen weg te werken.  
 
Ook volgend jaar houden we, vanzelfsprekend, de voortgang van onze studenten nauwlettend in de 
gaten. 
 
Aanpassing Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
 
Deze tijd van crisis vraagt soms om aanpassingen in regels en bepalingen Deze aanpassingen 
hebben wij vastgesteld in een ‘addendum Onderwijs- en Examenregeling’. Dit addendum is alleen van 
toepassing op de studenten van wie verwacht kan worden dat zij vóór 31 december 2020 kunnen 
diplomeren. Het gaat hierin bijvoorbeeld over wanneer centrale examens voor Nederlands en Engels 
naar verwachting plaatsvinden, over examens keuzedelen en rekenen, en over hoe om te gaan met 
niet-gemaakte stage-uren of praktijkexamens.  
 
Heb je nog vragen? Op onze website kun je al veel antwoorden lezen. Algemene vragen voor Curio 
kun je stellen via infopunt@curio.nl of WhatsApp 06 220 89 133.  
 
Wij wensen je veel succes in de komende periode.  
 
Blijf veilig en gezond! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de Raad van Bestuur 
 
 
Rob Neutelings 
Voorzitter 

https://www.curio.nl/media/qccorlao/addendum-onderwijs-en-examenregeling-april-2020.pdf
https://www.curio.nl/activiteiten/corona-veel-gestelde-vragen-en-antwoorden/
mailto:infopunt@curio.nl
https://api.whatsapp.com/send?phone=+316-22089133

