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Niveau en aantal 

studenten per klas
Scenario 1 gedeeltelijke lock 

down en onderwijs open.

Scenario 2 gedeeltelijke lock down, 

hbo gesloten en mbo open.

Scenario 3 gedeeltelijke lock down 

en zowel hbo als mbo gesloten

Scenario 4 volledige lock down en 

zowel hbo als mbo gesloten

CJ                  22 

studenten per klas

Per lesweek worden 20 fysieke lesuren 

verzorgd.

Per lesweek worden 20 fysieke lesuren 

verzorgd.

De fysieke lessen en de gepushte lessen 

vervallen. In plaats daarvan verzorgen de 

docenten 24 online lessen conform het rooster 

vanuit het lokaal en worden de lessen 

gestreamd aangeboden.

De fysieke lessen en de gepushte lessen 

vervallen. In plaats daarvan verzorgen de 

docenten 24 online lessen conform het rooster 

vanuit huis en worden de lessen gestreamd 

aangeboden.

Per lesweek worden voor 6 vakken 

gepushte lessen aangeboden. De 

student kan deze lessen bekijken en de 

benodigde zelfstudie zelf inplannen.

Per lesweek worden voor 6 vakken gepushte 

lessen aangeboden. De student kan deze 

lessen bekijken en de benodigde zelfstudie zelf 

inplannen.

Mbo              16 

studenten per klas
Eén uurs vak 2 klassen krijgen tegelijkertijd een 

fysieke les die ook gestreamd wordt 

aangeboden aan de thuiszitters.

2 klassen krijgen tegelijkertijd een fysieke les 

die ook gestreamd wordt aangeboden aan de 

thuiszitters.

De fysieke lessen vervallen.  In week A krijgen 

de oneven klassen een online live les  en de 

even klassen een gepushte les. In week B 

krijgen de even klassen een online live les en 

de oneven klassen een gepushte les.  Deze 

cyclus herhaalt zich. De live lessen zijn 

conform het rooster. De docent verzorgt deze 

vanuit het leslokaal.

De fysieke lessen vervallen.  In week A krijgen 

de oneven klassen een online live les  en de 

even klassen een gepushte les. In week B 

krijgen de even klassen een online live les en 

de oneven klassen een gepushte les.  Deze 

cyclus herhaalt zich. De live lessen zijn 

conform het rooster. De docent verzorgt deze 

vanuit huis.

50% van de lessen van het “normale” 

lesrooster worden fysiek aangeboden 

en tegelijkertijd gestreamd aangeboden 

aan de thuiszitters.

50% van de lessen van het “normale” 

lesrooster worden fysiek aangeboden en 

tegelijkertijd gestreamd aangeboden aan de 

thuiszitters.

De fysieke lessen vervallen. In plaats daarvan 

verzorgen de docenten de lessen conform het 

bestaande rooster in het lokaal en worden de 

lessen gestreamd aangeboden.

De fysieke lessen vervallen. In plaats daarvan 

verzorgen de docenten de lessen conform het 

bestaande rooster vanuit huis en worden de 

lessen gestreamd aangeboden.

Meeruursvak Voor alle vakken die normaliter 2 of 

meer uren op het rooster staan, 

worden instructielessen gepusht. De 

student kan deze lessen bekijken en de 

benodigde zelfstudie zelf inplannen.

Voor alle vakken die normaliter 2 of meer uren 

op het rooster staan, worden instructielessen 

gepusht. De student kan deze lessen bekijken 

en de benodigde zelfstudie zelf inplannen.

Voor alle vakken die normaliter 2 of meer uren 

op het rooster staan, worden instructielessen 

gepusht.  De student kan deze lessen bekijken 

en de benodigde zelfstudie zelf inplannen.

Voor alle vakken die normaliter 2 of meer uren 

op het rooster staan, worden instructielessen 

gepusht. De student kan deze lessen bekijken 

en de benodigde zelfstudie zelf inplannen.

Projecten Hiervoor is tijd ingepland tijdens de 

fysieke lesuren.

Hiervoor is tijd ingepland tijdens de fysieke 

lesuren.

Hiervoor worden op groepsniveau afspraken 

voor Teams besprekingen gemaakt.

Hiervoor worden op groepsniveau afspraken 

voor Teams besprekingen gemaakt.
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BMC            25 

studenten per klas

Per lesweek worden 16 fysieke lesuren 

verzorgd.

Per lesweek worden 16 fysieke lesuren 

verzorgd.

De fysieke lessen vervallen. In plaats daarvan 

verzorgen de docenten de lessen conform het 

bestaande rooster in het lokaal en worden de 

lessen gestreamd aangeboden.

De fysieke lessen vervallen. In plaats daarvan 

verzorgen de docenten de lessen conform het 

bestaande rooster vanuit huis en worden de 

lessen gestreamd aangeboden.

Per lesweek worden voor 6 vakken 

gepushte lessen aangeboden. De 

student kan deze lessen bekijken en de 

benodigde zelfstudie zelf inplannen.

Per lesweek worden voor 6 vakken gepushte 

lessen aangeboden. De student kan deze 

lessen bekijken en de benodigde zelfstudie zelf 

inplannen.

Per lesweek worden voor 6 vakken gepushte 

lessen aangeboden. De student kan deze 

lessen bekijken en de benodigde zelfstudie zelf 

inplannen.

Per lesweek worden voor 6 vakken gepushte 

lessen aangeboden. De student kan deze 

lessen bekijken en de benodigde zelfstudie zelf 

inplannen.

Hbo 1, 2, 3    16 

studenten per klas
Eén uurs vak 2 klassen krijgen tegelijkertijd een 

fysieke les

De fysieke lessen komen te vervallen.  In week 

A krijgen de oneven klassen een online live les 

en de even klassen een gepushte les. In week 

B krijgen de even klassen een online live les en 

de oneven klassen een gepushte les. 

De fysieke lessen komen te vervallen.  In week 

A krijgen de oneven klassen een online live les 

en de even klassen een gepushte les. In week 

B krijgen de even klassen een online live les en 

de oneven klassen een gepushte les. 

De fysieke lessen komen te vervallen.  In week 

A krijgen de oneven klassen een online live les 

en de even klassen een gepushte les. In week 

B krijgen de even klassen een online live les en 

de oneven klassen een gepushte les. 

50% van de lessen van het “normale” 

lesrooster worden fysiek aangeboden 

en tegelijkertijd gestreamd aangeboden 

aan de thuiszitters

De fysieke lessen vervallen. In plaats daarvan 

verzorgen de docenten de lessen conform het 

bestaande rooster in het lokaal en worden de 

lessen gestreamd aangeboden. 

De fysieke lessen vervallen. In plaats daarvan 

verzorgen de docenten de lessen conform het 

bestaande rooster in het lokaal en worden de 

lessen gestreamd aangeboden.

De fysieke lessen vervallen. In plaats daarvan 

verzorgen de docenten de lessen conform het 

bestaande rooster vanuit huis en worden de 

lessen gestreamd aangeboden.

Meeruursvak Voor alle vakken die normaliter 2 of 

meer uren op het rooster staan worden 

instructielessen gepusht. Van de 

studenten wordt verwacht dat zij deze 

lessen bekijken en de benodigde 

zelfstudie zelf inplannen.

Voor alle vakken die normaliter 2 of meer uren 

op het rooster staan worden instructielessen 

gepusht. Van de studenten wordt verwacht 

dat zij deze lessen bekijken en de benodigde 

zelfstudie zelf inplannen.

Voor alle vakken die normaliter 2 of meer uren 

op het rooster staan worden instructielessen 

gepusht. Van de studenten wordt verwacht 

dat zij deze lessen bekijken en de benodigde 

zelfstudie zelf inplannen.

Voor alle vakken die normaliter 2 of meer uren 

op het rooster staan worden instructielessen 

gepusht. Van de studenten wordt verwacht 

dat zij deze lessen bekijken en de benodigde 

zelfstudie zelf inplannen. Wanner de complete 

lock down langer duurt, kunnen de gepushte 

lessen worden vervangen door live lessen voor 

de gehele jaarlaag.
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Hbo 3 IDT max 16 

studenten per klas

Verdiepingslessen worden per IDT-vak 

drie maal per week gegeven volgens 

rooster aan 4 klassen tegelijk. Een van 

verdiepingslessen per IDT-vak wordt 

opgenomen en in de studiewijzer 

geplaatst.

Het integrale college wordt drie maal 

per week, op de donderdag verzorgd 

vanuit lokaal PF volgens het rooster aan 

4 klassen tegelijk en gestreamd naar 

thuiszitters. Een van deze integrale 

colleges wordt opgenomen en in de 

studiewijzer geplaatst.

Op aanvraag worden via MS-Teams 

structureel coaching sessies gehouden 

met de IDT-teams en een of meerdere 

docenten. Daarnaast op aanvraag 

coaching voor individuele studenten 

met minimaal een docent.

Verdiepingslessen worden per IDT-vak drie 

maal per week online gegeven. Een van 

verdiepingslessen per IDT-vak wordt 

opgenomen en in de studiewijzer geplaatst. 

Het integrale college wordt een maal per 

week, op de donderdag zonder studenten 

verzorgd vanuit lokaal PF en gestreamd naar 

thuiszitters en opgenomen en in de 

studiewijzer geplaatst. Op aanvraag worden 

via MS-Teams structureel coaching sessies 

gehouden met de IDT-teams en een of 

meerdere docenten. Daarnaast op aanvraag 

coaching voor individuele studenten met 

minimaal een docent. 

Verdiepingslessen worden per IDT-vak drie 

maal per week online gegeven. Een van 

verdiepingslessen per IDT-vak wordt 

opgenomen en in de studiewijzer geplaatst. 

Het integrale college wordt een maal per 

week, op de donderdag zonder studenten 

verzorgd vanuit lokaal PF en gestreamd naar 

thuiszitters en opgenomen en in de 

studiewijzer geplaatst. Op aanvraag worden 

via MS-Teams structureel coaching sessies 

gehouden met de IDT-teams en een of 

meerdere docenten. Daarnaast op aanvraag 

coaching voor individuele studenten met 

minimaal een docent. 

Verdiepingslessen worden per IDT-vak drie 

maal per week online gegeven. Een van 

verdiepingslessen per IDT-vak wordt 

opgenomen en in de studiewijzer geplaatst. 

Het integrale college wordt een maal per 

week, op de donderdag zonder studenten 

verzorgd vanuit lokaal PF en gestreamd naar 

thuiszitters en opgenomen en in de 

studiewijzer geplaatst. Op aanvraag worden 

via MS-Teams structureel coaching sessies 

gehouden met de IDT-teams en een of 

meerdere docenten. Daarnaast op aanvraag 

coaching voor individuele studenten met 

minimaal een docent. 
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