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Vanuit programmaleiders is de vraag gekomen wat de richtlijnen voor de stage van IVL zijn met
betrekking tot de Covid-19-maatregelen.
Stage-activiteiten vinden in principe gewoon doorgang. Wij gaan daarbij uit van het volgende:
De studenten participeren in de scholen volgens de algemeen geldende richtlijnen – bij klachten
blijven zij thuis. Daarnaast voegen zij zich naar de richtlijnen die binnen de school gelden, zoals het
dragen van een mondkapje, het werken achter plexiglas en het werken met kleinere groepen. Deze
richtlijnen zijn per school verschillend.
Als de omstandigheden wijzigen en/of het noodzakelijk is om af te wijken van het gewone
stageproces, vindt altijd overleg plaats tussen de schoolleider, de regiocoördinator, de
instituutsopleider en waar nodig de student. De voortgang van de individuele student is altijd
aandachtspunt bij eventueel te nemen maatregelen.
Als besloten wordt van het gewone stageproces af te wijken, zijn ook inhoudelijke aanpassingen
nodig. Op de website Samen Opleiden zullen we een addendum bij de stagehandleidingen publiceren
die voorzien in informatie omtrent een (deels) online stage. Op de website Samen Opleiden staat ook
het document ‘Suggesties aantonen leerresultaten in een blended stage’, dat studenten kan helpen
hun leerresultaten aan te tonen in een stage die (deels) op afstand plaatsvindt. In de cursussen die de
studenten op IVL volgen, zullen we ook aandacht besteden aan blended vormen van onderwijs.
De begeleiders van IVL mogen in de opleidingsscholen participeren, rekening houdend met het Covid19-beleid dat binnen de betreffende school geldt. Als de aanwezigheid van een begeleider niet
mogelijk is, bijvoorbeeld bij een lesbezoek of een transferdag, wordt altijd een oplossing gezocht in
overleg met de schoolopleider en de regiocoördinator. Ook hier zullen we maatwerk leveren om de
voortgang van de student te bewaken.
We vertrouwen erop dat we met elkaar het stageproces zo goed mogelijk zullen laten verlopen binnen
de mogelijkheden die we hebben.
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