
   
Update maatregelen Coronavirus bij Tetrix Techniekopleidingen voor 
leerbedrijven en leerlingen 
Donderdag 2 april 2020 

Op de persconferentie van maandag 31 maart jl. heeft minister president Rutte en minister de Jonge  

een toelichting gegeven op het besluit de maatregelen rondom Corona te verlengen tot 28 april.  

Hieronder treffen jullie puntsgewijs de consequenties van deze maatregelen.  

1. Examenkandidaten en de Proeve van bekwaamheid (PVB) in de beroepspraktijk 

BBL leerlingen die voor hun examen in de beroepspraktijk staan en die hun PVB moeten afleggen 

gaan zoveel mogelijk door. Dat is ook het besluit van de overheid. 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-

onderwerp/onderwijs/mbo). De examens voor deze leerlingen in het laatste jaar van hun opleiding 

zijn het belangrijkste en daar geven wij samen met de ROC’s voorrang aan. De PVB kan op het 

leerbedrijf worden afgenomen en ook op de locaties van Tetrix. Uiteraard houden wij ons aan alle 

veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. Hiervoor hebben wij speciale maatregelen getroffen. Zo worden 

er maximaal 6 leerlingen per praktijklokaal toegelaten, verspreid over minimaal 300 m2.  De leerling 

werkt individueel aan de opdracht op een werkplek die afgezet is en die ook alleen toegankelijk is 

voor de kandidaat. Ook de route naar de examenplek, toiletten / kleedkamer etc. zijn zo ingedeeld 

dat de leerling niet in contact kan komen met andere leerlingen. Ook niet tijdens pauzes. Per 

vestiging wordt er nu hard gewerkt aan een planning. Wij zullen vanaf 14 april met de PVB starten.  

2. Overige BBL leerlingen 

Voor de leerlingen die niet in hun examen jaar zitten zullen wij de gemiste opleidingsdagen inhalen. 

Hiermee voorkomen wij dat leerlingen onnodig achterstand oplopen binnen hun opleiding. De 

planning voor deze dagen begint nadat de examenkandidaten klaar zijn. Ook hier geldt dat wij 

dezelfde maatregelen treffen als voor examenkandidaten.  

3. Ondersteuning Branche 
Vanuit de landelijke organisatie van technische bedrijfstakscholen staan wij in contact met onze 
branche (Koninklijke Metaalunie en FME) en de opleidingsfondsen (OOM en A+O). 
Deze partijen zien de noodzaak om BBL opleidingen ook nu in stand te houden net zoals zij dat ook 
in de crisisperiode van 2008 hebben gedaan. Ik heb in ieder geval een signaal gekregen dat het OOM 
met een oplossing komt. Ik hoop met een volgende update jullie daar meer over te kunnen 
vertellen. 
 
Ik wil afsluiten met een positief bericht die ik vandaag te horen kreeg. Tetrix heeft opnieuw het 
CEDEO certificaat behaald voor klanttevredenheid met een gemiddeld cijfer van een 9! 
 
Blijf gezond! 

Met vriendelijke groet,  
 
Henk Kemkes 
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