
COVID-19

STUDENTEN
ROUTEKAART

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de situatie op het 
moment van drukken (24 juni 2020). Het RIVM kan voor augustus 
2020 nog maatregelen versoepelen en verscherpen, de meest 
actuele informatie vind je altijd op roctop.nl/coronavirus.



Risicogroepen
Behoor je tot de medische risicogroep, zoals 
bepaald door het RIVM, of heb jij gezinsleden/
huisgenoten die tot deze risicogroep behoren of 
mantelzorg verlenen, dan adviseren jou thuis te 
blijven en al je lessen online te volgen.  
 
Te ziek voor lessen? Je dient je af te melden 
volgens de ziekmeldingsprocedure. Neem je Slb’er 
mee in de cc. 

Nieuwe student?
In augustus 2020 start jij voor het eerst bij  
ROC TOP. Voor de eerstejaars zijn er andere regels: 
• Je hebt meerdere dagen les op de campus
• In de eerste week ontvang je alle informatie over 

jouw studie en bijvoorbeeld onderwijs op afstand 
bij TOP

• Wat je nu al moet weten?  
roctop.nl/nieuwe-student

Lessen & roosters
Je krijgt les volgens een aangepast rooster, waarbij 
onderwijs op de campus wordt afgewisseld met 
onderwijs op afstand (online). Hierbij gaan we uit 
van de meets actuele situatie, deze kan namelijk 
veranderen. Kijk voor jouw meest up-to-date 
rooster direct op roosters.roctop.nl of via de TOP 
Student app.

Stagelopen
Volg de regels van jouw stagebedrijf. 

Onderwijs op afstand
Op dagen dat je geen les op de campus hebt, krijg 
je onderwijs op afstand (online). Om op afstand les 
te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Vanaf 
schooljaar 2020/2021 is het daarom verplicht om 
een laptop te hebben. Weten waaraan jouw laptop 
moet voldoen? Check: roctop.nl/byod. 
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Reizen
Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer. Kun je niet 
zonder het OV, vergeet je mondkapje niet.

Looproutes
Volg de aangegeven looproutes.Gebruik alleen 
toiletten die op de route liggen.

Toezicht
Houd je aan de regels, zo niet dan spreken we 
elkaar daar op aan. Zo blijft het veilig voor jou én 
voor anderen.

Aanwezigheid
We vragen je alleen op de voor jou aangegeven 
tijden aanwezig te zijn. Kom niet te vroeg, er is 
weinig wachtruimte. Na afloop van jouw lessen/
afspraken ga je direct naar huis.

Maatregelen
• Hoest of nies in je elleboog
• Was vaak je je handen
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Werk thuis wanneer je verkoudheids-klachten en/

of koorts hebt of meld je ziek.
• Kom alleen naar de campus voor ingeroosterde 

lessen of afspraken.

Kantine*
Je kunt wel lunch bestellen bij de cateraar via 
een app, waarna deze volledig coronaproof aan 
jou wordt geleverd. Houd hier rekening mee.De 
kantine is gesloten, lunchen doe je in jouw leslokaal.

Openingstijden 
ROC TOP is geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Er 
wordt beperkt les op locatie gegeven. Je krijgt 
alleen toegang tot het gebouw wanneer je bent 
ingeroosterd.

Algemene regels

De gezondheid van onze studenten en medewerkers is het meest belangrijk voor ROC TOP. Het 

coronavirus en alle richtlijnen vanuit het RIVM, vragen om aanpassingen in ons onderwijs én op de 

campus zelf. Zo is er bijvoorbeeld een maximum aantal van mensen die op een campus aanwezig 

mogen zijn en kun je dus niet elke dag naar de campus komen. Ook vragen wij je de aangewezen 

looproutes op de campus aan te houden. Een beetje inzicht rond wat je te wachten staat is wel 

handig, daarom hierbij een overzicht van de ROC TOP-maatregelen per augustus 2020. Dit zodat je 

straks zonder verrassingen en met succes het nieuwe schooljaar kunt starten.

*Op campus Start wordt dit op een andere manier geregeld. Dat hoor je via jouw locatie.


