Onderwijs
Scenario’s

Optimale scenario

Basismaatregelen

•
•
•
•

Hygiënemaatregelen

Geen aanvullende
hygiënemaatregelen
		
		

Testen/vaccineren

Geen gebruik van testen 	Vrijwillig (zelf)testen van studenten en medewerkers (niet gevaccineerd) om het
epidemiologisch beeld te verbeteren
				
Studenten en medewerkers Geen bubbels toegestaan
kunnen met een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs
toegang krijgen tot een
bubbel*

Afstand

Geen afstandsmaatregel

Onderwijsactiviteiten

Basis scenario

Terugval scenario 1

Terugval scenario 2

Was vaak je handen
Hoest en nies in je elleboog
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Bij benauwdheid en/of koorts: dan blijven huisgenoten ook thuis
Houdt quarantaineregels aan
•
•
•
•

Intensievere vormen van schoonmaak
Draag een mondkapje, buiten de lesruimtes en collegezalen (indien gewenst vanuit OMT)
In de gebouwen is de ventilatie zo optimaal mogelijk
Het gebouw zo inrichten dat contacten beperkt blijven (denk aan looproutes etc.)

Geen vormen van fysiek
onderwijs boven de 75
personen of de landelijke
vastgestelde maxima m.b.t
het aantal personen i.r.t. tot
de omvang van de ruimte
waarin onderwijs wordt
gegeven (met uitzondering
van toetsing, examens en
zelfstudie)

In de gebouwen van
instellingen geldt de 1,5
meter, behalve in de
bubbels, daar kan de 1,5
meter worden losgelaten

In de gebouwen van
instellingen geldt de 1,5
meter

Geen beperkingen voor
fysiek onderwijs, anders
dan de 1,5 meter (met
uitzondering van de
bubbels)

Het onderwijs vindt in de
regel online plaats met
uitzondering van:
• praktijkonderwijs,
• 	toetsing, examinering en
tentaminering
• 	begeleiding van
kwetsbare studenten.
• 	eerstejaars studenten in
de opleiding

• Instellingen besluiten zelf hoe zij de ruimte voor fysiek onderwijs benutten
• 	Onder onderwijsactiviteiten wordt ook verstaan activiteiten die direct verband houden met het onderwijs (denk aan
studiegerelateerde introductieactiviteiten, diploma-uitreikingen, afstudeerbijeenkomsten en promoties)
• Zelfstudie op de onderwijsinstellingen is toegestaan
Individuele studieactiviteiten op de
onderwijslocatie

Bij individueel studeren op de onderwijslocatie, waarbij de plekken beschikbaar gesteld
zijn door de instelling, gelden de regels ten aanzien van onderwijsactiviteiten (zie
hierboven)

Individueel studeren
op de onderwijslocatie
mag niet, tenzij dit onder
de noemer van één
van de bovenstaande
uitzonderingscategorieën
valt. De instelling maakt
die afweging en wordt
geadviseerd met reservering
te werken

* Een juridische basis voor het werken met bubbels op basis van testbewijzen moet nog gecreëerd worden. Hiervoor ligt op dit moment het
Wetsvoorstel testbewijzen voor in de Tweede Kamer. Indien deze juridische basis er komt, kunnen de onderwijsinstellingen zelf bepalen of zij
inderdaad gebruik maken van de inzet van bubbels, gelet op de uitvoerbaarheid hiervan en het draagvlak binnen de instelling.

Scenario’s

Optimale scenario

Basis scenario

Terugval scenario 1

Terugval scenario 2

Onderwijs/branche

• 	De regels voor onderwijsactiviteiten gaan totdat anders wordt bepaald in principe voor op de huidige brancheregels
voor o.a. sport (Zo geldt een beperking op sportbeoefening dus niet zonder meer voor het onderwijs in die sport.)
• 	De verplichting om 1,5m afstand te houden geldt niet in het praktijkonderwijs indien het verzorgen van de
onderwijsactiviteit daardoor niet mogelijk is en indien het in het werkveld waartoe de student wordt opgeleid ook is
toegestaan om deze afstand niet in acht te nemen. Voor (alternatieve) veiligheidsmaatregelen kan de school er in deze
gevallen voor kiezen om aan te sluiten bij de regels die gelden voor het werkveld en die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in
de brancheprotocollen: https://www.mijncoronaprotocol.nl
• 	Deze uitzondering geldt zowel voor studenten als docenten en geldt alleen voor die onderdelen van een vak waarbij
aan de bovenstaande eisen is voldaan, en afstand houden bij de onderwijsactiviteit dus echt onmogelijk is

Stages/beroepspraktijkvorming

• 	De regels en eventuele protocollen van de branche waar de stage of leerbaan plaatsvindt worden gevolgd

Onderzoek

Geen beperkingen, anders dan de regels en adviezen die
landelijk gelden m.b.t. thuiswerken

Samenkomsten en
evenementen

Voor deze activiteiten worden de landelijke regels gevolgd

Thuiswerken is uitgangspunt. Instellingen stellen vast
welke onderzoeksactiviteiten locatiegebonden zijn (denk
aan labwerk) en die derhalve fysiek op de instelling mogen
plaatsvinden, rekening houdend met de dan geldende
kabinetsmaatregelen

