
  
 

 
 

 
Inleiding 

 
We kunnen allemaal bijdragen aan een zo veilig mogelijke terugkeer naar de campus. Daarom 

doen wij een dringend beroep op iedereen om zich als dat kan te laten vaccineren, te blijven 

(zelf)testen en thuis te blijven bij corona-gerelateerde klachten. Wij willen graag dat iedereen zich 

veilig voelt, de pandemie is immers nog niet achter de rug. Zorg voor elkaar, respecteer elkaar en 

volg de richtlijnen. Op die manier kunnen wij weer veilig terug naar onderwijs op de campus. 

 
Basisregels voor iedereen 

 
De bekende basisregels blijven gelden voor iedereen: 

• Zorg voor goede hygiënemaatregelen: 

o Was je handen regelmatig met water en zeep 

o Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog 

o Gebruik papieren zakdoekjes 

o Geen handen schudden 

• Meer maatregelen om verspreiding te voorkomen (RIVM), waaronder: 

o Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

o Houd afstand – waar mogelijk 

o Vermijd drukke plekken 

 

Veilig studeren op de campus (voor studenten) 

 

o Maak een afspraak voor vaccinatie via www.coronatest.nl of 

prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
http://www.coronatest.nl/
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• Doe twee keer in de week een zelftest (gratis te bestellen op www.zelftestonderwijs.nl), 

ongeacht of je al gevaccineerd bent. 

• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en laat je testen bij de 

GGD. 
• Houd, als je je daar prettig bij voelt of als anderen daarom vragen, tijdens 

het college een mondkapje op. Je bent uiteraard vrij om dat wel of niet te doen, maar 

overweeg in elk geval of het mogelijk is om anderen daarin tegemoet te komen. 

• Houd je aan de hygiënemaatregelen. 

• Blijf zoveel mogelijk afstand houden tot anderen als dat kan. 

• Vermijd grote groepen (buiten de collegezalen). 

• Blijf niet onnodig op de campus: ga na een college direct naar huis als je geen vervolgcollege 

of andere afspraken hebt. 

• Regel zo veel mogelijk zaken met je opleiding/universiteit digitaal, i.p.v. aan de balie. 

• Volg instructies van stewards en begeleiders op. 

• Houd rekening met elkaar. Spreek elkaar aan op onprettige of onveilige situaties en wees 

responsief op de wensen van anderen. 

 
Veilig werken en doceren op de campus (voor medewerkers) 

 

• Er zijn verschillende opties om je te laten vaccineren: 

o een afspraak via www.coronatest.nl of prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl 

• Doe twee keer in de week een zelftest (gratis te bestellen op www.zelftestonderwijs.nl). Dit 

geldt ook als je al gevaccineerd bent. 

• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en laat je testen bij de 

GGD. 
• Houd, als je je daar prettig bij voelt of als anderen daarom vragen, tijdens colleges 

of bijeenkomsten een mondkapje. Je bent uiteraard vrij om dat wel of niet te doen, maar 

overweeg in elk geval of het mogelijk is om anderen daarin tegemoet te komen. 

• Houd je aan de andere hygiënemaatregelen. 

• Blijf zoveel mogelijk afstand houden tot anderen waar dat kan. 

• Vermijd grote groepen (buiten de collegezalen). 

• Wanneer je geen college geeft: houd tijdens het werken – waar mogelijk - 1,5 meter afstand 

tot collega’s. 

• Werk thuis als je geen college hoeft te geven of andere afspraken hebt. 

 
Nadere informatie voor docenten 

 

• Informeer in het eerste (fysieke) college op de campus studenten over de belangrijkste 

COVID-19 regels. De UvA stelt hiervoor een standaard-slide beschikbaar. Spreek studenten 

aan op hun verantwoordelijkheid en leg uit dat onderwijs alleen mogelijk is als we samen de 

geldende regels en adviezen volgen. Op die manier dragen we met elkaar zorg voor UvA waar 

we samen veilig kunnen studeren en werken. 

http://www.zelftestonderwijs.nl/
http://www.coronatest.nl/
http://www.zelftestonderwijs.nl/
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• Als een student in het college zit met corona gerelateerde verschijnselen, kan dat overige 

studenten en docenten een onveilig gevoel geven. Wijs studenten daarom op de UvA-regels: 

o Blijf met corona gerelateerde verschijnselen thuis (pas na 24 uur klachtenvrij weer 
welkom op de campus) en doe een PCR-test bij de GGD testen. 

o Wijs student met klachten op de regels van de UvA. 

o Vraag studenten met corona gerelateerde verschijnselen naar huis te gaan conform de 

regels van de UvA. 

o Indien de student aangeeft een negatieve PCR test te hebben (uitslag niet ouder dan 24 

uur), kan je voor het veiligheidsgevoel eventueel vragen een FFP2 masker te dragen 

(de student kan dit echter weigeren). 

o In geval van een escalatie of onveilige situatie kan de docent de beveiliging 
inschakelen via telefoonnummer 525 5340. 

• De basisregels voor werken en studeren gelden altijd, zowel voor medewerkers als studenten. 

Studenten en medewerkers kunnen daarnaast onderling aanvullende afspraken maken over de 

gang van zaken tijdens college. Voor docenten is het van belang om hier behoedzaam mee om 

te gaan. Een ogenschijnlijk vrijblijvend verzoek van een docent aan studenten om 

bijvoorbeeld ook tijdens het college (zittend) een mondkapje te dragen, kan – gezien de 

machtsverhouding tussen docent en student – toch als dwang overkomen op een student. Een 

dergelijk verzoek kan gedaan worden, maar benadruk dat dit op basis van vrijwilligheid is. 

• Daarnaast kan een docent ervoor kiezen om tijdens het geven van een college een mondkapje 

te dragen, als dit niet belemmerend is voor het onderwijs. Ook kan een docent aan studenten 

vragen om 1,5 meter afstand tot de docent te houden. 

• In verband met de veiligheid van studenten en docenten is de inrichting van de collegezalen 

aangepast aan de geldende COVID-19 regels. We verzoeken dan ook met klem de tafels en 

stoelen te laten staan en de maximale capaciteit van ruimtes, zoals aangegeven, niet te 

overschrijden. 

 
Wat kan wel? 

• Wijs studenten in de communicatie voorafgaand aan het college op de geldende gedrags- en 

hygiëneregels en op het belang van (zelf)testen en vaccineren; 

• Vraag studenten (indien gewenst) om tijdens het college afstand tot de docent te houden; 

• Indien de zaal groot genoeg is: vraag studenten om zo veel mogelijk op afstand van elkaar te 

gaan zitten. 

• Vraag, indien je dit prettig vindt, studenten om een mondkapje op te houden tijdens het 

college (let op: dit mag geen verplichting zijn).  

 

Wat kan niet? 

• Vragen naar een vaccinatie-, test-, of herstelbewijs; 

• Vragen of studenten coronagerelateerde klachten hebben. 

https://www.uva.nl/actueel/coronavirus/terugkeer-naar-campus/terugkeer-naar-campus.html
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