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Inleiding Campusprotocollen 
 

Met de recente kabinetsbesluiten (mei en juni) is verdere verruiming van de (onderwijs) activiteiten 

voor hoger onderwijs ontstaan. Voor de VU geven we daar invulling aan met een campusprotocol 

geldend voor iedereen. Daaropvolgend hebben we voor de verschillende VU-activiteiten protocollen 

voor activiteiten en/of zit- werkruimten uitgewerkt.  

In dit protocol richten we ons op de heropstart on campus onderwijs. Dit combineren we met de 

nog geldende keuze voor online hoorcollege, werkgroepen en tentamenvormen voor semester 1 

(periode 1 en 2). We houden rekening met de beperkingen van een anderhalvemeter universiteit en 

de algemene maatregelen van het rijk, RIVM en de GGD. Met de vervoersregio zijn maatwerk 

afspraken gemaakt over de vervoersmogelijkheden voor de VU en over spreiding van onderwijs 

aanvangstijden. Deze afspraken zijn nodig om het aantal dagbewegingen van reizigers te beperken.  

Bij de opstart van activiteiten op de Campus wordt rekening gehouden met de beperkingen van een 

anderhalvemeteruniversiteit en de algemene maatregelen van het rijk, RIVM en de GGD. Stapsgewijs 

zal de VU besluiten welke maatregelen verder nodig zijn. We kijken steeds zo goed mogelijk vooruit, 

zodat voorbereidingen mogelijk zijn en duidelijkheid bestaat voor die periode. De besluiten die nu 

van kracht zijn: 

 Thuiswerken 

Thuiswerken is de norm. Voor vergaderen is online de norm. 

 Onderwijs, tentamens, werkgroepen 

Hoorcolleges semester 1 zijn online en/of met alternatieve vormen. Alle tentamens in periode 1 

en 2 worden op afstand afgenomen om ruimte te creëren voor het locatiegebonden onderwijs. 

Werkgroepen online indien mogelijk. Vaardigheden onderwijs, begeleiding, community gerichte 

activiteiten die noodzakelijk op de campus plaats moeten vinden worden waar mogelijk in de 

beperkte ruimte – volgens de gestelde prioriteiten - gepland. De opzet van een 

onderwijsblok/periode wordt tussentijds niet gewijzigd. 

 Promoties  

Promoties zijn tot 1 september online (of vinden later plaats). Er vinden in de periode tot 1 

september geen evenementen plaats op de campus. 

 Reizen 

Beperkingen in het reisbeleid voor binnen- en buitenland. 

 Moeilijke thuissituatie 

VU biedt ruimte met werkplekken voor het geven van onderwijs, studeren, tentamineren voor 

studenten en voor medewerkers die beoordeeld hebben dat ze dat in de thuissituatie niet 

kunnen doen. Daarvoor zijn al in april al afspraken gemaakt. 
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Protocollen VU en veiligheidsvisie VU 

 
Vanuit de veiligheidsvisie VU  “Gastvrij en Alert” willen we de veiligheid en gezondheid van 

studenten, medewerkers en gasten waarborgen door invulling te geven aan de integrale 

veiligheidszorg en daarmee binnen de ruimte die er is onze kernactiviteiten – onderwijs, onderzoek 

en valorisatie  – aanbieden.  Hiervoor hebben we enkele maatregelen getroffen. Deze maatregelen 

zijn nodig voor een werkbare situatie en ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van jezelf en 

anderen. We doen hierbij een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze 

medewerkers en studenten om binnen deze spelregels invulling te geven en ernaar te handelen. Op 

de VU houden we ons aan de afspraken en geven we elkaar de ruimte. 

 

Het Campusprotocol VU is de basis waar elke campusgebruiker zich aan houdt. Net als de 

veiligheidsvisie is het campusprotocol een (bindende) leidraad voor de hele VU en in die zin niet 

vrijblijvend. Het protocol gaat uit van: de reis van en naar de VU, de aanwezigheid op de VU en de 

deelname aan (een) activiteit(en). Check de laatste versie van het Campusprotocol op de website 

van de VU.  

Structuur van de protocollen VU  

 
Voor de VU willen we voor alle activiteiten de mogelijke ruimte op de campus benutten, in 

combinatie met de uitgangspunten die het rijk stelt voor thuiswerken, drukte vermijden, reizen en 

omgaan met gezondheidsklachten. De universiteiten hebben dit landelijk vertaald in de uitwerking 

‘On Campus als het kan | Online omdat het kan’ en het protocol ‘Herstart Universiteiten’. De 

protocollen gaan in op verschillende onderdelen van de activiteiten op de campus. Dit is in volgend 

schema weergegeven : 

 

 

 

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm%3a164-942056-16
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm%3a164-942056-16
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Onderwijs on-campus  
 
Binnen de mogelijkheden van de anderhalvemeter universiteit en het campusprotocol is gekeken 
welke onderwijsruimten beschikbaar zijn.  
 
De ruimte wordt beperkt door : 

1. Mobiliteitsafspraken 
2. De anderhalvemeter universiteit (capaciteitsvermindering) 
3. Logistieke beperkingen in gebouw bij trappen, liften, gangen en/of opvangcapaciteit bij de 

onderwijsruimten. 
 
Ad 1Vervoersbewegingen 

Landelijk is een model afgesproken waarbij er lokaal afspraken moeten worden gemaakt met de 

vervoers- en veiligheidsregio. Deze afspraken over de vervoersmogelijkheden voor studenten van de 

VU en de andere instellingen in Amsterdam zijn in afronding. Er wordt gesproken over hoe we het 

totale aantal vervoersbewegingen van en naar de VU kunnen spreiden over de dag. In deze 

gesprekken wordt naast de spreiding in tijden ook gekeken naar alle verschillende vormen van 

vervoer: te voet, fiets, bus-tram-metro, trein en auto. De afspraak ziet toe op het totaal van de 

vervoerstromen. Hierdoor is er niet meer / aanvullende ruimte om bijvoorbeeld dichtbij wonende 

studenten extra / vaker te laten komen. De verwachting is dat deze afspraken op korte termijn 

worden bekrachtigd en per 1 augustus kunnen ingaan. Door de corona-maatregelen is de 

beschikbare capaciteit in het OV in Nederland veel minder dan voor de uitbraak van het coronavirus.  

  

Ad 2 Anderhalvemeteruniversiteit 

Binnen de anderhalvemeteruniversiteit die wij de komende periode zullen zijn is de stoelcapaciteit 

beperkt, slechts 15-35 procent van de normale capaciteit. De exacte capaciteit verschilt per ruimte 

en is afhankelijk van de soort ruimte. Een onderwijsruimte met een vaste opstelling biedt minder 

flexibiliteit dan bijvoorbeeld een onderwijsruimte met los meubilair. We moeten ons ook houden 

aan de 1,5 meter afstand in de gangen, trappen en liften die door ons allemaal worden gebruikt. Het 

gelijktijdig met veel mensen gebruik maken van dezelfde ingangen van gebouwen en trappenhuizen 

en liften is niet meer mogelijk.  

Bij het uitgeven van de onderwijsruimte voor de roostering moeten we rekening houden met al deze 

beperkingen. We kunnen in deze nieuwe situatie veel minder studenten en medewerkers tegelijk op 

de campus ontvangen.  

 Op basis van de wens om de maximale mogelijkheden te benutten binnen de maatregelen zijn 

onderwijsmogelijkheden op de campus uitgewerkt. Het doel is om de beschikbare stoelcapaciteit zo 

goed mogelijk te gebruiken. Voor periode 2 (november/december) is veel meer stoelcapaciteit 

beschikbaar dan in periode 1 (september/oktober). De reden is, dat er voor de roostering van 

periode 2 meer tijd was om de optimale benutting van de capaciteit te berekenen. Om een zo groot 

mogelijke totaal capaciteit te kunnen realiseren, gelden voor het onderwijs in periode 2 de volgende 

randvoorwaarden: 

 
 
 



  Protocol ONDERWIJS ON-CAMPUS |28 augustus 2020| 4 
 

 
 
 
 
 
 
Ad 3 gebouwlogistiek 
 
Spreiding in aanvangs- en vertrektijden 
Voor onderwijsactiviteiten geldt dat er dagdelen zijn. Per dagdeel zijn er twee starttijden om de 

bewegingen van en naar de campus, en in de gebouwen gecontroleerd en verantwoord te laten 

plaatsvinden.  

Deze dagdelen zijn een vervanging van de gebruikelijke eerste vier bloktijden van het 

onderwijsrooster. Om 1,5 meter afstand te kunnen blijven houden zit er tussen de twee starttijden 

60 minuten. Elke onderwijsruimte heeft een eigen starttijd in een van de twee shifts. Het wisselen 

van groepen tussen deze twee shifts mag niet. Docenten kunnen wel wisselen van ruimte.  

Voor studenten wordt gewerkt met een entreetijd van maximaal 45 minuten voorafgaand aan de 

startijd in de betreffende shift om van buiten het gebouw naar de onderwijsruimte te komen. 

 Zonering onderwijsruimten 

Naast de beperkingen in de ruimtes zelf, hebben we ook op verschillende plekken op de campus te 

maken met smalle gangen en kleine liften. Deze kunnen de stroom van studenten niet gelijktijdig 

verwerken. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om onderwijsruimten op deze plekken onder 

te brengen in zones. Elke ruimte binnen een zone werkt met een aangewezen aanvangstijd (shift) 

per dagdeel, we maken daarbij onderscheid in twee aanvangstijden (shift A en shift B).  

 Werken in dagdelen 

De oude bloktijden (1 t/m 5) worden om capaciteitsverlies door wisselingen en verkeersstromen te 

voorkomen geclusterd in dagdelen. Meer blokken vragen namelijk om meer starttijden en meer tijd 

om kruisende mensen en drukte op te vangen. Daarnaast leidt dit tot meer vervoersbewegingen die 
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we niet toegekend kunnen krijgen door de vervoers- en veiligheidsregio. Het effect van 

samenvoegen van blokken geeft per saldo dus langere onderwijsblokken met meer beschikbare 

stoeluren. Ten opzichte van oude roosters brengt dit wel veranderingen met zich. Deze nieuwe 

aanpak vraagt ook om aanpassingen in het onderwijs. In het onderstaande schema staat aangegeven 

hoe de oude bloktijden zich verhouden tot de aangepaste dagdelen.  

 

Binnen de gebouwen is de gebouwlogistiek mede de bepalende en tegelijk de beperkende factor.  
We streven naar een zo groot mogelijk gebruik van de onderwijscapaciteit  – van de al beperkte – 
stoelcapaciteit. Noodzakelijk daarvoor zijn:  
 
 

 Het werken met spreiding in aanvangs- en vertrektijden;  
We houden twee starttijden (shifts) aan om de drukte in de gebouwen te spreiden. Die 
startijden verschillen 60 minuten van elkaar. Wisselen tussen shift mag niet. 

 Zonering van een aantal onderwijsruimten die beperkt worden door de gangcapaciteit 
waaraan ze liggen, danwel beperkt worden door liftcapaciteit. We vermijden hiermee 
drukte en opstoppingen en we verhogen de capaciteit door te werken met twee 
startijden (shifts). 

 De onderwijszone wordt per dagdeel gebruikt: blok 1 en 2 vormen een dagdeel en blok 3 
en 4 vormen een dagdeel. Blok 5 als zelfstandig blok, met een afwijkende aanvangstijd, 
ook in te zetten als apart avondprogramma. Indien een tweede shift in blok 5 nodig is, is 
daarmee een afwijkende eindtijd ook aan de orde.  

 Voorkom capaciteitsverlies door tussentijds wisselen van de groep, dat vraagt nl 
aanvullende verschuivingen van het rooster (meer tussentijd voor de ordelijke wisseling 
van de groepen). 

 

Onderwijs ON-CAMPUS binnen eerder gemaakte keuzes  
 
De invulling van onderwijs op de campus is binnen de eerder vastgestelde keuzes voor  

- online hoorcollege semester 1; 
- tentamens online of alternatief voor periode 1 en periode 2;  
- werkgroepen online waar mogelijk of alternatieve vormen; 
- On Campus op basis van prioriteitstelling vaardigheden, practica noodzakelijk op de campus 

(specifieke ruimte of leerdoelen die online niet kunnen) en aandacht voor community, 
begeleiding, samenwerking).  

 
Het onderwijs op de campus zal een andere opzet vragen dan we gewend zijn. De fysieke ruimtes die 
we kunnen gebruiken zijn door de beperking van de anderhalve meter anders, hoorcollegezalen 
worden werkgroepruimten met aanzienlijk mindere stoelcapaciteit (ca 15%).  Ook 
werkgroepruimten kennen een beperktere zaalcapaciteit. Een capaciteit van 80 is het maximum in 
een normale collegezaal van 500 personen. Dat vraagt om andere onderwijsvormen of opzet. 
 
De insteek is: 

- We geven 100% van het onderwijs,  
- In de online onderdelen voor hoorcollege, werkgroepen en tentamens,  
- Met de mogelijkheid van de campuscapaciteit om deze ruimte te gebruiken om studenten naar 

de campus te laten komen voor die onderwijsactiviteiten die noodzakelijkerwijs op de campus 
zijn. 
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Deze nu noodzakelijke ontwikkelingen staan dus niet gelijk aan 20% van het onderwijs van ‘voor 
corona’ op de campus plannen en 80% online.  
 

Invulling te geven aan de on-campus capaciteit 
Voor elk gebouw en de onderwijsruimte op de campus is een routing, capaciteit en tijdslot 
(aankomst-vertrekshift) uitgewerkt. De onderwijsruimten zijn geclusterd in zones.  
Deze onderwijszones zijn noodzakelijk, omdat voor een zone logistieke - en gangcapaciteit 
beperkingen gelden, groter dan het aantal mogelijk te gebruiken stoelen. Door te werken met twee 
starttijden per dagdeel voor aankomen en daarmee ook vertrek van studentgroepen, en het 
afstemmen van de pauzemomenten, is een groter gebruik van de stoelcapaciteit mogelijk (scheelt 
op aantal verdiepingen tot 50%). Door te werken met 2 dagdelen en eventueel een avondblok, in 
plaats van de reguliere 5 onderwijsblokken wordt voorkomen dat er extra tussentijd noodzakelijk is 
voor de instroom en uitstroom van studentroepen en kan effectiever meer uren stoelcapaciteit 
worden gebruikt. Binnen een onderwijszone en tijdblok kan bv gekozen worden om – uit noodzaak 
van de maximale stoelcapaciteit - een werkgroep te geven in meerdere aaneengesloten zalen. 
 
De verplichte indeling in deze zones en tijdslot is nodig voor de overall logistiek, het maximeren van 
de capaciteit. Het biedt wel binnen deze indeling de ruimte aan de faculteiten om zelf 
onderwijsopzet en -vorm, type programma in te vullen. 
 
Het tijdschema van de entree- en vertrektijden kan niet worden gewijzigd. De planning binnen de 
ruimte en tijdblokken en de onderlinge afstemming tussen programma in de ruimtes binnen de zone 
is aan de onderwijsprogrammering.  
 

Onderwijsstudio’s docenten 
Docenten hebben de gelegenheid om – zonder studenten -  online hoorcollege, onderwijs en 
werkgroeponderwijs vanaf de campus te geven. Hiervoor zijn er 25 kleinere werkgroep zalen 
ingericht als onderwijsstudio’s, inclusief AV en IT voorzieningen.  
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SPELREGELS ONDERWIJS ON-CAMPUS 
Voor gebruik maximale capaciteit in de gebouwen voor on-campus onderwijs  
rekening houdend met de noodzakelijke 1,5 meter maatregelen.  
 
ALGEMEEN 

1 De maatregelen zijn bedoeld voor veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en 
studenten. Binnen de mogelijkheden worden onderwijsruimten in de gebouwen met een 
maximale capaciteit weer vrijgegeven voor onderwijs. In periode 1 is dat een beperkte 
opschaling, in periode 2 is een verdere opschaling mogelijk. 
 

2 De landelijke richtlijnen Rijksoverheid (RIVM, Servicedocument HO, opstartprotocol VSNU) zijn 
van toepassing. De uitwerking voor de VU is vastgelegd in het campusprotocol.  Elke 
campusgebruiker houdt zich aan de richtlijnen. 
  

3 Om de maximale capaciteit zo goed mogelijk te benutten is spreiding nodig in de gebouwen. Dit 
doen we door : 

a. Te werken in twee verschillende shifts van aanvangstijden. 
b. Een dagdeelindeling van 3 blokken (i.p.v. de 5 onderwijsblokken). ‘De reguliere 

onderwijsblokken ‘1 en 2’ en ‘3 en 4’ worden twee blokken aangevuld met het reguliere 
5e blok. 

c. Er wordt in de gebouwen gemonitord op aantallen personen. 
 

4 
 

Het onderwijs op de campus is gebaseerd op noodzakelijkheid en indien geen online varianten 
mogelijk zijn. De principes zijn : 

a. Hoorcolleges online. 
b. Werkgroepen waar mogelijk online en/of andere vormen. 
c. Tentamens online of andere vormen. 
d. Noodzakelijk vaardigheid- en werkgroeponderwijs dat niet online kan zoveel mogelijk op 

de campus. 
 
Voor het on campus onderwijs is de prioritering bepaald door eerdere besluiten van het CvB over 
online onderwijs. Op de VU stimuleren we om community building, onderwijsbegeleiding, 
kennismaken en samenwerken mogelijk te maken in de schaars beschikbare ruimte. Een aantal 
activiteiten kan niet anders dan on campus plaatsvinden zoals practica en vaardigheden 
onderwijs.  
 

5 De faculteit/opleiding1 organiseert de onderwijsactiviteiten binnen de voor hen beschikbare 
onderwijsruimte,  -zones en tijdvakken. De beschikbaar gestelde ruimte wordt toebedeeld aan 
een faculteit. De faculteit1 is zelf verantwoordelijk voor de organisatie en naleving van de 
maatregelen, afspraken en de begeleiding in de onderwijsruimten (dus ook tijdens het geven van 
het onderwijs on campus). 
 

6 De faculteit/opleiding1 informeert voor de start van het onderwijs de studenten en docenten en 
eventueel betrokken ondersteuners over de maatregelen (campusprotocol, voorzieningen, 
routing, tijden). Er kan verwezen worden naar de centrale protocollen op de website van de VU.  
 

7 Er zijn aparte protocollen voor:  
- activiteiten van studieverenigingen (wordt nog opgesteld); 
- practicum onderwijs; 

                                                            
1 De faculteit bepaalt of de verantwoordelijkheid hiervoor op facultair niveau blijft, dan wel gedelegeerd wordt 
aan een opleiding 

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm%3a164-942056-16
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- werkgebieden medewerkers; 
- onderzoeken (labs en specifieke onderzoek infrastructuur). 

  
8 Voor het studeren op de campus los van het geroosterde onderwijs is een apart protocol (6 mei) 

en zijn aparte ruimtes beschikbaar. Het is niet de bedoeling om binnen de onderwijszones 
studenten studieplekken te laten gebruiken. De opzet is om de individuele studieplekken en de 
werkgroeponderwijs omgevingen in deze periode niet te mengen, zodat er zo min mogelijk 
kruisende stromen en/of ruimtegebruik is. 
 

 Interne logistiek  
 

9 Studenten komen voor het geroosterde onderwijs naar de campus in het juiste tijdslot. 
Studenten verlaten na de geroosterde onderwijsactiviteit de onderwijszones via de aangegeven 
looproutes. De campus heeft te maken met beperkt beschikbare ruimte, blijf geen ruimte 
gebruiken waardoor andere studenten niet naar hun geroosterde onderwijs kunnen of de studie 
– tentamen pekken kunnen gebruiken.  
 

10 Er zijn in de gebouwen looproutes aangegeven om kruisende stromen te beperken. Hierdoor 
vergroten we de maximaal in te zetten capaciteit van de gangen en daarmee de onderwijszones. 
Houd je hieraan, dat maakt dat we meer ruimte kunnen gebruiken.  
 

11 Voor het spreiden van de loopstromen en liftcapaciteit in de gebouwen zijn er meerdere 
aanvangstijden van de onderwijsblokken. Studenten mogen in P1 30 minuten en in P2 45 
minuten voor aanvang van het betreffende geroosterde onderwijs naar hun onderwijszone.  
 

12 Voor de verdiepingen t/m 6 hoog is de basis: Neem de trap. Voor wie dit bezwaarlijk is, is de lift 
beschikbaar. De hoger gelegen verdiepingen kunnen met de daarvoor aangegeven liften, binnen 
het aangegeven entree tijdslot worden gebruikt.  
 

13 
 

Studenten blijven gedurende het geroosterde blok/dagdeel in de betreffende onderwijszone. 
Studenten gaan tussendoor niet naar andere verdiepingen of voorzieningen. Docenten 
verplaatsen zich - indien nodig - tussen de onderwijsruimtes, niet de studenten.  
 

14 De maximale stoelcapaciteit van de ruimte en de maximale gangcapaciteit in de zone wordt niet 
overschreden. Er zijn meer stoelen in de ruimten dan mogen worden gebruikt. Er worden geen 
stoelen weggehaald, het is aan de docent en studenten om zich te houden aan de maximale 
aantallen en de 1,5 meter afstand-regel. 

  
VOORZIENINGEN  
 

15 Koffie- en thee voorzieningen zijn in beperkte mate beschikbaar via de automaten. Er is geen 
tussentijdse lunchvoorziening van cateraar of andere partijen. Er wordt ook niet tijdens de 
roosterblokken naar de centrale campus voorzieningen gegaan. Daarmee voorkomen we 
aanvullende logistieke bewegingen in de gebouwen. 
 

16 Campusprotocol, BHV, Hygiëneplan is opgesteld door betreffende diensten en wordt centraal 
uitgevoerd. Zie voor deze protocollen en vragen – antwoorden op de website van de VU.  
 

17 Bij calamiteiten gelden de normale Veiligheidsprocedures en het bedrijfsnoodplan.  
Bij nood bel het noodnummer van de VU +31205982222 of intern 22222. 
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