
Basisregels voor iedereen

Als je naar de VU komt voor je studie, dan gelden de volgende campusafspraken

Werk en studeer zoveel  
mogelijk thuis

De coronamaatregelen zijn 
aanvullend op de reeds 
geldende veiligheidsregels 
van de campus. 
In geval van nood,
bel 22222 of 020 - 5982222

Heb je klachten? Blijf thuis 
en laat je testen
Ben je benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten ook 
alle huisgenoten thuis blijven 

VERSIE: OKTOBER 2020

Een anderhalvemeter-universiteit

Studeren aan de VU

4  Je bent op de campus voor een toegestane activiteit
 Via rooster.vu.nl kun je zien welke activiteiten online of op de VU
 plaatsvinden
4  Toegang uitsluitend via de hoofdingang van gebouwen
 Bij binnenkomst maak je je handen schoon
4  Presentie wordt bijgehouden in de onderwijsruimte
 Bij binnenkomst in een gebouw hoef je je niet aan te melden
4  Ga direct naar je onderwijsruimte en volg de instructies en looplijnen
 Bij passeren: houd rechts, loop door en voorkom onnodig contact
4  Blijf zoveel mogelijk in je eigen studie- en onderwijsgebied  

Verplaats je niet onnodig over de campus
4  Verblijf niet langer dan noodzakelijk op de campus

Houd 1,5 meter afstand
Als je ziet dat het lastig wordt 
om 1,5 meter afstand te 
houden: geef ruimte aan de 
ander, ga zelf weg

1,5 M

Vermijd drukke plekken
Reis je met het OV? Plan dit 
dan zorgvuldig en houd je aan 
de afspraken

Was vaak je handen  
en hoest en nies in 
de binnenkant van je 
elleboog

Draag een mondkapje
bij verplaatsing in de
VU-gebouwen
Het mondkapje mag af, als je 
gaat zitten



Studeren op de campus

Alleen samen krijgen we corona onder controle
Op de VU nemen we onze verantwoordelijkheid en geven we elkaar de ruimte

VU.NL/CORONAVIRUS

Het onderwijs wordt het eerste semester in hybride vorm gegeven: alle hoorcolleges en tentamens vinden 
online of op afstand plaats en per periode wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om onderwijs op de 
campus te organiseren. Elke opleiding heeft op de campus een eigen onderwijsgebied waarbinnen de 
onderwijsactiviteiten worden georganiseerd. Via rooster.vu.nl kun je zien welke activiteiten online of op de 
VU plaatsvinden.

4  Je mag 45 minuten voor aanvang van het onderwijs aanwezig zijn in het onderwijsgebied van je 
opleiding

 Eerdere aanwezigheid leidt tot extra drukte op de campus
4   Indien mogelijk, neem de trap als je les hebt op verdiepingen 1 tot en met 6
 Naar hoger gelegen verdiepingen kun je met de daarvoor aangegeven lift
4   Zorg ervoor dat je 1,5 meter afstand houdt van je medestudenten en docenten
 De opstelling in de onderwijsruimte wordt niet gewijzigd en er worden geen stoelen weggehaald
4 Je blijft in de ruimte of in de nabijheid van de aangewezen onderwijsruimte
 Verplaats je niet onnodig over de campus, houd rekening met je eten en drinken
4   Na afloop van het onderwijs, blijf je niet hangen en verlaat je de campus

4  Verlaat het onderwijs- of studiegebied via de aangegeven looproutes
	 Verlaat de campus via de aangegeven looproutes en gebruik zoveel mogelijk de trap

Thuis studeren blijft de basis. Voor studenten die door omstandigheden niet thuis kunnen studeren of 
thuis tentamens kunnen maken, zijn er beperkte studieplekken op de campus beschikbaar. Kijk voor meer 
informatie op vu.nl/thuisstuderen.

4   Je kunt je studieplek schoonmaken aan het begin en einde van je studiedag
 Er zijn schoonmaakspullen aanwezig
4  Wissel niet van studieplek en blijf in het studiegebied
 Beperk extra gebruik van liften en trappen om anderen ook de ruimte te geven op de campus aanwezig te zijn

Onderwijs op de campus

Verlaten van de campus


