Uitvoering VU Coronaplan - handreiking
Oktober 2022
Bijlage bij ‘Strategie VU ten tijde van Corona’
Inleiding
Om ervoor te zorgen dat de acties in het document ‘Strategie VU ten tijde van Corona’ soepel toegepast kunnen worden als de VU moet switchen van het
ene naar het andere scenario is deze handreiking opgesteld. Door betrokkenen vroegtijdig te informeren en voorbereidingen te treffen waar mogelijk, kan
in korte tijd geswitcht worden als de situatie daarom vraagt en beperken we de hinder voor het onderwijs hopelijk zoveel mogelijk.
Deze handreiking bevat praktische informatie over de volgende onderwerpen:
- Communicatie aan eenheden, studenten en medewerkers
- Onderwijs
o Samenvatting sectorplan
o Toelichting op het gebruik van de ruimtes bij switch naar scenario rood
o Voorbereidingen faculteiten op wijzigingen in onderwijs en toetsen
Voor uitgebreide informatie en overige onderwerpen wordt verwezen naar het document ‘Strategie VU ten tijde van Corona’, dat leidend is.
Dit document is een ‘werkdocument’. Ervaring van afgelopen jaren leert dat scenario’s die vooraf zijn uitgewerkt in de praktijk soms bijgesteld moeten
worden. Als hiervan sprake is, worden betrokkenen hier over geïnformeerd.

1. COMMUNICATIE AAN EENHEDEN, STUDENTEN EN MEDEWERKERS
De communicatie bestaat uit twee onderdelen en verloopt via twee lijnen: centraal en decentraal (vanuit faculteiten).
- Op vu.nl/corona wordt informatie verstrekt over de maatregelen per scenario, zodat betrokkenen zich te allen tijde kunnen informeren;
- Zodra de Rijksoverheid of het Ministerie van OCW heeft aangegeven dat een bepaald scenario van kracht is, worden alle betrokkenen op de VU hierover
geïnformeerd via diverse kanalen. In onderstaande communicatiematrix is aangegeven welke kanalen ingezet worden en welke actiehouders aan zet
zijn.
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2. ONDERWIJS
Samenvatting sectorplan
Scenario oranje
a. Het overgrote deel van het reguliere onderwijs blijft plaatsvinden conform geplande roostering en de studiegids met de volgende kanttekeningen:
o We hanteren waar mogelijk de dan geldende veilige afstandsnorm
o Waar de dan geldende veilige afstandsnorm niet mogelijk is en bij verplaatsing wordt er een mondkapje gedragen
o Op drukke plekken kan een vorm van crowd control van toepassing zijn (bijvoorbeeld looproutes of stewards)
o Hoorcolleges worden waar mogelijk en wenselijk via afstandsonderwijs gegeven
b. Toetsing vindt plaats op de VU conform planning met de volgende kanttekeningen
o We hanteren in zalen, waar dat mogelijk is de dan geldende veilige afstandsnorm
o Waar dat niet mogelijk is en bij verplaatsing wordt er een mondkapje gedragen
o Op drukke plekken kan een vorm van crowd control van toepassing zijn (bijvoorbeeld looproutes of stewards)
o Waar mogelijk en wenselijk wordt de vooraf bepaalde alternatieve vorm van toetsing gehanteerd
o Er worden geen collectieve derde gelegenheden georganiseerd voor een tentamen, ook niet in geval van quarantaine
o OLP wordt alleen in individuele uitzonderingsgevallen toegestaan door de examencommissie en alleen als de uitvoerbaarheid gegarandeerd kan
worden
Studieplekken >
- Voor het gebruik van studieplekken (om te studeren en online onderwijs te volgen) zijn geen beperkingen in capaciteit.
- Een mondkapje wordt gedragen bij verplaatsing en waar het houden van de dan geldende afstandsnorm niet mogelijk is.
Scenario rood
Aanvullend op de maatregelen bij scenario oranje:
a. Voor het reguliere onderwijs werken we met geplande roostering, waarbij een zaalbezetting van maximaal 50% geldt (zie ‘toelichting op het gebruik van
ruimtes in scenario rood).
b. Practica gaan ongewijzigd door. Waar zij de 50% aanwezigheid per ruimte overschrijden wordt gekeken naar andere maatregelen om het onderwijs toch
door te laten gaan.
c. Toetsing vindt plaats op de VU conform planning met dezelfde kanttekeningen als in scenario Oranje

Scenario zwart
In het landelijke sectorplan van OCW is nog geen invulling gegeven aan scenario zwart, omdat de kans klein wordt geacht dat hier voor het onderwijs sprake
van zal zijn. Mocht dit toch het geval zijn, dan zijn de bepalingen vanuit de Rijksoverheid leidend en wordt via het centrale kanaal gecommuniceerd over de
toepassing hiervan.
Toelichting op het gebruik van ruimtes in scenario rood
Bij scenario rood mag in elke zaal max 50% van de stoelcapaciteit ingezet worden. Faculteiten maken daarbij gebruik van de zalen die in het rooster al
ingepland zijn voor de onderwijsactiviteiten. De beschikbare stoelcapaciteit kan op diverse manieren ingezet worden:
• De zalen blijven in gebruik volgens het huidige rooster, maar dan met een maximale bezetting per zaal van 50%. Houd er rekening mee dat niet
alle zalen hybride faciliteiten hebben.
• Faculteiten kunnen met geroosterde zalen schuiven (dag en tijd van de onderwijsactiviteiten blijven ongewijzigd), door bijvoorbeeld een
gepland hoorcollege in een grotere zaal online te verzorgen en deze zaal in te zetten voor een kleinere onderwijsactiviteit waarbij dan alle
studenten aanwezig kunnen zijn met gebruik van 50% stoelcapaciteit van de zaal. Het plannen hiervan ligt bij de faculteit en de communicatie
vindt plaats door de faculteit.
• Faculteiten kunnen geroosterde zalen leeg maken door de geplande onderwijsactiviteit online te verzorgen. De zalen kunnen beschikbaar
gesteld worden voor bijvoorbeeld studieruimte, samenwerken of andere (ontmoetings)activiteiten met max van 50% stoelbezetting.
Communicatie hierover aan studenten vindt plaats door de faculteit.
• Practica en locatiegebonden werkgroepen gaan in principe ongewijzigd door. Als in practicumruimtes de 50% wordt overschreden, wordt
gekeken naar mogelijke aanpassingen in de ruimte of het practicum zelf, zoals ook afgelopen jaar is gedaan. Streven is de practica zoveel
mogelijk door te laten gaan.
Voorbereidingen faculteiten op wijzigingen in onderwijs en toetsen
De mate waarin voorbereidingen op wijzigingen in het onderwijs en toetsing getroffen worden, wordt door de faculteit bepaald. Deze kosten immers tijd en
tijd is een schaars goed. Er dient rekening mee gehouden te worden dat er één werkweek is om om te schakelen bij een verhoogd niveau van maatregelen.
Voorbereidingen die getroffen kunnen worden, zijn:
- Bepaal zoveel mogelijk in een vroeg stadium samen met de opleidingsdirecteuren welke onderwijsactiviteiten via afstandsonderwijs en welke on
campus plaatsvinden. Als er voor hybride onderwijs wordt gekozen, check dan of de juiste faciliteiten in de geroosterde zaal aanwezig zijn.
- Bepaal zoveel mogelijk in een vroeg stadium of een alternatieve vorm van toetsing gehanteerd kan worden. Omdat een switch naar een nieuw
scenario kort voor een tentamenweek plaats kan vinden, dient er rekening mee gehouden te worden dat dit binnen een werkweek plaats moet
kunnen vinden.
- Communiceer tijdig naar docenten dat het kan zijn dat toetsing incidenteel via OLP plaats moet vinden en tentamens daartoe in Testvision moeten
staan of op zeer korte termijn in Testvision gezet moeten kunnen worden.

