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Het faciliteren van afstand

Hoe organiseren we een 1,5 meter campus?

Jelco Debets, 12 juni 2020



Over kaders en scenario’s…..
Vraag vanuit het onderwijs: “wat mag er weer vanaf het nieuwe studiejaar?”

Reactie (en vraag) vanuit de dienstverlener: “Wat heb je nodig?”

• Het faciliteren van ruimte en verblijf op de campus gaat uit 
van kaders passend bij verschillende scenario’s.

• Binnen die kaders wordt ruimte gecreëerd en wordt in 
afstemming met het onderwijs invulling gegeven aan die 

ruimte en passende dienstverlening aangeboden.



Herstartplan is leidend
• Op basis van richtlijnen en kaders bepaald door RIVM en 

ministeri van OCW, de vereniging Hogescholen en de 
Veiligheidsregio’s 

Uitgangspunten zijn:

• De eerste (gedeeltelijke) herstart is bedoeld om studievertraging te voorkomen.
• Tot de zomervakantie geven we voorrang aan onderwijsactiviteiten die lastig op afstand zijn vorm te geven. Er wordt 

prioriteit gegeven aan activiteiten die ervoor zorgen dat studenten hun afstudeerfase kunnen afronden.
• Op deze manier beperken we de extra studie- en werkdruk voor studenten en docenten in het nieuwe studiejaar.
• In het nieuwe studiejaar geven we prioriteit aan: onderwijs-op-locatie voor alle eerstejaarsstudenten (Nederlands 

en internationaal) en aan de activiteiten van studenten in de afstudeer- en propedeusefase.





Afstand houden mogelijk maken
• Studenten/medewerkers/bezoekers uitnodigen

• Doorstroming bij binnenkomst
• Looproutes om onnodig contact te vermijden

• Informeren over kaders per ruimte
• Externe toets locaties inzetten om fase twee te 

realiseren



Gebruik monitoren

• 2Count Dashboard 
(12CU)

• Verantwoordelijkheid 
bij gebouwbeheerder 

(= onderwijs)



Uitdagingen
• Passen de ruimtes die wij gecreëerd hebben bij 

het onderwijs in de nabije toekomst?
• Wordt dienstverlening i.s.m. contractpartners nog 

hetzelfde? (Eten & Drinken, Retail, Repro)
• Spanningsveld tussen informeren, eigen 

verantwoordelijkheid en reguleren.  



Welke Kansen zien jullie?


