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Uitgangspunten 
Met deze uitgangspunten voor het onderwijs gedurende de Covid-crisis pogen we recht te doen aan: 

a. het verlangen van studenten en docenten om elkaar weer te ontmoeten op de campus en 
optimaal onderwijs te ontvangen en te geven; 

b. de werkdruk onder docenten; 
c. de studievoortgang van studenten die niet op de campus aanwezig kunnen zijn om 

coronaredenen; 
d. de veiligheid op de campus voor medewerkers en studenten; 
e. onze ambitie om toe te werken naar een Blended University. 

 
Colleges en tentaminering 
1. Het verloop van de pandemie is moeilijk te voorspellen en de overheidsregels voor het onderwijs 

worden regelmatig aangepast. Docenten en studenten blijven via het campusprotocol 
(https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/campusprotocol) op de hoogte hoe de 
Universiteit Leiden die regels interpreteert. Deze regels zijn alleen van toepassing op 
evenementen die plaatsvinden binnen de gebouwen van de Universiteit Leiden. Het aantal 
besmettingen is momenteel fors, maar de impact op de gezondheid is laag.  
 

2. Het zwaartepunt van het Leidse onderwijs ligt op de fysieke ontmoeting tussen docenten en 
studenten die het afgelopen jaar zo ontbroken heeft. De good practices die de afgelopen periode 
zijn gebruikt om online onderwijs te geven, behouden we. Het inzetten van digitale leermiddelen 
voor activerend en onderzoekend leren draagt bij aan de digitaliseringsstrategie van onze 
universiteit. De afweging wat we fysiek en wat we online doen, wordt op vak- en op programma-
niveau gemaakt met de kwaliteit van het onderwijs als maatstaf. Ook houden we oog voor 
studenten met een functiebeperking die gedurende de pandemie het gebruik van digitale 
leermaterialen als behulpzaam hebben ervaren. 

 
3. Er bestaat nog steeds een kans dat een klein aantal studenten vanwege coronagerelateerde 

redenen niet op de campus aanwezig kan zijn.1 Omdat we willen voorkomen dat studenten die 
een besmettingsrisico vormen (of lopen) tóch naar de campus komen, zoeken opleidingen naar 
oplossingen om -alleen voor deze studenten- alternatief onderwijs aan te bieden. Dit komt de 
veiligheid van medewerkers en studenten ten goede. Het is aan docenten en opleidingen om te 
bepalen wat kan en wat wenselijk is. De uitgangspunten voor alternatieve onderwijsvormen zijn: 
a. dat studenten geen vrije keuze kunnen maken of voor de online-versie kunnen opteren 

zonder coronagerelateerde redenen. Het alternatieve onderwijs is enkel voor studenten die 
volgens de geldende overheidsregels een besmettingsgevaar vormen of verhoogd risico 
lopen. Een opleiding kan van studenten vragen om zich af te melden voor het onderwijs en/of 
aan te melden voor het alternatieve onderwijs; het is niet de bedoeling dat studenten 

 
1 Per 15 maart 2022: internationale studenten vanwege regels in het buitenland, positief geteste studenten dit 
zich fit voelen, niet-geboosterde studenten met een positief geteste huisgenoot. 



structureel gebruik maken van het alternatieve aanbod. Alle andere studenten worden op de 
campus verwacht voor fysieke studieactiviteiten binnen hun programma; 

b. dat dit vervangend onderwijs veelal hybride zal zijn of uit weblectures zal bestaan, en dat dit 
als second-best ervaren kan worden; 

c. dat docenten colleges niet dubbel geven voor online en fysiek publiek. Bij parallelle 
werkgroepen kan wel een deel online gegeven worden; 

d. voor een aantal activiteiten, zoals laboratoriumpractica, is alternatief onderwijs net als in 
coronatijd niet mogelijk; 

e. wie ziek is, of dit nu corona is of niet, meldt zich ziek. Het alternatieve onderwijs is voor 
studenten die zich fit voelen maar volgens de geldende overheidsregels een 
besmettingsgevaar vormen. 
 

4. Iedere student heeft recht op twee tentamens. De regeling dat opleidingen die een tentamen op 
locatie aanbieden een extra kans of een online tentamen aanbieden aan studenten die vanwege 
coronagerelateerde redenen niet aan het fysieke tentamen konden deelnemen (‘richtlijn 
aanbieden tentamens’), wordt met ingang van blok 4 beëindigd (per 4 april 2022). Indien een 
student in blok 1, 2 of 3 (vóór 3 april 2022) een tentamen vanwege ‘coronaredenen’ heeft gemist 
en de nieuwe tentamengelegenheid in blok 4 is geroosterd (op of na 4 april), dan blijft de student 
recht houden op deze nieuwe tentamengelegenheid; de richtlijn aanbieden tentamens blijft 
onverminderd van toepassing op tentamens van blok 3. Dit om de naleving van de 
coronamaatregelen door de student niet in het nadeel van de student te laten uitvallen.  

Studenten die te ziek waren om deel te nemen aan het tentamen, door corona of iets anders, 
vielen niet onder deze regeling. Voor hen golden (en gelden) de reguliere regels ten aanzien van 
ziekte.  

Om in blok 4 te voorkomen dat studenten die een besmettingsgevaar vormen toch voor een 
tentamen naar de campus komen, kan de docent ervoor kiezen om het tentamen online aan te 
bieden.  

 
5. Om het hybride onderwijs voor de genoemde uitzonderingen mogelijk te maken, wordt vanuit de 

teacher support desks ondersteuning geboden, zowel op didactisch als op uitvoerend vlak. Langs 
die weg is ondersteuning ook beschikbaar vanuit ICLON, CfI en UFB voor onder meer: 
a. apparatuur: vaste camera's voor weblectures en apparatuur voor hybride onderwijs; 
b. pilots met hybride onderwijsruimtes (Learning Anywhere); 
c. getrainde studentassistenten vanuit het CfI, bijvoorbeeld als moderator bij hybride onderwijs. 

 
 
 
 

Wil je een beroep doen op ondersteuning? 

Neem dan contact op met de facultaire Teacher Support Desk 

Faculty Name 
Geesteswetenschappen ecole@hum.leidenuniv.nl 

 



Heb je haast? 
 

Neem dan contact op met de ondersteuningsafdeling voor docenten bij de helpdesk 
(waar CFI, ISSC en UFB samen zullen ondersteunen). De ISSC-helpdesk is sinds 1 
september 2020 aanzienlijk uitgebreid met een speciale IT-ondersteuningsfaciliteit 
voor docenten. 

• Bel de helpdesk +31 71 527 8888 (werkdagen 08.30-17.30 uur) 
• Je hoort verschillende keuzemogelijkheden. Selecteer ‘teacher support’ en je wordt 

doorverwezen naar de ICT Teacher Support Desk. 
• Studenten kunnen eveneens gebruik maken van het telefoonnummer van de ISSC 

helpdesk. Vragen over de digitale leeromgeving kunnen aan de docent of facultaire 
helpdesk gesteld worden.  

 
Je kunt in het formulier ook je nummer noteren om teruggebeld te worden. 

 
 


