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Inleiding
Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft de Universiteit  
Leiden sinds maart 2020 te maken met beperkingen voor de uitvoering van onder-
wijs en onderzoek. Met de start van het collegejaar 2021-2022, op 6 september, 
kan er weer op de campus onderwijs gegeven worden en kunnen er meer  
studenten, docenten en andere medewerkers in onze gebouwen aanwezig zijn. 

Om dit veilig en volgens de richtlijnen te laten verlopen, is dit campusprotocol opgesteld. Dit campusprotocol be-
vat de maatregelen en richtlijnen die binnen de universiteit gelden, waarmee we de veiligheid van onze  
studenten en medewerkers waarborgen en het risico op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk  
beperken. 

Uitgangspunten voor dit document zijn de richtlijnen van het RIVM, de maatregelen van de Rijksoverheid, de 
servicebrieven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en afspraken binnen de de Verenigde 
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), en eerder vastgestelde protocols voor onderzoek, onderwijs 
en bedrijfsvoering tijdens corona. Het campusprotocol geldt voor al onze medewerkers en studenten, ook voor 
studenten en medewerkers in het onderwijsgebouw van het LUMC, en voor al onze gebouwen in Leiden en  
Den Haag. Dit protocol is aanvullend op het reglement voor gebouwen, en is niet vrijblijvend. Medewerkers en 
studenten die zich niet aan dit protocol houden, kunnen hierop worden aangesproken door hun leidinggevenden, 
docenten, gebouwbeheerders en personeel van UFB. 

Het coronavirus is een probleem voor de volksgezondheid in Nederland, en heeft onze maatschappij flink  
ontwricht. We doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van onze studenten en medewerkers, om  
zich aan de regels in dit protocol en op onze locaties te houden, en ook elkaar te wijzen op deze regels, om zo bij 
te dragen aan het oplossen van dit probleem. 

De eerste versie van dit protocol is vastgesteld door het College van Bestuur op 25 augustus 2020, het protocol 
wordt regelmatig bijgewerkt. De situatie rondom de coronamaatregelen wijzigt regelmatig, de informatie  
op de website is altijd actueel en is leidend.

In dit protocol vind je:
> De algemene maatregelen en richtlijnen, die voor iedereen gelden
> Informatie voor studenten over studeren op de campus en online studeren
> Informatie voor medewerkers over werken op de campus en thuiswerken

Het succes van dit protocol hangt van jou af. Het gaat werken als:
> jij, en al je mede-studenten of collega’s de regels naleven
> jullie allemaal je verantwoordelijk voelen voor ieders veiligheid en gezondheid
> jullie elkaar respectvol aanspreken als iemand zich niet aan de regels houdt 
> jullie respectvol reageren als je op het naleven van de regels wordt aangesproken

design: noinoloi.nl // fotografie: Marc de Haan, Monique Shaw, Rob Dorresteijn, Melissa Schriek

Heb je na het lezen van dit protocol vragen of opmerkingen? Bekijk de informatie en FAQ’s in de diverse 
dossiers per onderwerp op onze website - deze worden ontsloten in het algemene coronadossier.  
Mail opmerkingen naar corona@leidenuniv.nl.

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/regeling-gebruik-universitaire-gebouwen-terreinen-en-andere-voorzieningen
https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/updates
https://www.noinoloi.nl
https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus
mailto:corona@leidenuniv.nl
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Algemene richtlijnen
Het hoger onderwijs is, met ingang van 30 augustus 2021 en met inachtneming 
van enkele regels, bijna weer geheel geopend. De maatregel om anderhalve meter 
afstand te houden vervalt. We zijn blij dat de situatie langzaam weer terug naar  
normaal gaat, maar willen dit uiteraard op een veilige en verantwoorde manier 
doen. We roepen onze studenten en medewerkers op om zich aan de voorzorgs-
maatregelen te houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Voor al onze studenten en medewerkers die naar de universiteit komen, geldt het volgende:

Mondkapjesplicht
Met ingang van 30 augustus 2021 is het verplicht een mondkapje te dragen wanneer je je verplaatst in de  
gebouwen van de Universiteit Leiden. Het mondkapje kan af zodra je op een werk- of studieplek zit. Eenieder
die dat wil, mag uiteraard een mondkapje blijven gebruiken. Voor specifieke werksituaties kunnen, in overleg  
met leidinggevenden en de afdeling Veiligheidszaken, afwijkende regels worden vastgesteld. Zo hoeven docenten 
tijdens het geven van een college geen mondkapje te dragen, en ook in (bio-)chemische onderzoekslaboratoria en
practicaruimten is het dragen van een mondkapje niet nodig.

Vaccinatie
We moedigen iedereen aan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD biedt de mogelijkheid om, 
ook zonder afspraak, je eerste vaccinatie te halen via aparte inloopspreekuren. Studenten en medewerkers in  
Leiden kunnen terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij GGD Haaglanden.

Zelftesten
We vragen onze studenten en medewerkers om (preventief) tweemaal per week een zelftest te doen, of in ieder 
geval op de dagen dat je naar de universiteit komt. Je kunt gratis zelftesten bestellen via zelftestonderwijs.nl. 
Daarnaast moedigen we studenten en medewerkers aan om in het weekend preventief een PCR-test te laten  
afnemen bij de GGD. Deze PCR-test is nauwkeuriger dan de zelftest, en kan ook zonder klachten worden  
afgenomen. Een afspraak maak je via www.coronatest.nl. 
We roepen onze studenten en medewerkers op gebruik te maken van deze mogelijkheden - het vergroot de  
veiligheid voor je medestudenten, docenten en collega’s. Het afnemen van een (zelf)test is niet verplicht.

Meld een coronabesmetting
Als je positief getest bent op het coronavirus, vragen we je om deze besmetting te melden. Studenten kunnen dit
doen bij hun studieadviseur, medewerkers bij hun leidinggevende. Met die informatie kunnen we maatregelen  
nemen om te voorkomen dat anderen besmet raken. Uiteraard behandelen we je melding anoniem en met  
inachtneming van de privacyregels. Als je kort na een bezoek aan de universiteit toch besmet blijkt, zorg dan dat 

LET OP: Doe altijd eerst de coronacheck voor je naar de universiteit komt
Doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of gereserveerde studietijd)  
eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.
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je snel de mensen in je omgeving informeert (waaronder je medestudenten of collega’s). Zo kunnen ook zij snel 
maatregelen treffen.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het melden van een coronabesmet-
ting altijd vrijwillig. Meldingen worden niet geregistreerd of bijgehouden in een database. De informatie over een
besmetting zal alleen en anoniem worden doorgegeven aan onze afdeling Veiligheidszaken.

Terugkeer uit het buitenland
Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden die terugkeren uit het buitenland, moeten rekening houden 
met mogelijke thuisquarantaine. De universiteit volgt de voorschriften van de Rijksoverheid over quarantaine bij 
het inreizen van Nederland. Voor welke gebieden thuisquarantaine en/of andere regels gelden, staat op de website 
van de Rijksoverheid. Dit geldt dus ook voor (startende) internationale studenten.

In de gebouwen
In onze gebouwen hoeft met ingang van 30 augustus geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden. 
Dat geldt zowel voor onderwijsruimten als voor kantoren. Wel blijft het verstandig enige afstand tot elkaar te 
houden waar mogelijk. In de gebouwen zijn posters met veiligheidsmaatregelen. In gangen en op trappen zijn 
looprichtingen uitgezet, om drukte te voorkomen. Studie- en werkplekken zijn deels afgezet, om de maximum-
bezetting van 75 personen per ruimte niet te overschrijden. Volg alle aanwijzingen op de posters, borden en 
schermen, en van medewerkers van het UFB, traffic coaches en docenten op. Voor specifieke ruimtes, zoals  
laboratoria, zijn instructies op maat gemaakt.

Ventilatie
In ruimtes waar veel mensen bij elkaar komen is het belangrijk dat er goed geventileerd wordt. Alle onderwijs-
ruimtes van de universiteit kunnen geventileerd worden conform de eisen van het RIVM en het bouwbesluit. 
Vrijwel overal gebeurt dit centraal via mechanische ventilatie die ’s ochtends vroeg wordt aangezet. In het Pieter 
de la Court-gebouw zijn op de 5e verdieping nog een aantal oudere zalen die op natuurlijk wijze worden  
geventileerd: de ramen worden daar ’s ochtends open gezet.   
Niet alle werkruimtes en vergaderzalen, vooral in oudere gebouwen, hebben mechanische ventilatie. Daar is het 
belangrijk de ramen open te zetten.
Sowieso geldt, dat daar waar dit mogelijk is, het goed is om de ramen (even) te openen, bijvoorbeeld tussen  
colleges of vergaderingen door. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland


Doe altijd eerst de coronacheck voordat je naar de universiteit komt!

6 september 2021

Mag ik naar de universiteit? 
Beantwoord deze vijf vragen voordat je voor onderwijs, een studieplek of werk naar de universiteit komt.

Wat te doen bij een besmetting?
Als je corona hebt, moeten mogelijk 
ook je huisgenoten/gezinsleden thuis  
in quarantaine, net als je nauwe  
contacten. De GGD geeft bij de  
testuitslag instructies hierover.
We vragen onze studenten en mede-
werkers een besmetting te melden bij 
hun studieadviseur of leidinggevende. 
Melden is in verband met de privacy-
wetgeving niet verplicht. Elke melding 
helpt ons om onze universitaire ge-
meenschap gezond en veilig te houden.

BLIJF THUIS
>  Vraag een test aan bij de GGD. Wacht thuis op de uitslag.
>  Blijkt uit de test dat je corona hebt?

DOE DE QUARANTAINECHECK VAN DE RIJKSOVERHEID
>  Ga naar quarantainecheck.rijksoverheid.nl  

en beantwoord de vragen over jouw situatie.

> Volg de stappen met betrekking tot testen en thuisquarantaine 

 >  Moet je in thuisquarantaine?

>  Hoef je niet in quarantaine? Beantwoord de overige vragen aan de 
linkerzijde (t/m vraag 5) om te zien of je naar de universiteit mag 
komen.

>  Doe de Quarantaine Reischeck van de Rijksoverheid om te zien  
wat de regels zijn omtrent thuisquarantaine. 

Moet je in thuisquarantaine? 
Studeer en werk vanuit huis  
•  Medewerkers informeren hun  

leidinggevende. 

•  Studenten informeren hun docent  
en/of studieadviseur. 

•  De regels voor thuisquarantaine  
vind je op rijksoverheid.nl.  
Je bent weer welkom op de universi-
teit als de quarantainecheck van de 
Rijksoverheid of de GGD aangeeft 
dat je uit thuisquarantaine mag.

Actuele informatie
De regels van Rijksoverheid en RIVM 
wijzigen regelmatig. Check daarom altijd 
rijksoverheid.nl en RIVM.nl, en volg de 
corona-updates van de universiteit.  

Heb je klachten die passen bij het coronavirus? 
Neusverkoudheid, hoesten, niezen, verlies van 
geur/smaak, benauwdheid, verhoging

1

3 Heb je een huisgenoot met klachten die  
passen bij corona? Zie vraag 1

5 Ben je recent teruggekeerd uit een land 
met een oranje of rood reisadvies?

2 Heb je een huisgenoot met corona?

4 Ben je in nauw contact geweest met iemand 
met corona? 

Je bent welkom op de universiteit!
Kom alleen voor ingeroosterd onderwijs, een gereserveerde studieplek of voor werk na toestemming van je leidinggevende. 
Houd je aan het campusprotocol, en volg de aanwijzingen in de gebouwen. 

Tip: doe tweemaal per week een gratis zelftest, in ieder geval op de dagen dat je naar de universiteit komt. Deze kun je  
aanvragen via zelftestonderwijs.nl. Behoor je (of een huisgenoot) tot een risicogroep, en maak je je zorgen over naar de  
universiteit komen? Overleg met je leidinggevende/studieadviseur.

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

Corona Check 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona


Campusprotocol // versie 8.0 // 30 augustus 2021  6

Studeren op de campus
Het onderwijs in collegejaar 2021-2022 kan grotendeels normaal worden gegeven. 
We hoeven niet langer anderhalve meter afstand te houden. Wel geldt een  
maximum van 75 personen per (college)zaal (exclusief docenten en onderwijs-
ondersteunend personeel).

Maximumcapaciteit collegezalen
Met ingang van 30 augustus 2021 geldt dat in collegezalen (en andere ruimtes binnen de universiteit) maximaal 
75 personen aanwezig mogen zijn (exclusief docenten en onderwijsondersteunend personeel). Elke opleiding 
werkt uit wat dit betekent voor de onderdelen van het onderwijsprogramma waar dit gevolgen voor heeft; je  
hoort dus van je opleiding in welke vorm bijv. grootschalige colleges zullen plaatsvinden. Ook voor diplomauit-
reikingen, promotieplechtigheden en andere activiteiten in onze gebouwen geldt dit maximum van 75 personen.

Tentamens
Voor tentamens die gepland staan tussen 30 augustus en 19 september geldt ook het maximum van 75 personen 
(exclusief docenten en onderwijsondersteunend personeel). Je opleiding informeert je als dit voor jouw tentamen 
gevolgen heeft. Tentamens na 20 september mogen wel met meer dan 75 personen in één ruimte plaatsvinden, 
mits er anderhalve meter afstand tussen personen gehouden kan worden.

Veiligheid 
Een belangrijk advies is om drukte te vermijden. Volg in de gebouwen de aanwijzingen zoals looprichtingen.  
En hoewel de maatregel om 1,5 meter afstand te houden vervalt, blijft het verstandig enige afstand tot elkaar te 
houden waar mogelijk. We proberen daarnaast onze onderwijsroosters zo te maken dat niet iedereen tegelijk be-
gint of eindigt, en dat studenten waar mogelijk buiten de spits kunnen reizen. Kom dus alleen naar de universiteit 
voor je ingeroosterde colleges, werkgroepen, tutoraat of practica, of als je een studieplek gereserveerd hebt. Als je 
college of je studieplektijd is afgelopen, verlaat je het gebouw zo spoedig mogelijk. Kom bij voorkeur met de fiets 
en mijd de spits in het OV. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht in onze gebouwen, wanneer je je 
verplaatst.  

Studieplekken op de campus
Er zijn in onze gebouwen en bibliotheken (beperkt) plekken beschikbaar om te studeren. Je moet je studieplek
van te voren reserveren via de studentenwebsite. In onze bibliotheken hoef je niet langer anderhalve meter afstand 
te bewaren; wel geldt hier ook het maximum van 75 personen per ruimte (met uitzondering van boeken afhalen). 
Daarom blijft reserveren noodzakelijk. Je vindt het nummer van de studieplek die je hebt gereserveerd op de tafel.
Bij studieplekken buiten de bibliotheken, bijvoorbeeld in gangen en gemeenschappelijke ruimten, is aangegeven 
welke plekken je kunt gebruiken en welke niet, om zo drukte te vermijden. 

LET OP: Doe altijd eerst de coronacheck voor je naar de universiteit komt
Doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd)  
eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.
Dit geldt ook als je een fysiek tentamen hebt. Op je opleidingspagina in Brightspace vind je  
wat je moet doen als je hierdoor een tentamen moet missen.

TIP: Doe tweemaal per week een gratis zelftest, of in ieder geval op de dagen dat je naar de  
universiteit komt. Je kunt deze aanvragen via zelftestonderwijs.nl. 
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https://zelftestonderwijs.nl
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Online studeren
Hoewel we er naar streven zoveel mogelijk onderwijs fysiek aan te bieden, zal het 
komend collegejaar waarschijnlijk nog een deel van ons onderwijs online worden 
gegeven. Dat vraagt verantwoordelijkheid van elke student, maar uiteraard biedt de 
universiteit waar nodig ondersteuning.

Een aantal basistips voor het volgen van online onderwijs:
• Zorg voor een rustige studieplek, met een pc met goede internetverbinding;
• Motiveer jezelf om gedisciplineerd aan de studie te werken;
• Blijf in contact met je studiegenoten en neem actief deel aan je tutorgroepen.

Faciliteiten
Docenten en studenten maken voor het online onderwijs gebruik van verschillende systemen zoals Kaltura,  
Microsoft Teams en Brightspace. Met ingang van 22 januari 2021 is ook het programma Zoom voor onderwijs-
doeleinden beschikbaar, via Brightspace. Van je opleiding krijg je vooraf informatie over welke vakken online 
gegeven worden (en welke fysiek), op welke online platforms je vakken gaat volgen en hoe je zelf gebruik kunt 
maken van verschillende online faciliteiten. Via de studentenwebsite is alle benodigde software beschikbaar, daar 
vind je ook informatie over de IT faciliteiten, de onderwijssystemen en veilig online studeren.

Ondersteuning
Op de studentenwebsite vind je het dossier ‘Online onderwijs’ met daarin handige tips over online studeren. Om 
goed thuis te kunnen studeren, heb je voorzieningen nodig. De universiteit kan je helpen door bijvoorbeeld een 
laptop uit te lenen, of andere hulpmiddelen (tijdelijk) ter beschikking te stellen. Ook bieden we studiebegeleiding 
of ondersteuning voor studenten in een bijzondere situatie (bijvoorbeeld studeren in combinatie met topsport, 
mantelzorg of bij een functiebeperking). Wend je hiervoor tot je studieadviseur.

Tutoraat voor eerstejaarsstudenten
Om eerstejaarsstudenten te ondersteunen, hebben we ons tutoraat geïntensiveerd. Eerstejaars bachelors komen 
in kleine tutorgroepen van zo’n tien tot vijftien studenten met een docenttutor en studentmentor. Zij maken je 
vertrouwd met de universiteit, de studie en de stad. Zo vind je snel je weg in de opleiding met veel aandacht voor 
academische vorming én sociale binding. 

Gezond thuis studeren
Zorg voor een goede studieplek en een goede houding. Zorg ook voor ontspanning tussendoor en let op
je mentale en fysieke gezondheid. Meer informatie en tips om fit thuis te studeren vind je in het Healthy  
University @Home dossier. Algemene tips en informatie voor je welzijn, en contactgegevens van onze Student 
Support Services vind je onder ‘Studentenwelzijn’ op de studentenwebsite.
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https://www.student.universiteitleiden.nl/vr/algemeen/studentenwelzijn
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-remote-teaching
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-remote-teaching
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Werken op de universiteit
Met de start van collegejaar 2021-2022 is het onderwijs weer volledig open,  
en kunnen docenten dus naar de universiteit komen. Voor de overige werkzaam-
heden blijft voorlopig het thuiswerkadvies van kracht - voor onderzoek gelden  
de bestaande uitzonderingen. 

Voor onderwijs en ondersteunende taken kunnen docenten in de universitaire gebouwen terecht. In gebouwen 
waar onderwijs gegeven wordt, moeten tevens BHV’ers op kantoor komen werken. Ook voor onderzoek dat op 
locatie moet plaatsvinden, zoals in bibliotheken en laboratoria, kunnen medewerkers naar de universiteit komen.
Thuiswerken blijft vooralsnog de norm voor het personeel dat niet direct een onderwijs- of onderwijsondersteu-
nende functie heeft. Mocht je toch een goede reden hebben om naar kantoor te komen, overleg dit dan met je 
leidinggevende.

Afstand en maximumcapaciteit
Met ingang van 30 augustus vervalt de maatregel om anderhalve meter afstand te houden binnen de universiteit. 
Dat geldt zowel voor onderwijssituaties als op werkplekken, laboratoria, bibliotheken et cetera. Wel blijft het  
verstandig enige afstand tot elkaar te houden waar mogelijk.
Er geldt wel een maximum aantal van 75 personen per ruimte, zoals collegezalen (exclusief docenten en onder-
wijsondersteunend personeel). Deze personen hoeven dan onderling geen afstand te houden. In een onderwijs-
situatie geldt een maximum van 75 studenten in de zaal; docenten niet meegerekend. Elke opleiding werkt uit  
wat dit betekent voor de onderdelen van het onderwijs programma waar dit gevolgen voor heeft.

Toestemming van leidinggevende
Docenten kunnen voor ingeroosterd onderwijs naar de universiteit komen. Voor andere medewerkers geldt:
overleg met je leidinggevende of je op kantoor kunt werken of dat je thuis werkt.

LET OP: Doe altijd eerst de coronacheck voor je naar de universiteit komt
Doe voor elk bezoek aan de universiteit eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf 
thuis als de check dat aangeeft.

TIP: Doe tweemaal per week een gratis zelftest, in ieder geval op de dagen dat je naar de  
universiteit komt. Je kunt deze aanvragen via zelftestonderwijs.nl.
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Veiligheid bij werken op locatie
De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan natuurlijk voorop. Houd je aan de landelijke hygiëne-
richtlijnen en volg de aanwijzingen in gebouwen wat betreft looprichtingen en maximumcapaciteit. In alle  
gebouwen zijn extra mogelijkheden om je handen te wassen en/of te ontsmetten.

Een belangrijk advies is om drukte te vermijden. Geef elkaar de ruimte in gangen, bij collegezalen en bij de
ingang. Maak gebruik van de mogelijkheden om digitaal te vergaderen.

Als je naar de universiteit moet komen, probeer dan de spits in het openbaar vervoer te vermijden, pas als dat kan 
je werktijden aan, of kom met de fiets of auto. Wij vragen de kantoormedewerkers op faculteiten voor 8.15 uur of 
na 9.15 uur naar het werk te komen, in verband met de studentenstroom tussen 8.30 en 9.00 uur.

Onderzoek, promoties en oraties
Voor het uitvoeren van onderzoek met inachtneming van de coronamaatregelen, zijn verschillende COVID-19- 
protocollen ontwikkeld. Op de website Onderzoek in tijden van corona zijn deze te vinden. Je vindt hier ook het 
protocol voor promoties. Voor promotieceremonies geldt een maximum aantal van 75 personen in de zaal en een 
livestream voor andere belangstellenden. Voor oraties en afscheidscolleges geldt hetzelfde.

Bezoekers
Wijs bezoekers op de maatregelen die gelden in de gebouwen. Ook bezoekers worden geacht zich te houden aan
alle richtlijnen die er gelden in gebouwen en die in dit protocol staan vermeld. Bezoekers moeten zich registreren
bij de recepties conform voorschriften vanuit de overheid. 

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/vr/remote-research
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Thuiswerken
Medewerkers van de universiteit zullen voorlopig nog een deel van hun tijd thuis
blijven werken. Dat geldt zowel voor wetenschappelijke staf als ondersteunend
personeel (OBP). Ook onderwijs zal nog deels online gegeven worden.

Thuiswerkplek
Zorg voor een goede thuiswerkplek en een goede werk-
houding (zie afbeelding). Vermijd langdurig werken in één 
houding, zeker op een laptop. Meer informatie en adviezen 
voor het inrichten van een (thuis)werkplek is te vinden in 
het dossier Healthy University @Home.

Faciliteiten en ondersteuning
Is je thuiswerkplek niet compleet, neem dan contact op met 
je leidinggevende. Bepaalde voorzieningen kunnen door 
de universiteit geregeld worden. Overleg met je leiding-
gevende of je apparatuur/benodigdheden van kantoor  
kunt ophalen, of kunt (laten) aanschaffen.
Ondervind je andere problemen bij het thuiswerken, of heb 
je klachten (fysiek of mentaal) hierdoor? Neem dan contact 
op met je leidinggevende en/of de HR-adviseur voor jouw 
afdeling. Er is ook veel informatie en ondersteuning te  
vinden in het dossier thuiswerken in tijden van corona.

Onderwijs geven vanuit huis
Het onderwijs in het academisch jaar 2021-2022 zal grotendeels op de campus plaatsvinden. Toch zal soms nog 
gebruik moeten worden gemaakt van online onderwijs, bijvoorbeeld voor colleges voor meer dan 75 studenten. 
Docenten die hulp of ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen of geven van hun online onderwijs, kun-
nen op verschillende plekken terecht. De meeste informatie is te vinden via het dossier Onderwijs en toetsing in 
tijden van corona. Docenten kunnen voor het online onderwijs gebruik van verschillende systemen zoals Kaltura, 
Microsoft Teams en Brightspace. Met ingang van 22 januari 2021 is ook Zoom beschikbaar voor onderwijsdoel-
einden, via Brightspace. Op teaching support.universiteitleiden.nl is informatie te vinden over beschikbare  
programma’s en hoe deze werken. Ook staan er stappenplannen om vakken of specifieke onderwijsvormen te  
vertalen naar online vormen. Daarnaast heeft elke faculteit een supportteam voor docenten. Het ICLON en  
Centre for Innovation hebben een reeks webinars over online onderwijs gemaakt.

Onderzoek doen vanuit huis
Ook voor onderzoek vanuit huis moeten soms aanpassingen worden gedaan. Meer informatie over bijvoorbeeld 
het migreren van data, is te vinden in het dossier Onderzoek in tijden van corona.

Gezondheid
Zorg ook voor voldoende ontspanning tussen het werk door, of na werktijd. Let op je mentale en fysieke gezond-
heid. Meer informatie en tips hiervoor vind je in het Healthy University @Home dossier. Houd goed contact met 
je collega’s en ondersteun elkaar. 
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https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/healthy-university/healthy-university--at-home
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/vr/thuiswerken-in-tijden-van-corona
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/vr/remote-teaching
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/vr/remote-teaching
https://teachingsupport.universiteitleiden.nl/
https://teachingsupport.universiteitleiden.nl/nl/articles/ondersteuning-in-faculteit
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/vr/remote-research
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