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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad, vertegenwoordigd door de fractievoorzitters, heeft in de extra ingelaste 
vergadering van 9 september 2021 met u gesproken over de actuele coronamaatregelen en 
het fysieke onderwijs in het nieuwe collegejaar. Aanleiding is de versoepeling van de 
coronamaatregelen waardoor er vanaf september weer meer fysiek onderwijs mogelijk is. 
Dat is een positieve ontwikkeling; het is na zo’n lange tijd van groot belang voor het 
welbevinden van de studenten en collega’s.  
 
Onder het personeel en de studenten bestaan logischerwijs naast blijdschap ook zorgen over 
de heropening van de universiteit. Ondanks de relatief hoge vaccinatiegraad, zorgt COVID-
19 nog altijd voor onzekerheid. Dat vraagt om voorzichtig handelen en wederzijds begrip. 
De Raad heeft met aandacht de inzet op veiligheidsmaatregelen gevolgd. Voorbeelden als de 
zorgvuldige bewegwijzering, het uitdelen van mondkapjes, nauwkeurige checks van de 
ventilatie in elke onderwijszaal, de betrokkenheid van de GGD, de gratis zelftesten en de 
vaccinatiecampagne, maken dat hij vertrouwen heeft in de expertise van de afdeling 
Veiligheidszaken, het UFB en het LUMC. De Raad is blij dat het College zijn advies heeft 
opgevolgd om de aanmoediging tot vaccineren steeds in de communicatie te herhalen. 
 
Met het oog op bovenstaande en de zorgen die bestaan binnen de gemeenschap, wil de Raad 
het volgende adviseren: 

• Benadruk de vrijheid van docenten om studenten te verzoeken een mondkapje in de 
collegezaal op te doen en afstand tot de docent te bewaren.  

• Neem zorgen van de individuele werknemer te allen tijde serieus en maak deze 
onderwerp van gesprek tussen de direct leidinggevende en de werknemer. De Raad 
begrijpt dat een docent niet zomaar individueel een besluit kan nemen over het wel 
of niet op de campus lesgeven, omdat er sprake is van een coherent 
onderwijsprogramma, verwachtingen van studenten en inbedding in een team. Juist 
vanwege de kwetsbare vraagstelling verwacht de Raad dat leidinggevenden en 
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directe collega’s begrip zullen hebben voor de situatie en dat er passende 
oplossingen gevonden zullen worden. Hij wijst tevens op de mogelijkheid om zo 
nodig de bedrijfsarts of vertrouwenspersoon te raadplegen.  

• Als uitgangspunt een afstand van 1.5 meter houden is wat de Raad betreft bij fysiek 
onderwijs niet uitvoerbaar vanwege beperkte ruimte in collegezalen. Het kan leiden 
tot uitsluiting van studenten en extra werkdruk voor roosteraars en docenten. Het is 
wel aan te raden zo veel mogelijk onderling afstand te houden binnen de bestaande 
ruimte evenals tussen studenten en docent. 

• Toets besluiten en communicatie vooraf bij de medezeggenschap. Niet alleen op 
centraal niveau; vraag de faculteits- en opleidingsbesturen dat ook op hun niveau te 
doen. De medezeggenschapsraden moeten daarbij de kans krijgen hun licht op te 
steken binnen de gemeenschap. De Raad verwacht dat bestuurders continu blijven 
monitoren, eventueel door middel van enquêtes of bijeenkomsten. Dat zorgt ervoor 
dat zorgen en bezwaren aan de voorkant meegenomen kunnen worden, en dat een 
degelijke afweging van uiteenlopende belangen mogelijk is. 

• Zorg ervoor dat de communicatie en procedures helder en consistent zijn. 
Verschillen tussen faculteiten en eenheden zorgen voor onrust en verwarring, en 
leiden tot de vraag: waarom kan iets op een bepaalde plek wel en op een andere plek 
niet? Dit leidt tot een gebrek aan vertrouwen in het beleid. 

• Zorg ervoor dat in de communicatie steeds verwezen wordt naar de ‘vragen en 
antwoorden’ op de coronapagina van de website. De informatie die daar staat, geeft 
de gewenste duidelijkheid en kan eventuele zorgen wegnemen, maar is niet altijd 
gemakkelijk te vinden.  

 
De Raad is blij dat het College bovenstaande punten erkent en dat het hiermee aan de slag 
zal gaan. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


