Beste student,
Het kabinet heeft aangekondigd dat er vanaf maandag 26 april een beperkte verruiming voor het
hoger onderwijs komt. We zijn blij dat het kabinet onze roep voor meer fysiek onderwijs heeft
gehoord en we weer als universiteit, al is het nog op kleine schaal, iets meer een ontmoetingsplek
kunnen zijn voor jullie, onze studenten.
Voor de VU betekent dit dat wij vanaf woensdag 28 april, aanvullend op het locatiegebonden
onderwijs, weer meer fysiek onderwijs op anderhalve meter aanbieden. Zolang de
anderhalvemetermaatregel van kracht is, kan een deel van de activiteiten weer op de campus
plaatsvinden. Door het huidige aantal besmettingen en bestaande regelgeving is er nog geen sprake
van een volledige terugkeer naar onze campus. Het onderwijs dat wel op de campus plaatsvindt,
wordt waar mogelijk ook online aangeboden voor de studenten die niet in staat zijn om naar de
campus te komen.
Alle onderwijsinstellingen, dus wij ook, bieden zelf de best passende mogelijkheden binnen de
beschikbare ruimte die de anderhalvemeteruniversiteit biedt. Dat betekent helaas dat we nog niet
iedere student elke week één dag naar campus kunnen laten komen. We doen er in ieder geval alles
aan om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk voor onderwijsactiviteiten en voor sociale
ontmoeting in te zetten.
Wat betekent dit voor jullie, studenten van de Faculteit der Geneeskunde VU?
Bachelor geneeskunde: in de week van 26 april zijn er alleen toetsen, in de week van 3 mei hebben
we een onderwijs- en toetsvrije week. Met ingang van de week van 10 mei zullen de studiegroepen
voor B1 en B2 studenten weer deels op de campus plaatsvinden. Voor de B3 studenten verandert er
niks. Check voor de fysieke locatie van je studiegroepbijeenkomst het rooster.
Master geneeskunde: de verruiming van het hoger onderwijs heeft geen implicaties voor jullie.
Master oncology en master cardiovascular research: de verruiming van het hoger onderwijs heeft
geen implicaties voor jullie.
Pre-master geneeskunde (ZIGMA): net als voor de B3 studenten verandert er niks voor jullie.
Zelftesten
Begin mei komen er zelftesten voor het onderwijs beschikbaar. Hiermee wil de overheid studenten
voorzien van zelftesten om daarmee te voorkomen dat het virus ongemerkt verder wordt verspreid.
Bij een positieve testuitslag volg je uiteraard de richtlijnen van de GGD op. Een zelftest is niet
verplicht. Het is dus je eigen verantwoordelijkheid om een zelftest in je eigen omgeving te
gebruiken. Je kunt de zelftest kosteloos bestellen via www.zelftestonderwijs.nl. Overigens geldt nog
steeds: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. De zelftest vervangt geen GGD-test.
Voor alle informatie over de inzet van zelftesten in het onderwijs bezoek de Q&A voor zelftesten in
het onderwijs van de rijksoverheid.
Nog even samengevat:
•
Fysiek onderwijs blijft alleen mogelijk onder voorwaarde van de toepassing van de
anderhalvemeterafstandsregel in de gebouwen.
•
Zelftesten doe je thuis en is vrijwillig. Bij klachten maak je een afspraak bij de GGD of bij een
positieve testuitslag van je zelftest.

•
•

De VU volgt de RIVM-richtlijnen zoals het dragen van een mondkapje, anderhalve meter
afstand en thuisblijven bij klachten.
Als je naar de campus komt volg je de coronarichtlijnen voor een veilige universiteit op, dan
ben je van harte welkom.

We hopen dat deze versoepeling, hoe bescheiden ook, een eerste stap is naar weer volledig gebruik
van onze campus. Daarnaast blijven we er alles aan doen om jullie onder de gegeven
omstandigheden te ondersteunen. Niet alleen via onderwijsactiviteiten, maar ook op sociaal vlak.
We zijn er nog niet, maar laten we koesteren wat nu wel kan en met elkaar uitkijken naar het
moment waarop we elkaar weer kunnen begroeten en ontmoeten op de campus.
Pas intussen goed op jezelf en zorg voor elkaar,
Christa Boer, opleidingsdirecteur en vice-decaan Faculteit der Geneeskunde VU

