Meest gestelde vragen voor coronavirus - bachelorstudenten
Laatst bijgewerkt: woensdag 24 februari 2021
Hier vind je de bijgewerkte FAQ's n.a.v. de verlenging van de avondklok en de lockdown tot 15
maart. Aanpassingen t.o.v. de vorige update zijn geel gemarkeerd.
Het kabinet heeft dinsdag 23 februari aangekondigd dat de avondklok wordt verlengd tot en met
15 maart 4.30 uur. Dat betekent voor nu helaas geen versoepelingen, de eerder genomen
maatregelen voor de VU blijven gehandhaafd. Onderwijs op afstand is nog steeds de norm, met
uitzondering van locatiegebonden onderwijs.
Gaat het EHO door?
Voor B1-studenten geldt een ingekort programma tot en met 15 maart 2021. De huidige B2studenten die het EHO nog moeten inhalen, zullen de reguliere twee uur EHO krijgen. Ingeroosterde
studenten zullen tot en met 15 maart 2021 eerder op de avond starten i.v.m. de avondklok. Deze
studiegroepen ontvangen hier nog informatie over. De ZOOM-practica zijn gestart op 9 februari 2021
en gaan door. Voor vragen neem contact op via eho.gnk@vu.nl.
Hoe laat sluiten de VU-gebouwen?
De sluitingstijd van de VU-gebouwen (en dus ook gebouw MF) in deze periode is doordeweeks
aangepast naar 20.00uur. In het weekend blijft de sluitingstijd 18.00uur. Studenten en medewerkers
die op onze campus moeten zijn, moeten zelf rekening houden met hun reistijd zodat ze tijdig thuis
zijn.
Wat zijn de consequenties van de avondklok voor het onderwijs?
Online onderwijs en tentamens gaan gewoon door. Onderwijs op afstand is nog steeds de norm.
Kan ik nog steeds een tentamenplek aanvragen?
Studenten die een tentamenplek aanvragen, kunnen daar binnen de gewijzigde openingstijden nog
steeds gebruik van maken. Deze plekken zijn bestemd voor studenten die het tentamen thuis niet af
kunnen leggen. Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling.
Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij
dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een
verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten
worden hierover geïnformeerd, nadat zij zich hebben aangemeld voor een tentamenplek.
Mogen practica gewoon doorgaan?
Ja, de fysieke practica mogen doorgaan en blijven dus plaatsvinden. Hou je rooster in de gaten voor
de juiste locatie.
Hoe zit het met colleges en studiegroepen?
Colleges en studiegroepen mogen alleen online plaatsvinden. De afgelopen periode vonden enkele
studiegroepen deels fysiek plaats. Dat mag niet meer.
Hoe zit het met stages?
Alle stages mogen doorgaan als dat kan van de ‘ontvangende’ partij. De praktijkstage Academische
Vorming blijft digitaal aangeboden worden.

Mag je nog op de campus studeren?
Studenten mogen nog steeds op de campus studeren, maar alleen als ze echt niet thuis kunnen
studeren. De VU gaat hier strenger op controleren.
Mogen studentorganisaties nog naar de door hen gebruikte ruimtes komen?
Nee, thuiswerken is de norm en dat betekent dat studentorganisaties niet op locatie mogen komen.
Hoe zit het met (gratis) online studieboeken?
In het begin van de crisis heeft de opleiding een aantal studieboeken online beschikbaar gesteld
omdat eenieder overvallen werd door de pandemie en het niet voor iedereen mogelijk was om op
een zeer korte termijn de studieboeken te verkrijgen. Wegens de hoge kosten is besloten om na de
zomerperiode te stoppen met het gratis verstrekken van online studieboeken. Er wordt al gebruik
gemaakt van een beperkte boekenlijst en studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van
deze boeken.

