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Onderwerp

Vrijstelling van coronamaatregelen voor hoger onderwijs
De regering heeft in de persconferentie van 14 september 2021 aangegeven dat in het hoger
onderwijs de meeste coronamaatregelen per 25 september 2021 vervallen. In het servicedocument
van het ministerie van OCW d.d. 22 september 2021 staat daarover nadere toelichting. Daaruit
blijkt dat onderwijsactiviteiten (incl. bijvoorbeeld buluitreikingen en congressen) op externe
locaties die door de onderwijsinstelling worden gehuurd, eveneens vrijgesteld zijn van de meeste
coronamaatregelen (uiteraard met uitzondering van de basismaatregelen m.b.t. hygiëne en
ventilatie). Dit geldt ook als de locatie voor zijn gebruikelijke activiteiten wel geacht wordt
verdergaande coronamaatregelen te hanteren.
De UvA huurt bij uw bedrijf een ruimte voor een onderwijsactiviteit. O.b.v. het
servicedocument van OCW is deze activiteit vrijgesteld van coronamaatregelen.
De tekst van het servicedocument luidt:
Maatregelen per 25 september 2021
Gegeven het epidemiologische beeld en de stijgende vaccinatiegraad, is in het nieuwe studiejaar
(2021-2022) de anderhalvemeterafstandsregel in de gebouwen van het hoger onderwijs losgelaten.
Dat betekent dat er weer veel meer fysiek onderwijs verzorgd wordt. Wel golden er aanvullende
veiligheidsmaatregelen om het verzorgen van fysiek onderwijs op een verantwoorde manier te doen.
Per 25 september komen de volgende maatregelen te vervallen:
• Het dragen van mondneusmaskers wanneer men zich tussen de onderwijsactiviteiten
verplaatst;
• Het aanhouden van een maximale groepsgrootte van 75 studenten (excl. medewerkers) per
zelfstandige ruimte (wat voor tentamens, examens en toetsen al per 20 september 2021 was
komen te vervallen);
• Het hanteren van goede looproutes;
De maatregelen die per 25 september 2021 nog wel gelden zijn:
• De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht ( o.a.
regelmatig en goed handen wassen, niezen en hoesten in elleboog, thuis blijven bij klachten,
jezelf laten testen en het aanhouden van de quarantaineregels).
• Het continueren en stimuleren van het vrijwillige preventieve zelftestbeleid;
• Het zorgdragen voor goede ventilatie.
[…]
Sinds 30 augustus vindt het onderwijs weer voornamelijk op locatie in het hoger onderwijs plaats
zonder de anderhalvemeterafstandsnorm. Dat betekent dat er binnen de onderwijsgebouwen geen
afstand hoeft te worden gehouden. Dit geldt ook voor gebouwen die door onderwijsinstellingen
gehuurd worden voor onderwijsactiviteiten. Verder geldt dit zowel voor studenten als voor
medewerkers.

