Samenwerken voor
veilig onderwijs
Augustus 2020

Beste docent,
De studenten zijn geïnformeerd en de zalen zijn in gereedheid gebracht. TU Delft is klaar voor de start van het nieuwe
academisch jaar en gedeeltelijke terugkeer naar de campus. Lees verder welke maatregelen er getroffen zijn en wat je zelf
kunt doen om op een veilige manier les te kunnen geven.
Zo zorgen we samen voor veilige onderwijszalen:
•

On Campus onderwijs is geroosterd in zalen in het eigen gebouw en toebedeelde zalen om verkeersstromen te
beperken.

•

Het aantal zitplekken in onderwijszalen is verlaagd in verband met 1,5 m afstand tussen personen. Veel zalen zijn
heringericht en de beschikbare plekken zijn duidelijk aangegeven. Het is te allen tijde niet toegestaan meer studenten
in de zaal toe te laten dan de aangegeven capaciteit.

•

Bij zalen met los meubilair zijn er brede gangpaden gecreëerd voor eventuele bewegingsvrijheid tijdens de les.

•

In collegezalen met vast meubilair en in enkele computerzalen zijn brede gangpaden niet mogelijk. In deze zalen is
stoelplaatsing van toepassing. Studenten dienen van achter naar voor de zaal te vullen. Bij grote zalen is ondersteuning
aanwezig om te assisteren. Studenten mogen tijdens het college hun plek niet verlaten.

•

De zitplaatsen staan in de meeste zalen in rijopstelling. Meubilair mag niet verplaatst worden.

•

De ventilatie van de onderwijszalen is gecontroleerd en voldoet aan het aantal personen dat in de zaal is toegestaan.
Het is niet noodzakelijk tijdens de les ramen en deuren open te zetten, maar het mag zeker.

•

Onderwijszalen worden dagelijks schoongemaakt met extra aandacht voor contactoppervlakken. Op de docentendesk
is desinfectiespray aanwezig om naar wens zelf de werkplek schoon te maken.

•

Op meerdere plekken in de gebouwen staan desinfectiepalen waar men de handen kan desinfecteren.

•

Er zijn toegangscoaches aangesteld om de registratie van studenten bij binnenkomst in het gebouw te coördineren.

•

Het online zalenboek is vernieuwd! Het is nu nog gemakkelijker foto’s en faciliteiten van een onderwijszaal te bekijken.
Zie ESViewer.tudelft.nl. Informatie over de 1,5 m-indeling van de zalen en de toegestane capaciteit is toegevoegd.

Wat kun je zelf doen?
•

Er op toezien dat studenten op de aangegeven plekken gaan zitten en afstand tot elkaar houden. Indien studenten de
aanwijzingen niet opvolgen kun je contact opnemen met het Servicepunt voor assistentie.

•

Indien blijkt dat er meer studenten zijn dan het aantal plekken in de zaal, neem dan direct contact op met het
Servicepunt. Er komt assistentie naar de zaal voor hulp (zie contactinformatie in de collegezaal).

•

Er op toezien dat studenten na college direct uit de zaal vertrekken.

•

Ramen en deuren openzetten tijdens of na college (indien dit mogelijk is en het weer het toelaat).

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Servicepunt in het eigen gebouw.
Veel succes en plezier met onderwijs geven in dit nieuwe collegejaar!

