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Doel document 
Door de uitbraak van corona heeft de Universiteit Utrecht (UU) in de periode maart 2020 tot en 
met maart 2022 maatregelen moeten nemen om onderwijs1 op alternatieve wijze door te laten 
gaan en/of aanvullende voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Sinds het kabinet heeft besloten de 
laatste coronamaatregelen te laten vervallen, kan het onderwijs aan de UU weer zonder 
beperkende maatregelen plaatsvinden. Omdat het coronavirus nog wel onder ons is, kunnen 
medewerkers en studenten vaker dan voorheen afwezig zijn doordat zij in quarantaine of isolatie 
zitten vanwege een (mogelijke) coronabesmetting. Dit document legt uit hoe we bestaande 
afspraken en regelingen omtrent ziekte interpreteren in het licht van corona.  
 
De meest recente informatie kun je op deze internetpagina vinden: https://www.uu.nl/informatie-
coronavirus  
 
Afwezigheid door corona 
Medewerkers en studenten kunnen vaker dan voorheen afwezig zijn doordat zij in quarantaine of 
isolatie zitten vanwege een (mogelijke) coronabesmetting.   

• Als onderwijs niet op locatie door kan gaan, informeert de opleiding of de faculteit hierover 
de studenten. 

• Indien het onderwijs op locatie is gepland, bekijkt de opleiding of het nodig en mogelijk is 
om parallel onderwijs op afstand te verzorgen voor studenten die niet op locatie deel 
kunnen nemen. Het advies is om zorgvuldig na te gaan of het onderwijs gestreamd of 
opgenomen kan worden. 

• Docenten die geen onderwijs op locatie kunnen geven, nemen contact op met hun 
leidinggevende, hun onderwijsdirecteur en eventueel hun cursuscoördinator, zodat zij in 
onderling overleg kunnen bepalen wat er dient te gebeuren.  

• Studenten die geen onderwijs op locatie kunnen volgen, voor onderwijs waar een 
aanwezigheidsplicht voor geldt, nemen contact op met de studieadviseur van de 
betreffende opleiding of volgen de procedure die op de studentensite van de opleiding 
staat vermeld.  

• Indien studenten geen toetsing op locatie kunnen doen, dan nemen ze contact op met de 
examencommissie. 

• Als een student de eerste toets(kans) mist, omdat de student ziek is of in – op basis van 
de regels van de rijksoverheid – quarantaineplicht, dan behoudt de student de toetskans, 
conform de reguliere OER. Het kan per opleiding verschillen hoe dit precies wordt ingevuld 
en welke alternatieve opties (zoals bijvoorbeeld een mondeling, essay of online proctoring) 
worden aangeboden. In bijzondere gevallen kan de examencommissie of 
onderwijsdirecteur een extra toetskans toezeggen, dit verschilt per faculteit. Aan 
studenten wordt gevraagd om in dergelijke gevallen contact op te nemen met de 
examencommissie. 

 
 

 
1 Inclusief onderwijs voor professionals. 
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