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Beste collega, 

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november 

strengere coronamaatregelen aankondigd. De maatregelen hebben ook 

impact op het hoger onderwijs en dus op ACTA. Graag had ik dit anders 

gezien, maar ik moet helaas opnieuw een beroep doen op jullie flexibiliteit. 

De volgende nieuwe maatregelen voor de komende 3 weken hebben 

impact op het onderwijs, onderzoek en de zorg op ACTA: 

 Maximale groepsgrootte 75 personen – er geldt weer een maximale 

groepsgrootte van 75 personen per zelfstandige ruimte, exclusief 

docenten en begeleiders, ongeacht de zaalcapaciteit en of er 1,5 

meter afstand gehouden kan worden. Deze maximale groepsgrootte 

geldt ook voor het restaurant. Tentamens en examens zijn 

uitgezonderd. 

 Dit betekent dat grote hoorcolleges de komende 3 weken online 

plaatsvinden. De coördinatoren van de onderwijsblokken en -lijnen 

overleggen met de docenten en communiceren de aanpassingen in 

het rooster via Canvas aan de studenten. 

 Voor de prekliniek betekent dit dat er opnieuw in drie segmenten 

gewerkt gaat worden, per segment zijn er niet meer dan 75 studenten 

aanwezig. Over de uitwerking hiervan wordt gecommuniceerd via de 

Canvas-pagina’s van het prekliniekonderwijs. 

Omdat dit een ingrijpende wijziging is in de organisatie van ons onderwijs, 

worden maandag en dinsdag beschouwd als overgangsdagen en zal deze 

regel vanaf komende woensdag 17 november gelden. 



  

 Voor de kliniek op de 4e etage betekent dit de invoer van twee 

segmenten, houd je hier aan de aangegeven looproutes. 

 Voor alle activiteiten en evenementen geldt een maximale 

groepsgrootte van 75 personen. Alleen onderwijs- en onderzoek 

gerelateerde activiteiten en evenementen zijn toegestaan (oraties, 

promoties, diploma-uitreikingen, voorlichtingsactiviteiten en lezingen). 

 Sociale activiteiten en evenementen zijn niet toegestaan. Denk hierbij 

aan afscheidsrecepties en afdelingsborrels. 

 Voor recepties direct gekoppeld aan en direct opvolgend op een 

onderwijs- of onderzoek gerelateerde activiteit (bijv. na een oratie of 

promotie) hanteren we de regels voor de horeca. Dit betekent dat er 

bij toegang gecontroleerd wordt op een QR-code en dat deelnemers 

geplaatst worden. 

 Thuiswerken: het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘werk 

thuis, tenzij het echt niet anders kan.’ Docenten, onderzoekers en 

zorgverleners kunnen uiteraard naar ACTA komen voor het 

noodzakelijke onderzoek, onderwijs en zorg, net als medewerkers die 

thuis geen goede werkplek hebben. 

Houd moed en zorg goed voor elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Elsbeth Kalenderian, decaan ACTA 

  



Alle coronamaatregelen op ACTA  

Zie acta.nl 
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