
Veranderingen na 25 september 2021

Beste collega,

Op de corona-website van de universiteit kun je de nieuwe maatregelen lezen met betrekking tot
corona per 25 september. De belangrijkste wijzigingen en richtlijnen zijn:

● De maximum groepsgrootte van 75 personen komt te vervallen. Onderwijs in grote groepen
wordt dus weer mogelijk, al blijft het bij grote hoorcolleges wenselijk om het college ook te
streamen (of de weblecture beschikbaar te stellen).

● Het is niet meer verplicht om een mondkapje te dragen binnen de universiteitsgebouwen.
Uiteraard staat het iedereen vrij om dit alsnog te doen. Ook kunnen docenten hun studenten
vragen om een mondkapje te dragen tijdens een college of werkgroep.

● Het advies voor thuiswerken wijzigt: we werken thuis wanneer het kan en op kantoor
wanneer het nodig is. Medewerkers en leidinggevenden bespreken samen hoe zij dit
vormgeven.

● Evenementen hebben geen maximumcapaciteit meer, behalve bij evenementen die binnen
plaatsvinden zonder vaste zitplaats. Dan is maximaal 75% van de reguliere
bezoekerscapaciteit toegestaan.

● Bij horecagelegenheden in de gebouwen van onderwijsinstellingen met als doelgroep
studenten en medewerkers (zoals kantines) zal niet gecontroleerd worden op
coronatoegangsbewijzen, deze zijn dus vrij toegankelijk.

Het nieuwe campusprotocol staat ook op FGW Blended.

Met hartelijke groet,
namens het Faculteitsbestuur,

Mirjam de Baar en Jeroen Touwen
Vice-decanen Faculteit Geesteswetenschappen

-------------------------------------

Changes as of 25 September 2021

Dear colleague,

On the corona website of the university you can read the new guidelines with regard to corona as of
25 September 2021. The main changes and guidelines are:

● The maximum group size of 75 people will no longer apply. This means that once again it will
be possible to teach large groups, although we recommend that you also stream large
lectures (or provide the webecture).

● Face masks will no longer be compulsory inside University buildings. However, anyone who
wishes to may, of course, still wear one. Lecturers may ask their students to wear a face mask
during a lecture or tutorial.

● The advice on working from home will change. We should work from home if we can and at
the office if we need to. Staff should discuss with their managers or supervisors how to give
shape to this.

https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/updates#update-20-september-afschaffing-maximum-groepsgrootte-en-mondkapjesplicht-per-25-september
https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/campusprotocol
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/vr/geesteswetenschappen/reboarding-fgw?cf=geesteswetenschappen
https://www.universiteitleiden.nl/en/dossiers/coronavirus-en/updates-en#update-20-september-2021-limits-to-group-sizes-and-face-mask-requirements-lifted-from-25-september


● Events will no longer have a maximum capacity, except for those events that do not have
allocated seats. Then a maximum of 75% of the regular number of guests will be allowed.

● Catering services in the buildings of educational institutions whose target group is students
and staff (canteens, for instance) will not need to check whether people have a covid
certificate, so they will be open to all.

The new Campus Protocol is also posted on FGW Blended.

With kind regards,
on behalf of the Faculty Board,

Mirjam de Baar and Jeroen Touwen
Vice Deans of the Faculty of Humanities

https://www.universiteitleiden.nl/en/dossiers/coronavirus-en/campus-protocol
https://www.staff.universiteitleiden.nl/vr/humanities/fgw-blended?cf=humanities

