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Kader onderwijs 2020-21: blok 1 

1. Extern kader voor onderwijs in 2020-21 

De anderhalve-metersamenleving zal naar verwachting zo lang duren totdat een vaccin of een 

geneesmiddel voor COVID-19 algemeen beschikbaar zal zijn. Volgens optimistische schattingen zal 

die remedie minstens een tot anderhalf jaar op zich laten wachten. Dat betekent dat we er op dit 

moment vanuit moeten gaan dat de beperkende maatregelen die samenhangen met de anderhalve-

metersamenleving het hele academisch jaar 2020-2021 van kracht zullen blijven en dat ze verder 

kunnen worden aangescherpt indien er van een opleving van het virus sprake zal zijn. 

1.1. De VSNU heeft op 20 mei een concept-Protocol Herstart Onderwijs opgesteld, waarin een 

nationaal universitair kader is afgesproken en aangegeven is welke ruimte individuele universiteiten 

hebben om het kader in te vullen. Dit is een werkdocument, dat naarmate de situatie zich ontwikkelt, 

politieke kaderstellingen verschuiven en VSNU-afspraken worden herzien, zal worden aangepast.  

1.2. Vervoersrestricties in en naar Utrecht. Van groot belang naast de regelgeving van het Protocol is 

specifieke regelgeving die de UU afspreekt met de veiligheidsregio Utrecht. Die heeft onder meer 

betrekking op de vervoersstromen binnen Utrecht (regulering toegangswegen tot de campus en 

gebruik van openbaar vervoer in Utrecht, maar ook fiets- en voetgangersverkeer) en naar en van 

Utrecht (trein- en busverkeer).  

Het Protocol spreekt zich voornamelijk uit over de herstart van onderwijsactiviteiten op de campus 

vanaf 15 juni, dus het restant van blok 4, en dat geldt ook voor de gesprekken tussen UU en 

veiligheidsregio. We weten op dit moment dat vanaf 15 juni tot 1 september een door het Ministerie 

van I&W afgekondigde regel geldt dat onderwijsactiviteiten op de campus uitsluitend tussen 11 en 

15 uur en na 20 uur mogen plaatsvinden en dat het aantal bewegingen van en naar de campus 

maximaal 20% mag zijn van de reguliere omvang. Omdat al het GW-onderwijs in blok 4, inclusief 

toetsing, online plaatsvindt en de UU-brede regel geldt dat gedurende het restant van het 

academisch jaar 2019-20 de campus uitsluitend kan worden geopend voor werkzaamheden 

waarvoor het essentieel is dat ze op de campus plaatsvinden, zijn restricties tussen 15 juni en het 

einde van blok 4 voor GW minder schadelijk dan voor sommige andere faculteiten. De situatie is 

anders voor het nieuwe academisch jaar, en daarover gaat deze notitie. Het is op dit moment 

onduidelijk in hoeverre de vervoersrestricties ook na 1 september zullen blijven bestaan of dat er 

ruimte is voor een (bescheiden) oprekking. Het is onwaarschijnlijk dat op korte termijn (zeg voor 1 

juli) helderheid zal worden geschapen omdat voor die tijd onvoldoende zicht is op de effecten voor 

de volksgezondheid van de versoepelingen tot dan toe. Met deze onzekerheid zullen we dus moeten 

leven wanneer we in juni nadenken over de vorm waarin we ons onderwijs geven in het nieuwe 

academisch jaar. 

1.3. Onderwijsgebouwen UU. Er is voor alle collegezalen van de UU een inventarisatie gedaan om te 

bepalen welke capaciteit beschikbaar is indien rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand 

tussen de gebruikers van de zalen. Die capaciteit verschilt per zaal, maar grofweg is het beeld dat zij 

beperkt is tot 20%-33% van de gebruikelijke maximale capaciteit. Een zaal met 25 plaatsen zal vanaf 

1 september dus maximaal 8 personen kunnen herbergen.   
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Een andere en mogelijkerwijze nog sterker beperkende factor betreft de looproutes van en naar de 

collegezalen binnen de panden. Of een pand open kan voor onderwijs (en voor alle andere 

werkzaamheden) wordt bepaald op basis van zeer veel criteria, waarvan belangrijke zijn dat er 

eenrichtingsverkeer mogelijk moet zijn, c.q. dat als dat niet kan, kruisend verkeer 1,5 afstand kan 

houden; tevens dat er een aparte in- en uitgang in het pand is. Op dit moment is nog niet duidelijk 

voor welke panden in de binnenstad dit voor problemen gaat zorgen, zodat we ook nog niet weten of 

het zalenbestand wel beschikbaar is en zo ja, in welke mate. De verwachting is wel dat de komende 

weken de panden een voor een beoordeeld zullen worden en er dus uitsluitsel over beschikbaarheid 

komt. 

2. Invulling van het kader door UU-brede besluiten 

De UU-werkgroep opstart onderwijs, die samenwerkt met facultaire werkgroepen waaronder die van 

GW, overlegt wekelijks met de rector en vice-decanen over te nemen maatregelen ten aanzien van 

het onderwijs in 2020-21. Een belangrijk thema daarbij is welke maatregelen UU-breed zullen gelden 

en welke aan de faculteiten zullen worden overgelaten, natuurlijk binnen het algemene kader 

geschetst onder 1. Stand van zaken d.d. 4 juni 2020 is als volgt.  

2.1. Uitgangspunt, gezien de restricties die voortvloeien uit de anderhalve-metersamenleving, is dat 

het meeste onderwijs in het eerste semester van 2020-21 (dus blok 1 en 2) online zal moeten 

plaatsvinden. Over het tweede semester is niet expliciet gesproken, maar er is geen reden aan te 

nemen dat de situatie dan anders zal zijn.  

2.2. Er komt beperkt ruimte voor onderwijs op locatie, waarbij wordt nagedacht over activiteiten en 

groepen waarvoor onderwijs op locatie een prioriteit is. Tot geprioriteerde activiteiten behoren in 

elk geval onderwijs dat simpelweg niet online kan worden gegeven en onderwijs waarbij contact op 

locatie tussen studenten en docenten en tussen studenten onderling van groot belang is (directe 

interactie, communityvorming). Eerstejaars bachelor- en masterstudenten verdienen in elk geval 

prioriteit, gezien het belang van binding met elkaar en met de opleiding en in verband met het 

belang van een goede start in een nieuwe omgeving ('leren studeren'; aldus ook het VSNU-Protocol). 

Ook toetsing, voor zover die niet goed online kan plaatsvinden, verdient prioriteit. Ten slotte is 

beregeld dat hoorcolleges (ook wel 'instructieonderwijs' genoemd), losjes gedefinieerd als onderwijs 

(met name voor grotere groepen) waarbij directe interactie relatief van ondergeschikt belang is, 

altijd online zullen zijn (hierover later meer). Verder is de tendens dat prioritering vooral een kwestie 

van de faculteiten (lees: opleidingen) moet zijn. Een open vraag is wat prioritering precies betekent. 

Ook hierover later meer.  

3. Het GW-onderwijs in 2020-21 

3.1. Ten aanzien van de introducties van opleidingen en programma's in de eerste week van 

september is er een aparte notitie, die tevens in het FB wordt besproken. Het FB heeft inmiddels 

besloten, op advies van de onderwijsdirecteuren, om de eerste week van september vrij van 

cursorisch onderwijs te laten om meer ruimte te geven aan kleinschalige introductieactiviteiten op 

locatie. Dit vrijroosteren van de eerste week van september geldt niet of in beperkte mate voor de 

bacheloropleidingen KI, LAS en PPE, omdat het onderwijs daar deels wordt verzorgd door andere 

faculteiten dan GW en die faculteiten in de regel 9 onderwijsweken nodig hebben en niet de 8 van 

GW, om het onderwijs inclusief toetsing af te ronden. 
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3.2. Roostering. Alle onderwijs van blok 1 en 2 wordt volgens het timeslotmodel en met het aantal 

geplande contacturen geroosterd. UU-breed is vastgesteld dat we aan het timeslotmodel 

vasthouden: met meer dan 1100 geroosterde activiteiten alleen al voor GW in blok 1 en met de 

noodzaak om studeerbaarheid van de onderwijsprogramma's zoveel mogelijk te blijven garanderen is 

er geen alternatief. Dat betekent dat voor elke cursus op de gebruikelijke manier is vastgelegd 

wanneer het onderwijs plaatsvindt, of dat nu online of op de campus is. Het betekent ook dat we 

voor het onderwijs geen rekening kunnen houden met buitenlandse studenten die vanuit andere 

tijdszones online aan het onderwijs deelnemen: zij zullen dat moeten doen op de vastgelegde 

tijdstippen, ook als die voor hen midden in de nacht vallen. 

Wel is het zo dat er onder de bijzondere omstandigheden die tijdens blok 1 (en 2) heersen, naar 

beneden afgeweken kan worden van het voorgeschreven aantal contacturen per week, bijvoorbeeld 

door iets minder online contacturen in te plannen en meer in te zetten op zelfstudie, of door 

campusonderwijs op een andere manier te plannen, zodanig dat bijvoorbeeld de docent voor een 

kleine groep een college herhaalt. Voorwaarde is dat de cursus studeerbaar is en de doelen van de 

cursus worden behaald. Besluitvorming over deze afwijkingen naar beneden (nooit naar boven) ligt 

bij de onderwijsdirecteuren, gehoord de opleidings/programma/minor- en cursuscoördinatoren.      

Aan alle geroosterde onderwijsactiviteiten worden onderwijszalen toegekend, op de gebruikelijke 

manier, los van de vraag of die alle gebruikt gaan worden.  Helaas kunnen er geen grotere 

collegezalen worden aangevraagd dan worden toegekend omdat daarvoor de capaciteit ontbreekt.  

Ook aan hoorcolleges worden zalen toegekend. Een hoorcollege is een onderwijsactiviteit die als een 

hoorcollege is gekarakteriseerd in de cursusbeschrijving (als hoor-werkcolleges gekarakteriseerde 

cursussen worden behandeld als werkcolleges). Hoorcolleges zullen in elk geval online moeten 

plaatsvinden. Het is aan te raden om ze van te voren op te nemen, zodat studenten zelf bepalen 

wanneer ze het hoorcollege volgen. Ze kunnen ook live online plaatsvinden, waarbij de docent vanuit 

huis of vanuit het kantoor op de universiteit doceert. Maar het is ook mogelijk dat de docent de zaal 

wil gebruiken om het hoorcollege live via een platform als Teams te streamen. Om die reden wordt 

ook aan hoorcolleges een zaal toegewezen, maar die kan zeer klein zijn (immers is alleen de docent 

aanwezig).  

3.3. Onderwijs: modellen voor 2020-21.  

Dit document gaat alleen over het onderwijs van blok 1, maar een vergelijkbare vaststelling zal op 

latere tijdstippen moeten worden gedaan voor blok 2, 3 en 4. 

Er zijn drie onderwijsvarianten mogelijk: (voor toetsing zie 4). 

3.3.1. De eerste optie is dat al het onderwijs van de cursus is online is. Dit blijft, gezien de 

voortdurende beperkende maatregelen, in blok 1 (en semester 1) de standaardoptie, waarvan 

afgeweken kan worden als daarvoor bijzondere redenen zijn (zie 3.3.2). Er zijn binnen deze optie 

twee varianten.  

a. De docenten doceren vanaf huis. Er is een voorraad leen-laptops voor docenten die 

dat nodig hebben, aan te vragen via het departementshoofd. 
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b. Docenten komen fysiek naar de universiteit voor (een deel van het) onderwijs, dat 

gestreamd wordt (studenten volgen het onderwijs online).  

Dit gaat dan vooral om docenten die thuis niet de ruimte, rust en/of faciliteiten hebben 

om goed college te geven. Als zij ook nog hun werkkamer op de campus delen (als die al 

beschikbaar is in semester 1), zouden zij van de collegezalen of daartoe uitgeruste 

overlegruimtes gebruik kunnen maken om college te geven. Per september zullen alle 

collegezalen voorzien zijn van een computer met webcam en microfoon, zodat er met 

Teams of andere vergelijkbare platforms gewerkt kan worden.  

3.3.2. De derde mogelijkheid betreft wat we bij gebrek aan een betere term bimodaal onderwijs 

noemen. Hoorcolleges zijn online, terwijl werkgroeponderwijs door docenten vanaf de campus wordt 

verzorgd. Studenten draaien ploegendiensten en komen om en om naar college, terwijl studenten 

die niet aanwezig zijn op datzelfde moment thuis online het college volgen. Alle collegezalen zullen 

per 1 september zijn voorzien van een webcam met microfoon, zodat het technisch mogelijk is om 

bimodaal onderwijs te geven. 

3.4.Toelichting op capaciteitsbeperkingen op bimodaal onderwijs. Het is goed te beseffen dat er 

scherpe grenzen gesteld zijn aan het campusonderwijs gedurende het eerste semester van 2020-21. 

De redenen voor deze grenzen en voor het bimodale karakter van het onderwijs hangen natuurlijk 

samen met de beperkende maatregelen ten aanzien van vervoers- en zaalcapaciteit, maar er komen 

drie redenen bij, namelijk  

(a) de noodzaak om de werkdruk voor docenten te beheersen (d.w.z. ze mogen niet meer 

werkgroepen gaan draaien binnen dezelfde onderwijstijd)  

(b) de noodzaak om te werken met de bestaande onderwijsformatie zoals die bij volledig 

campusonderwijs onder normale omstandigheden zou zijn (een noodzaak van financiële aard)  

(c) de noodzaak om te werken met het bestaande contingent onderwijszalen, dat onder normale 

omstandigheden al zwaar onder druk staat.   

Theoretisch zou het mogelijk zijn om een cursus geheel op de campus te doceren, maar dat zou 

betekenen dat er ofwel een 3- tot 4-maal grotere zaal nodig is, waarvoor de capaciteit niet bestaat 

(behalve in een enkel incidenteel geval), ofwel dat de groep studenten verdeeld wordt over 3 tot 4 

kleinere zalen, waarvoor evenmin de capaciteit bestaat, noch de formatie om al die opgesplitste 

groepen van een docent te voorzien.    

Uitgaande van de beperkingen op docent- en zaalcapaciteit en van het feit dat de gereserveerde 

zalen voor maximaal 1/4 tot 1/3 van hun capaciteit te gebruiken zijn, moeten we er rekening mee 

houden dat volgens dit scenario studenten maximaal 1/4 tot 1/3 van de colleges op locatie zullen 

bijwonen en minimaal 3/4 tot 2/3 online.  

Er komt nog een vierde beperkende reden bij: 

d. Gedurende semester 1 van het academisch jaar 2020-21 hebben studenten en docenten het recht 

om al het onderwijs online te volgen. Dit besluit is UU-breed al genomen met het oog op 

risicogroepen: studenten en docenten voor wie het wegens hun gezondheidstoestand risicovol is met 

het openbaar vervoer te reizen of in groepen onderwijs te volgen, hebben het recht het onderwijs 
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online te volgen cq. te verzorgen. Dat geldt ook voor studenten en docenten die het om 

uiteenlopende redenen te risicovol of te bewerkelijk vinden om aan te reizen en fysiek op de campus 

college te volgen cq. te geven. De consequentie is dat docenten studenten niet kunnen verplichten 

om gedurende het eerste semester van 2020-21 campusonderwijs te volgen, maar dat zij dat 

hoogstens sterk kunnen aanraden.  

3.5. Uitwerking van bimodaal onderwijs in concrete scenario's 

Om de lezer een idee te geven van de praktijk van het bimodaal onderwijs geven we enkele 

voorbeelden ter oriëntatie.  

a. Bacheloronderwijs. Een reguliere Ba-cursus heeft 6 contacturen, 2 uur hoorcollege en 4 uur 

werkcollege per week, gedurende 7 weken, gevolgd door een toetsweek. Een student volgt twee 

cursussen in hetzelfde blok.  

De 2 uur hoorcollege moet online worden verzorgd, zodat 2x2 uur = 4 uur werkcollege per cursus per 

week overblijft, en dat gedurende 7 weken. Maakt in totaal 14 clusters van 2 uur gedurende het blok. 

Bij elk cluster van 2 uur kan maximaal slechts 1/3 tot 1/4 van de studenten fysiek aanwezig zijn. Alle 

studenten hebben evenveel recht op fysiek onderwijs. Als we de 14 clusters van 2 uur oprekken tot 

15, dan volgt daaruit dat een individuele student maximaal 15 / 3 = 5 werkgroepbijeenkomsten van 2 

uur per blok per cursus fysiek kan bijwonen, en minimaal 10 bijeenkomsten van 2 uur per blok het 

welkgroeponderwijs online bijwoont.  

Bij veel bachelorcursussen zijn de werkcolleges geclusterd, d.w.z. 1 x 4 uur per week. In dat geval is 

de mogelijkheid voor studenten om fysiek op de campus werkcollege te volgen minder frequent 

maar per gebeurtenis langduriger, namelijk maximaal 2x4 uur per blok. 

Voor bachelorcursussen met 4 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege (zgn. 'model B' van het dcu-

model) is de mogelijkheid voor studenten om fysiek op de campus werkcollege te volgen natuurlijk 

nog beperkter (maximaal 2 x 2 uur per blok). Datzelfde geldt in nog sterkere mate voor losse 

cursussen en cursussen in interdisciplinaire minoren, waarin geen voorgeschreven verdeling tussen 

hoor- en werkcollege bestaat en dat onderscheid een beslissing van de cursuscoördinator is. 

b. Masteronderwijs. Voor een mastercursus geldt in de regel dat er per cursus 1x per week 

gedurende 3 uur bijeengekomen wordt, 7 weken lang, wat betekent dat elke individuele student 

maximaal 2 maal fysiek een college kan bijwonen en dus minimaal 5 maal online.  

c. Algemeen: deze 'rekenvoorbeelden' dienen als voorbeelden. Zoals in 3.2. uitgelegd hebben 

docenten ruimte om hun cursussen naar eigen inzicht gestalte te geven, zowel wat betreft 

contacturen als wat betreft vormgeving van het bimodale onderwijs. Het kan ook voorkomen dat het 

toevallig zo uitpakt dat het aantal studenten van de cursus/werkgroep zo klein is en/of de 

toegewezen zaal zo groot dat het onderwijs geheel op de campus kan worden gedoceerd met 

inachtneming van de 1,5-meterregels en een online component niet nodig is (behalve bij 

hoorcolleges). Maar dat zal zeer uitzonderlijk zijn en dat weet de docent dan pas echt begin 

september en kan er pas op dat moment met de studenten over gecommuniceerd kunnen worden. 

Om genoemde redenen moet op deze uitzonderlijke eventualiteit absoluut niet gerekend worden.  

d. Verdere complicaties: reistijd. Studenten hebben voldoende reistijd nodig om tussen online en 

campusonderwijs te wisselen. Dat is binnen één en dezelfde cursus als een probleem (als b.v. een 
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werkcollege zo dicht op een online hoorcollege plaatsvindt dat studenten niet de tijd hebben om 

voor het werkcollege aan te reizen), en al helemaal tussen cursussen (bachelorstudenten volgen in 

de regel twee en masterstudenten in de regel drie cursussen in hetzelfde blok). Dit is een 

onbeheersbaar aspect, waarvoor we een al bestaande generieke oplossing aandragen:  

Gedurende semester 1 van het academisch jaar 2020-21 hebben studenten en docenten het recht om 

al het onderwijs online te volgen. 

Deze UU-brede regel kunnen we uitbreiden naar studenten die om roostertechnische redenen niet 

kunnen aanreizen. Wel zal roostering proberen om bij eerstejaars bachelor- en mastercursussen 

(waar in de regel voorspelbaar is welke cursuscombinaties studenten maken omdat de prorgamma's 

in blok 1 meestal vastliggen) binnen de mogelijkheden van het timeslotmodel verplaatsingsconflicten 

voor studenten ofwel te voorkomen, ofwel docenten van het conflict tijdig op de hoogte te stellen.  

3.6. Keuze voor online of bimodaal onderwijs en de kwestie van prioritering 

Zoals eerder gezegd wordt per cursus bepaald of hij geheel online of in bimodale vorm, met deels 

campus- en deels online onderwijs, wordt gegeven. Formeel is het de opleidings- cq. 

programmacoördinator die een voorstel van de cursuscoördinaror (in overleg met het 

docententeam) ontvangt en dat voorstel, al dan niet aangepast, aan de onderwijsdirecteur voorlegt, 

die de beslissing neemt. Bij de overwegingen dienen de restricties op campusonderwijs zoals 

geschetst in 3.4 en 3.5 onder ogen gezien te worden, met in het achterhoofd dat ook een bimodale 

cursus moet kunnen terugvallen op een volledig online scenario wanneer en indien de beperkende 

maatregelen verscherpt worden. Tevens dat gedurende het eerste semester van 2020-21 docenten 

noch studenten verplicht kunnen worden campusonderwijs te volgen.  

Algemene inhoudelijke overwegingen bij deze keuze zijn dat het van belang is met name eerstejaars 

bachelor- en masterstudenten in blok 1 campusonderwijs aan te bieden. Anders dan tweede-, derde- 

en hogerejaars studenten, die in de regel kunnen terugvallen op bestaande netwerken van docenten 

en medestudenten, moeten zulke netwerken voor eerstejaars studenten nog ontstaan. Het belang 

van deze netwerken schuilt in de benodigde infrastructuur rondom het cursorisch onderwijs, die een 

succesvolle en plezierige studietijd mogelijk maken: leren studeren, community, zich thuisvoelen bij 

de opleiding. Ook het tutoraat vervult hierbij een belangrijke rol, maar de tijd die beschikbaar is voor 

tutoraat is, sinds de bezuiniging erop van enkele jaren geleden, beperkt.  

Verdere inhoudelijke overwegingen zijn van specifieke aard: in bepaalde cursussen is het van 

bijzonder belang dat studenten zodanig samenwerken dat online interactie niet voldoende is. 

Bepaalde cursussen vergen interactie op locatie tussen docent en student, die online onvoldoende 

gesimuleerd kan worden. In zulk soort gevallen kan de keuze vallen op het bimodale 

onderwijsmodel.  

Prioritering: binnen de cursus. In principe hebben alle studenten evenveel recht op 

campusonderwijs als dat voor een cursus wordt aangeboden, en velen zullen van dat recht gebruik 

willen maken, terwijl anderen liever thuis willen blijven. Voor sommige groepen studenten (met een 

beperking of i.v.m. de woonsituatie) is campusonderwijs een heel belangrijke stap om het onderwijs 

goed te kunnen volgen. De standaardsituatie zal moeten zijn dat binnen een cursus niet geprioriteerd 

wordt. Studenten met bijzondere omstandigheden die maken dat ze meer campusonderwijs nodig 
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hebben beargumenteren dat bij de studieadviseur, en als de studieadviseur de argumentatie volgt, 

kan de docent via maatwerk en naar redelijkheid prioriteren. 

Prioritering: tussen cursussen. Zoals eerder vermeld zijn eerstejaars cursussen in blok 1 geprioriteerd 

voor bimodaal onderwijs, en kunnen er specifiekere redenen zijn om bepaalde cursussen voor 

bimodaal onderwijs te prioriteren. Prioritering leidt er dan toe dat binnen de geschetste kaders 

campusonderwijs wordt aangeboden. De vraag rijst of prioritering van bepaalde cursussen er ook toe 

kan leiden dat er meer campusonderwijs wordt gegeven dan het kader toelaat. Dat is slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen mogelijk, namelijk voor zover er 3- of 4-maal zo grote zalen beschikbaar zijn 

als gebruikelijk voor de cursus. Doordat hoorcolleges online worden gegeven ontstaat een zekere 

capaciteit hiervoor, maar wel zeer beperkt. Het gaat dan voor de hele faculteit om een handjevol 

cursussen waarvoor dit kan. Met redenen omklede verzoeken kunnen bij de vice-decaan onderwijs 

worden gedaan, die in overleg met OSZ besluit welke uitzonderlijke gevallen gehonoreerd kunnen 

worden. 

Andere vormen van prioritering van bepaalde cursussen voor campusonderwijs vereisen altijd een 

grotere docentcapaciteit voor de cursus dan gebruikelijk, omdat de groepen veel kleiner zullen zijn 

dan gebruikelijk. De consequentie daarvan zou zijn dat docentcapaciteit moet worden onttrokken 

aan andere, niet-geprioriteerde cursussen (want er zijn geen extra onderwijsmiddelen beschikbaar 

om extra docentuur aan te stellen), wat zeer ongewenst is: alle studenten hebben immers evenveel 

recht op goed (of onder de huidige omstandigheden beter gezegd: adequaat) onderwijs. De enige 

ruimte die hiervoor zou kunnen worden gecreëerd komt van het laten uitvallen van geplande 

keuzecursussen, waarvan de docentuur kan worden ingezet voor geprioriteerde campuscursussen. 

Zulke keuzecursussen, die we zouden kunnen laten uitvallen zonder onoverkomelijke 

studeerbaarheidsproblemen voor studenten, bestaan er bij GW nauwelijks: op dit moment is van 

twee cursussen bekend dat ze niet zullen worden gegeven in blok 1. De mogelijkheid van extra 

docentcapaciteit voor een geprioriteede cursus bestaat dus eenvoudigweg niet.     

4. Toetsing. Het is de bedoeling dat er in blok 1 (en 2) ruimere mogelijkheden dan in blok 3-4 van 

2019-20 zullen zijn voor toetsing op de campus indien die noodzakelijk is. Het is echter ook duidelijk 

dat vanwege beperkte zaalcapaciteit lang niet alle cursussen op campus getoetst kunnen worden.  


