
ActieWie Resultaat

HU CORONAPLAN ROUTEKAART STUDENTEN
14 December 2022

Ik heb een corona-gerelateerde gezondheidsklacht
Je voelt je niet helemaal lekker en je denkt dat je wel eens 
corona zou kunnen hebben opgelopen. In welke fase we ook zitten; je blijft thuis en doet een zelftest. 
Let er op dat je voldoende thuistesten in huis hebt! In fase oranje en rood doe je twee keer per week,  
ook zonder klachten, een preventieve zelftest.

Mijn coronazelftest is
Je hebt jezelf getest en de uitslag was positief. 
Dan ga je in thuisisolatie: https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis. 
Je meldt je op de gebruikelijke manier ziek.

Ik ben in thuisisolatie na een positieve test en 
kan niet naar een fysiek geroosterde les
Je hebt je op de gebruikelijke manier ziek gemeld. Je wilt je les volgen; 
je vraagt om maatwerk aan de decaan. Of de decaan adviseert de les hybride te laten inrichten 
zodat je hem kunt volgen, of hij adviseert dit niet; dan kun je je les niet volgen. Je overlegt met 
je decaan als er geen hybride les mogelijk is.

Ik ben in thuisisolatie na een positieve test en kan 
niet meedoen aan een toets
Je hebt je op de gebruikelijke manier ziek gemeld. 
Je kunt je op basis van OER 4.4.1 beroepen op een overmachtssituatie en een verzoek voor een extra kans indienen. 
Deze extra kans vindt mogelijk in een andere toetsperiode plaats. 

Je valt in de categorie kwetsbare studenten
Kwetsbaarheid kan in individuele gevallen zowel 
een reden zijn om – op verzoek en met de juiste 
afwegingen – meer thuis te studeren of werken, als juist 
om dat vaker op locatie te doen. Beslissingen over het 
vaker of minder vaak deelnemen aan onderwijs op locatie gedurende 
een wat langere tijd liggen bij de instituutsdirecteur. Kijk hier voor meer informatie.

Je hebt een vraag over het klimaat in een onderwijsruimte
In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer 
mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Goed ventileren zorgt voor 
een gezond binnenklimaat in gebouwen. Wil je meer weten, of denk je dat iets aan de hand is met de ventilatie in een 
bepaalde ruimte? Kijk dan hier.  

Je hebt een vraag over vaccineren
Vaccinatie is nog steeds de beste manier om jezelf en anderen te beschermen tegen
corona. Het vaccin voorkomt dat je ernstig ziek wordt en door je te laten vaccineren  
bescherm je mensen met een kwetsbare gezondheid. Ben je al gevaccineerd? De bescherming van het vaccin neemt na 
verloop van tijd af. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar nu een herhaalprik krijgen. Deze zorgt ervoor dat je beschermd blijft 
tegen het coronavirus. Maak een afspraak via planjeprik.nl of bel 0800-7070. Op een aantal locaties in de regio Utrecht 
kun je ook zonder afspraak binnenlopen voor een herhaalprik. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie 
over de werking van de herhaalprik. Let op: een afspraak maken voor een eerste of tweede coronavaccinatie (dus geen 
herhaalprik) kan alleen telefonisch via 0800-7070. 

Student Meldformulier schone lucht HU

Student https://mijnvraagovercorona.nl/

Student Zelftest aanschaffen/afhalen Zelftest doen
Uitslag

Student

Student

Positief

Negatief

Thuisisolatie

Naar de HU

Student Ziekmelding Decaan Docent
Geen les

Hybride les
als toehoorder

Student Ziekmelding Decaan Examencommissie
Extra kans

Student
Lastige thuissituatie

Lastige HU situatie

Overige situaties

Decaan

Decaan

Decaan

Instituutsdirecteur

Instituutsdirecteur

Instituutsdirecteur

Naar de HU

Thuis blijven

Overig 
maatwerk

https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis
https://husite.nl/hu-helpt/ondersteuning-bij-het-studeren/als-je-studeert-met-een-functiebeperking-of-ziekte
https://hogeschoolutrecht.topdesk.net/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=38fc15f29bea4bf0b31c48d7dd5cc3c4
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-maken
https://ggdru.nl/thema/corona/coronavaccinatie/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/herhaalprik


HU CORONAPLAN ROUTEKAART MEDEWERKERS
14 December 2022

ActieWie Resultaat

Ik heb een corona-gerelateerde gezondheidsklacht
Je voelt je niet helemaal lekker en je denkt dat je wel eens 
corona zou kunnen hebben opgelopen. In welke fase we ook zitten; je blijft thuis en doet een zelftest. 
Let er op dat je voldoende thuistesten in huis hebt! In fase oranje en rood doe je twee keer per week, 
ook zonder klachten, een preventieve zelftest.

Mijn coronazelftest is
Je hebt jezelf getest en de uitslag was positief. 
Dan ga je in thuisisolatie: https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis. 
Je meldt je op de gebruikelijke manier ziek.

Ik ben in thuisisolatie na een positieve test en kan fysiek 
geroosterde les niet verzorgen
Ben je in staat les te geven en zijn er alternatieven voor de 
fysieke les, zoals hem online geven of een ander alternatief? 
Zet dit alternatief dan in, in overleg met je leidinggevende.

Ik ben in thuisisolatie na een positieve test en kan 
een geplande toets niet afnemen
Ben je als examinator niet in staat om een geplande decentrale toets af te nemen (isolatie/ziekte) dan 
meldt je dit onverwijld bij je leidinggevende. Het instituut gaat vervolgens op zoek naar een vervangende 
examinator die is aangewezen op de toets. Lukt dit niet, dan besluit het instituut de toets te verplaatsen 
en informeert het instituut de studenten en de examencommissie hierover. 
Zie ook art. 6.5 reglement toetsen 2022-2023.

Je valt in de categorie kwetsbare 
medewerkers
Kwetsbaarheid kan in individuele gevallen zowel 
een reden zijn om – op verzoek en met de juiste 
afwegingen – meer thuis te studeren of te werken, 
of juist om dat vaker op locatie te doen. Beslissingen over 
het vaker of minder vaak deelnemen aan onderwijs op locatie gedurende 
een wat langere tijd liggen bij de instituutsdirecteur. Zie HU Helpt voor meer informatie. 

Je hebt een vraag over het klimaat in een onderwijsruimte
In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer 
mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Goed ventileren zorgt voor 
een gezond binnenklimaat in gebouwen. Wil je meer weten, of denk je dat iets aan de hand is met de ventilatie in een 
bepaalde ruimte? Kijk dan hier. 

Je hebt een vraag over vaccineren
Vaccinatie is nog steeds de beste manier om jezelf en anderen te beschermen tegen
corona. Het vaccin voorkomt dat je ernstig ziek wordt en door je te laten vaccineren bescherm je mensen met een 
kwetsbare gezondheid. Ben je al gevaccineerd? De bescherming van het vaccin neemt na verloop van tijd af. 
Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar nu een herhaalprik krijgen. Deze zorgt ervoor dat je beschermd blijft tegen het 
coronavirus. Maak een afspraak via planjeprik.nl of bel 0800-7070. Op een aantal locaties in de regio Utrecht kun je ook 
zonder afspraak binnenlopen voor een herhaalprik. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de 
werking van de herhaalprik. Let op: een afspraak maken voor een eerste of tweede coronavaccinatie (dus geen herhaalprik) 
kan alleen telefonisch via 0800-7070. 

Medewerker Meldformulier schone lucht HU

Medewerker Zelftest aanschaffen/afhalen Zelftest doen
Uitslag

Medewerker

Medewerker

Positief

Negatief

Thuisisolatie

Naar de HU

Toets vervalt
nieuwe (1e) kans

Medewerker Ziekmelding Leidinggevende
Alternatief

Online les

Les valt uit

Medewerker Ziekmelding Leidinggevende

Andere 
examinator

Medewerker
Lastige thuissituatie

Lastige HU situatie

Overige situaties

Leidinggevende Directeur
Naar de HU

Thuis blijven

Overig 
maatwerk

Leidinggevende Directeur

Leidinggevende Directeur

https://mijnvraagovercorona.nl/Medewerker

https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis
https://husite.nl/hu-helpt/
https://hogeschoolutrecht.topdesk.net/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=38fc15f29bea4bf0b31c48d7dd5cc3c4
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-maken
https://ggdru.nl/thema/corona/coronavaccinatie/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/herhaalprik


HU COVID-19 ACTION PLAN STUDENTS
December 14th, 2022

ActionWho Result

I have a COVID-19-related symptom
You are not feeling well and you think you might have 
been infected with the corona virus. Whatever stage we are in, you stay at home and take a self-test. 
Make sure you have enough self-tests at home! In the orange and red stages, you take a preventive 
self-test two times a week, even if you don’t show any symptoms. 

My COVID-19 selftest is
You took a self-test and the result came back positive. 
That is when your home isolation starts:  
https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis.  
You report sick the usual way.

I am at home in isolation after a positive test 
result and cannot attend a physically scheduled class
You reported sick in the usual way. You want to take your class; you request customisation with the
student counsellor. Either the student counsellor recommends for the class to be organised in a hybrid
format so you can participate, or he/she does not recommend this; in that case you cannot participate in
this particular class. You consult with your student counsellor if taking hybrid classes is not possible.

I am at home in isolation after a positive test 
result and cannot take a test
You reported sick in the usual way. You can can invoke force majeure under the
Education and Examination Regulations (OER 4.4.1) and request an extra
opportunity. This extra opportunity may take place in another test period. 

You fall under the category of vulnerable
students
In individual cases, vulnerability may be both
a reason to - on request and with proper 
consideration - study or work at home more, and, on 
the contrary, to study or work on-site more often. 
Decisions on participating more often or less frequently in on-site education over a somewhat longer  
period of time are made by the institute director. For more information, click here. 

You have a question about the climate in one of the classrooms
In enclosed spaces, the air gets increasingly contaminated. This contamination
process goes faster when there are more people in the rooms. Ventilation causes an inflow of fresh air. 
Proper ventilation ensures a healthy indoor climate in buildings. Want to know more, or do you  
think something is wrong with the ventilation in a particular room? Then click here. 

You have a question about vaccinating
Vaccination is still the best way to protect yourself and others against COVID-19. 
The vaccine prevents you from getting seriously ill, and by getting vaccinated you protect people with fragile health. 
Have you already been vaccinated? The protection of the vaccine wears off over time. That is why anyone 12 years 
of age and up is now eligible for a repeat shot. This ensures that you remain protected against COVID-19. Schedule 
your appointment via planjeprik.nl or call 0800-7070 (national hotline). You can also get your repeat shot without an 
appointment at a a number of locations in the Utrecht region. You can find more information on how the repeat shot works 
on the website of the Rijksoverheid (Dutch central government). Please note: appointments for a first or second COVID-19 
vaccination (i.e. not a repeat shot) can only be made by phone via 0800-7070 (national hotline).

Student HU clean air report form

Student https://mijnvraagovercorona.nl/

Student Purchase/pick up self-test Take a self test
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Student

Student
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Negative
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To the HU

Student Reporting sick Student counsellor Tutor
No class
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Student Reporting sick Student counsellor examination board
Extra 
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Complicated home situation

Complicated HU situation
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Student 

Student 

Student

Institute director

Institute director

Institute director

To the HU

Stay at home

Other 
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https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis
https://hogeschoolutrecht.topdesk.net/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=38fc15f29bea4bf0b31c48d7dd5cc3c4
https://hogeschoolutrecht.topdesk.net/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=38fc15f29bea4bf0b31c48d7dd5cc3c4
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-maken
https://ggdru.nl/thema/corona/coronavaccinatie/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/herhaalprik
https://mijnvraagovercorona.nl/


HU COVID-19 ACTION PLAN EMPLOYEES
December 14th, 2022

ActionWho Result

I have a COVID COVID-19 -related symptom
You are not feeling well and you think you might have 
been infected with the corona virus. Whatever stage we are in, you stay at home and take a self self-test. 
Make sure you have enough self self-tests at home! In the orange and red stages, you take a preventive self-test  
two times a week, even if you don don’t show any symptoms.

My COVID-19 selftest is
You took a self-test and the result came back positive. 
That is when your home isolation starts:  
https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis.  
You report sick the usual way..

I am at home in isolation after a positive test result 
and cannot teach a physically scheduled class
Are you able to teach and are there alternatives to the physical lesson, 
such as teaching it online or another alternative? Then deploy this  
alternative, in consultation with your supervisor.

I am at home in isolation after a positive test result 
and cannot conduct a scheduled test
If you are an examiner and you are unable to conduct a scheduled 
decentralised test (due to isolation/illness), report this to your manager without delay. 
The institute will look for a replacement examiner who is then assigned to the test instead. 
If this fails, the institute will decide to reschedule the test and will inform the students 
and the examination board accordingly. Also refer to 
Article 6.5 of the 2022-2023 testing regulations.

You fall under the category of vulnerable
employees
In individual cases, vulnerability may be both 
a reason to - on request and with proper 
consideration - study or work at home more, and, on 
the contrary, to study or work on-site more often.  
Decisions on participating more often or less frequently in on-site education over a somewhat longer 
period of time are made by the institute director. For more information, go to HU Helpt.  

You have a question about the climate in one of the classrooms 
In enclosed spaces, the air gets increasingly contaminated. This contamination
process goes faster when there are more people in the rooms. Ventilation causes an inflow of fresh air.
Proper ventilation ensures a healthy indoor climate in buildings. Want to know more, or do you
think something is wrong with the ventilation in a particular room? Then click here. 

You have a question about vaccinating
Vaccination is still the best way to protect yourself and others against COVID-19. 
The vaccine prevents you from getting seriously ill, and by getting vaccinated you protect people with fragile health. 
Have you already been vaccinated? The protection of the vaccine wears off over time. That is why anyone 12 years 
of age and up is now eligible for a repeat shot. This ensures that you remain protected against COVID-19.  Schedule 
your appointment via planjeprik.nl or call 0800-7070 (national hotline). You can also get your repeat shot without an 
appointment at a a number of locations in the Utrecht region. You can find more information on how the repeat shot works 
on the website of the Rijksoverheid (Dutch central government). Please note: appointments for a first or second COVID-19 
vaccination (i.e. not a repeat shot) can only be made by phone via 0800-7070 (national hotline).

Employee HU clean air report form

Employee Purchase/pick up self self-test Take a self test

Result

Test is cancelled
new (1st) opportunity

Employee Reporting sick Supervisor
Alternative

Online class

Class is cancelled

Employee Reporting sick Supervisor

Other
examiner

https://mijnvraagovercorona.nl/Employee

Employee

Employee

Positive
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Home isolation

To the HU

Employee

Complicated home situation

Complicated HU situation
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Supervisor

Supervisor

Supervisor

Director

Director

Director

To the HU

Stay at home

Other 
customisation

https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis
https://husite.nl/hu-helps-en/
https://husite.nl/hu-helpt/
https://hogeschoolutrecht.topdesk.net/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=38fc15f29bea4bf0b31c48d7dd5cc3c4
https://hogeschoolutrecht.topdesk.net/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=38fc15f29bea4bf0b31c48d7dd5cc3c4
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-maken
https://ggdru.nl/thema/corona/coronavaccinatie/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/herhaalprik

