
Routekaart coronamaatregelen Tilburg University

Deze routekaart laat de voor Tilburg University meest relevante maatregelen zien per door het kabinet onderscheiden risiconiveau. 
Het is een aanvulling op de routekaart van de Rijksoverheid. De maatregelen op deze kaart kunnen wijzigen.

Waakzaam Zorgelijk Ernstig Zeer ernstig Lockdown

Basisregels • Houd 1,5 meter afstand.
• Draag een mondkapje wanneer je je beweegt binnen de onderwijsgebouwen.
• Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog.
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Benauwdheid en/of koorts: dan blijven huisgenoten ook thuis.
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Colleges Geen beperkingen voor fysiek onderwijs, dus geen maximale groepsgrootte (mits passend binnen 
de basisregels):
• Beperkt onderwijs binnen 1,5 meter maatregelen op campus.
• Voorrang voor campusonderwijs 1e jaars Bachelor- en Masterstudenten.
• Onderwijs wordt ook te allen tijde online aangeboden.

Alle colleges alleen 
online.

Toetsing Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van alternatieve vormen van tentaminering. Als surveillance nodig is, vindt toetsing 
fysiek plaats. Studenten die als gevolg van overheidsmaatregelen of doordat zij (of hun huisgenoten) tot een risicogroep 
behoren niet naar de campus kunnen of mogen komen worden hiervan uitgezonderd. Per vak/opleiding besluit de Decaan in 
overleg met de Examencommissie over best passende toetsvorm(en), waarbij kwaliteit voorop staat.

Zelfstudie-
werkplekken

Zelfstudiewerkplekken zijn beschikbaar op intekening met voorrang voor specifieke doelgroep 
studenten, vanaf 7-11 ook in het weekend in de Library.

Op werkdagen beperkt 
aantal werkplekken 
voor specifieke 
doelgroepen op 
intekening.

Stages De regels en protocollen van de branche waar de stage plaatsvindt worden gevolgd. 

Exchange Uitwisseling naar landen buiten EER zijn voorlopig geannuleerd.
Uitwisseling naar bestemmingen in EER-landen, en uitwisseling vanuit alle landen naar Tilburg University, worden 
gecontinueerd, mits de uitwisseling niet is geannuleerd door de partneruniversiteit of de student zelf (bijv. wegens reisadvies 
van de betreffende overheid).

Onderzoekslaboratoria 
en -werkplaatsen

Geen maximum aantal personen (mits passend binnen basisregels). Gesloten

Onderzoek en onder-
steunende werkzaam-
heden

Onderzoekswerk (m.u.v. lab) en ondersteunende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit thuis gedaan, tenzij ze niet 
anders dan op locatie kunnen worden uitgevoerd en/of wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. In alle gevallen 
geldt dat goedkeuring van de leidinggevende noodzakelijk is en het bezoek geregistreerd is bij de Coronacoördinator. 

Samenkomsten, 
Evenementen &
Plechtigheden
betreft: diploma uitrei-
kingen, redes, promoties, 
symposia & scholing eigen 
medewerkers (voor zover 
niet online mogelijk)

Aanmelding/reservering verplicht. Geen samenkomsten, 
alleen online.

Geen maximum aantal 
personen (mits binnen 
basisregels). 

Maximaal 60 binnen, 
maximaal 80 buiten.

Maximaal 30 binnen, 
maximaal 40 buiten.

Maximaal 30 binnen 
en 2/4 buiten.

Horeca op campus Alleen op reservering; vaste zitplaatsen en checkgesprek verplicht. Horeca gesloten.

Reguliere
openingstijden.

Reguliere
openingstijden.

Horeca open tot 22:00 
Laatste inloop 21:00.

Mensa (bedrijfskantine) geopend, afhaallocaties maaltijden aanwezig. Mensa en afhaal 
gesloten.

Sport Geen beperkingen. Geen publiek bij 
wedstrijden, kantines 
dicht.

Geen wedstrijden.
Sporten op 1,5 
meter, individueel 
of in teams van 
maximaal 4 personen 
en op inschrijving. 
Kleedkamers dicht.

Verbod op binnen-
sporten.
Buiten maximaal 2 
personen op 1,5 meter 
afstand.
Sluiting kleedkamers.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19



