Titel van email: Test jezelf voordat je naar de campus komt
*** For English, see below ***
Beste student,
Studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) hebben in de afgelopen dagen langs
verschillende wegen laten weten dat ze druk ervaren om toch aan onderwijs op locatie deel te
nemen als ze mogelijk corona-gerelateerde klachten hebben.
Daarom roept het faculteitsbestuur alle FSW-studenten dringend op: blijf thuis bij mogelijk
corona-gerelateerde klachten, tenzij je een negatief resultaat hebt op een zelftest of op een test
van de GGD. Doe sowieso regelmatig een zelftest en laat je bij de GGD testen bij een positieve
uitslag van een zelftest. Alleen op die manier kunnen we in een veilige omgeving onderwijs op
locatie blijven aanbieden en voorkomen we dat al het onderwijs weer online moet.
Wij doen deze dringende oproep ook omdat we (recente) aanwijzingen hebben dat een
substantieel deel van onze studenten zonder zich te testen tóch naar de campus komt met
corona-gerelateerde klachten. Doe dat niet, want daarmee breng je de gezondheid van anderen
in gevaar.
We begrijpen dat je graag het onderwijs op locatie wil blijven volgen wanneer je in quarantaine zit
of thuis zit met milde klachten. Het is helaas voor onze docenten simpelweg onmogelijk om al het
onderwijs gelijktijdig ook online aan te bieden. Zoals de meeste opleidingen in een recent bericht
aan je hebben laten weten, zijn er echter ruime mogelijkheden om afwezigheid te compenseren
en studievertraging te voorkomen, waar nodig en mogelijk met maatwerk.
We doen daarom een beroep op ieders verantwoordelijkheid: Doe altijd de coronacheck voor je
naar de universiteit gaat; test jezelf voordat je naar de campus komt. Coronazelftests zijn gratis te
bestellen via www.zelftestonderwijs.nl.
Namens het faculteitsbestuur,
Marcel van Aken, decaan
*****
Test yourself before coming to campus
Dear student,
Students of the Faculty of Social and Behavioral Sciences (FSBS) have made it known through
various channels that they feel pressure to participate in education on location even though they
are experiencing possibly corona-related symptoms.
Therefore, the faculty board urges all FSBS students to stay at home with possibly corona-related
symptoms, unless you have a negative result on a self-test or a test of the GGD. Do a self-test
regularly and get tested at the GGD if you have a positive result. Only in this way can we continue
to offer education on location in a safe environment and prevent all education from having to go
online again.
We also make this urgent appeal because we recently received signs that a substantial part of our
students come to campus with corona-related symptoms without getting tested. Don't do that,
because by doing so you put the health of others at risk.

We understand that you would like to continue your education on campus if you are in
quarantine or at home with mild symptoms. Unfortunately, it is simply impossible for our
teachers to offer all education online simultaneously with on location education. However, as
most programmes have informed you in a recent message, there are ample opportunities to
compensate for absence and prevent study delay, where necessary and possible, with tailored
solutions.
We therefore appeal to everyone's responsibility: always do the corona check before you go to
university; test yourself before you come to campus. Corona self-tests can be ordered free of
charge via www.zelftestonderwijs.nl.
On behalf of the faculty board,
Marcel van Aken, dean

