
 

 
Volksuniversiteit Utrecht 
Waar samen leren het best is! 

 
Corona protocol voor de Nieuwegracht 41 Utrecht voor seizoen 2020-2021 
 
Inleiding 
In de periode maart tot juni 2020 is in Nederland sprake van een periode van Lock Down i.v.m. het 
coronavirus. Alle locaties waar de Volksuniversiteit Utrecht gebruik van maakte waren in deze periode 
gesloten. Het onderwijs is zoveel mogelijk online doorgegaan. 
Per 1 juni heeft de regering de maatregelen versoepeld. Elke branche heeft een protocol moet 
voorleggen aan de minister en de afzonderlijke leden hebben een plaatselijk protocol ontwikkeld dat 
voldoet aan het branche protocol. Onderstaande protocol heeft het brancheprotocol als uitgangspunt. 
 
Algemene voorschrift 

- We houden anderhalve meter afstand tot elkaar. 
- We wassen onze handen vaak en goed. 
- We schudden geen handen. 
- We hoesten of niesen in onze elleboog. 
- We zitten niet/ zo min mogelijk  aan ons gezicht. 
- We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. 

 
Aanpassingen aan de balie 

- Er zijn plexiglas schermen bij de balie en koffiebar geplaatst.  
- Er mogen maximaal 2 personen tegelijk aan de balie staan. Deze plekken zijn afgebakend op 

de vloer met tape. 
- Desinfecterende middelen staan bij de ingang, in elke lokaal, bij de toiletten en op de balie. 

 
Looproutes 

- Looproutes zijn gemarkeerd.  
- Naar binnen via de hoofdtrappen bij de balie. 
- Begane grond via de gang naar buiten en via de koffiekamer naar binnen. Kruispunt met de 

hoofdtrap vraagt om afspraken ter plekke. 
- Vanaf de eerste verdieping via de nooduitgang de brandtrap nemen naar buiten en via de 

koffiekamer naar binnen. Kruispunt met de hoofdtrap vraagt om afspraken ter plekke. 
- De werfkelders: naar buiten via de werf, de docent sluit na afloop de werfkelder weer goed af. 

 
Aanpassingen in de lokalen 

- Er staat in elk lokaal een desinfecterende spray, de deurgrepen worden regelmatig 
schoongemaakt. 

- De anderhalve meter is afgemeten in de lokalen. Het maximum aantal deelnemers is 
gedurende de periode van de maatregelen aangepast.  

- In de lokalen is een opstelling gecreëerd met microfoon en camera om de cursisten die niet op 
locatie aanwezig zijn aan te laten sluiten via livestream.  

- Je laat je tafel schoon achter en de volgende maakt voor de les de tafel schoon. 
 
Open Dag 

- De Open Dag en spreekuren kunnen niet op de gebruikelijk wijze plaatsvinden. 
- Na inschrijving ontvangt de docent de gegevens van de cursist en neemt de docent de intake 

telefonisch af. 
 
Lessen 

- Groepen splitsen; om en om blijft de helft van het aantal cursisten thuis en neemt deel via de 
livestream . De andere helft heeft fysiek les op de Volksuniversiteit les. 

- Spreiding van de lestijden. Let op uw begin tijd!! 
 
Toiletten 

- Advies is om de toiletten zo min mogelijk te gebruiken. Alle toiletten zijn vanaf nu gender 
neutraal zodat er zo min mogelijk rijen bij damestoiletten ontstaan.  

- Maximaal één wachtende in het halletje van de toiletten. 
- In de toiletten zijn papieren handdoekjes voorradig.  

 
Koffie 

- Tot nader orde is de kantine gesloten voor cursisten. 


