
 

 

Gezamenlijke kader (her)inreizen studenten  
  

 

MEMO 
14 juli 2020 

  

Doelgroep  

 In verband met het corona virus waren de meeste grenzen dicht. Per 1 juli is het 

EU-inreisverbod voor een aantal landen opgeheven. Voor studenten die vanuit 

deze landen Nederland binnenkomen geldt geen advies tot thuisquarantaine. Een 

actueel overzicht van deze veilige landen is beschikbaar via de website van de 

Rijksoverheid.  

 Studenten en kennismigranten zijn uitgezonderd van het inreisverbod. Voor 

studenten die vanuit een land waarvoor een inreisverbod geldt Nederland 

binnenkomen geldt een dringend advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.  

 Een dringend advies tot thuisquarantaine voor 14 dagen geldt ook voor 

Nederlanders die – bijvoorbeeld na vakantie – uit deze landen terugkeren naar 

Nederland.  

De universiteiten volgen de RIVM-richtlijnen en overheidsregels  

Voor alle studenten en medewerkers geldt daarom:  

 Houd anderhalve meter afstand van elkaar  

 Volg de hygiëneadviezen op:  

o Was vaak je handen  

o Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog  

o Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg  

o Geen handen schudden  

 Blijf thuis bij ziekteverschijnselen zoals verkoudheidsklachten, koorts en/of 

benauwdheid en laat je testen. De test wordt door de GGD gratis uitgevoerd.  

 Heeft één (of meerdere) personen in het huishouden ernstige klachten zoals 

koorts en/of benauwdheid, dan moet het hele huishouden thuisblijven totdat de 

testuitslag bekend is. Dit geldt ook voor huisgenoten die zelf geen klachten 

hebben: zij mogen alleen naar buiten om boodschappen te doen.  

 Reis niet af naar gebieden waar code oranje of rood geldt. Check voor vertrek de 

status van het land van bestemming via de website van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken.  

 Houd op vakantie in het buitenland de lokale situatie in de gaten en neem lokale 

maatregelen in acht.  

 Reis niet naar Nederland bij ziekteverschijnselen.  

 Voor reizen met het openbaar vervoer gelden de volgende richtlijnen: mijd 

drukte, reis buiten de spits, houd 1,5 meter afstand op de stations, perrons en 

bij de haltes en draag in de bus, trein, tram en metro en op veerboten een 

mondkapje.  

 Kom je uit een land met code oranje of rood, dan word je dringend geadviseerd 

om in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.  

 Bij een uitbraak treffen universiteiten de daartoe geëigende maatregelen.  
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Naast aanvullende maatregelen die alle universiteiten treffen zijn er verschillende 

voorzieningen die per universiteit verschillen en afhankelijk zijn van de lokale mogelijkheden.  

 

Aanvullende maatregelen door alle universiteiten  

 De universiteiten voorzien alle studenten vooraf van juiste en up-to-date 

informatie over de RIVM-maatregelen en thuisquarantaine in Nederland. 

 De universiteiten hebben contact met sociale studentenhuisvesters over 

maatregelen in studentenhuizen ten aanzien van thuisquarantaine.  

 De universiteiten zijn bereid om studenten tijdens de (preventieve) 

quarantainetijd te ondersteunen en faciliteren, onder andere door de 

beschikbaarheid van online onderwijs.   

Voorbeelden van extra voorzieningen en maatwerk door universiteiten  

 Sommige universiteiten bieden studenten die in hun eigen studentenhuis 

onvoldoende mogelijkheden hebben voor quarantaine of als eerste opvang in 

Nederland een tijdelijke ruimte aan, in bijvoorbeeld een guest house van de 

universiteit.  

 Een aantal universiteiten biedt studenten voor de situatie van quarantaine het 

regelen van buddy’s voor het doen van boodschappen.  

 Een aantal universiteiten biedt internationale studenten via het Universitair 

Medisch Centrum of eigen testfaciliteiten op locatie een gratis coronatest aan.  

 Sommige universiteiten overwegen om huurcontracten van internationale 

studenten die worden geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan pas 

twee weken na aankomst in te laten gaan, om studenten tegemoet te komen.  

 Een aantal universiteiten verkent de verblijfsmogelijkheden voor studenten met 

een positieve coronatestuitslag om verspreiding te voorkomen.  

 


