
• Thuiswerken blijft de norm. Kom alleen  
naar de campus als het echt nodig is.

• Blijf thuis als jij of een van je 
huisgenoten Covid-19 symptomen 
vertoont, zoals verkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts.

• Onderwijs & tentamens online.
• Afstudeerwerk fysiek op campus 

beperkt mogelijk indien het niet online 
kan.

• X gefaseerd open voor buitensporten.
• Zeer beperkt aantal studieplekken  

op de campus.
• Promoties gaan in sterk aangepaste  

vorm ‘gewoon’ door.

Om de 
verspreiding 
van COVID-19 
te voorkomen 
is het belangrijk 
je aan deze 
maatregelen te 
houden.

• Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten COVID-19 symptomen  
vertoont, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

• Was regelmatig je handen met water en zeep of gebruik  
alcohol gel als water en zeep niet beschikbaar zijn. 

•  Gebruik alcoholdoekjes om je toetsenbord  
en bureau schoon te maken

•  Hoest en nies in je elleboog, niet in je handen.

•  Gebruik wegwerpzakdoekjes en gooi na gebruik weg.

• Schud geen handen.

• Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Collegejaar 2019/2020
nu t/m 3 juli

Zomer 2020
3 juli t/m 1 september

Collegejaar 2020/2021
1 september 

• Thuiswerken blijft de norm. Kom alleen 
naar de campus als het echt nodig is.

• Blijf thuis als jij of een van je 
huisgenoten Covid-19 symptomen 
vertoont, zoals verkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts.

• (Her)tentamens en andere 
onderwijsactiviteiten online

• Afstudeerwerk fysiek op campus 
beperkt mogelijk indien het niet online 
kan. 

• Start introductieperiode nieuwe 
studenten in aangepaste vorm.

• X gefaseerd open voor buitensporten.
• Zeer beperkt aantal studieplekken  

op de campus.
• Promoties gaan in sterk aangepaste 

vorm ‘gewoon’ door.

• Introductieperiode voor nieuwe 
studenten in aangepaste vorm.

• Thuiswerken blijft de norm. Op de 
campus werken kan alleen in overleg 
met je leidinggevende.

• Blijf thuis als jij of een van je 
huisgenoten klachten hebt.

• Onderwijsactiviteiten on campus 
voor maximaal 20% van de populatie 
tegelijkertijd en in kleine groepen.

• Studieplekken op de campus 
beschikbaar via studieadviseur.

• Grootschalig onderwijs zoals 
hoorcolleges online.

• Grotere spreiding van het onderwijs 
over de dagen. 

Uitgangspunten Corona & TU Delft

Tijdlijn d.d. juni 2020. Maatregelen en uitgangspunten 
kunnen te allen tijde wijzigen afhankelijk van de 
actualiteit en/of aanpassingen in het overheidsbeleid.


