
CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG NOG VAN KRACHT 

Anderhalve meter en andere coronamaatregelen 

Ook in het eerste cursusseizoen van 2021 zullen we in ieder geval nog rekening moeten houden met 

de verschillende coronamaatregelen. We zullen nog steeds te maken hebben met de anderhalve-

meter-regel, met mondkapjes en een beperkt aantal personen per locatie.  Ook eventuele andere 

voorschriften die door de overheid aan samenkomsten worden gesteld zullen wij uiteraard in acht 

nemen. Ook vragen we u dringend om niét naar het college te komen als u klachten heeft, ook niet 

als dit slechts milde klachten zijn. U kunt het college dan bij de meeste cursussen online volgen. 

 

Beperkt aantal cursisten en online mogelijkheid 

In veel gevallen zullen er, door bovenstaande maatregelen, minder cursisten tot de collegezaal 

kunnen worden toegelaten dan normaal het geval zou zijn. Het dan vaak wel mogelijk om de cursus 

online te volgen. 

Ook bij ziekte kunt u de cursus, in plaats van in de zaal, online achter uw eigen computer volgen.  Als 

u de cursus in ieder geval online wilt volgen, verzoeken wij u dit bij uw inschrijving aan te geven.  

Telefonische bereikbaarheid 
Voorlopig werken al onze medewerkers nog steeds thuis. De telefonische bereikbaarheid is daardoor 

beperkt. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 06-57406194 op maandag tot en met woensdag 

tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt ook een mailtje met uw vraag of opmerking sturen naar 

hovo@rug.nl.  

  
Update 12 januari 2021- Lockdown t/m 9 februari 

In ieder geval tot en met 9 februari zullen er door de landelijke lockdown geen colleges op locatie 

gegeven kunnen worden. In januari of februari geplande colleges zullen ofwel online worden gegeven 

of de cursus wordt uitgesteld. Als u zich heeft ingeschreven voor een cursus die in januari of begin 

februari begint, dan ontvangt u hierover ongeveer 2 weken voor de geplande aanvangsdatum een 

mailbericht. Als een cursus wordt uitgesteld (latere aanvangsdatum) wordt dit ook op de website 

vermeld. Ook de uiterste inschrijfdatum wordt daarmee aangepast. 
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