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1. Inleiding 
 

Voor je ligt het ‘Protocol voor de uitvoering onderwijsactiviteiten in een anderhalvemeterhogeschool’ 
van De Haagse Hogeschool. Dit document is een verzameling van de richtlijnen die De Haagse 
Hogeschool heeft vastgesteld met betrekking tot het weer uitvoeren van de strikt noodzakelijke 
onderwijsactiviteiten in de periode van 15 juni 2020 tot en met de zomervakantie.  

Dit protocol is gebaseerd op:  

• COVID-19 Richtlijnen van het RIVM. 
• Richtlijnen uit het ‘Servicedocument HO’ en ‘protocol herstart HO’ van de Vereniging 

Hogescholen. 
• Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden. 
• Kennis en expertise van functionarissen vanuit faculteiten, diensten en medezeggenschapsraad 

van De Haagse Hogeschool. 

In een speciale Taskforce zijn deze richtlijnen vertaald naar richtlijnen die in de genoemde periode zullen 
gelden op alle locaties van De Haagse Hogeschool. Hierbij stond voorop dat de veiligheid en gezondheid 
van studenten en medewerkers gewaarborgd moet blijven.   

De eerder gecommuniceerde boodschap blijft van toepassing: 

• Onderwijs vindt zoveel mogelijk online plaats; 
• Werk zoveel mogelijk thuis (vergaderingen zijn ook online); 
• Beperk reisbewegingen; 
• Kom alleen naar de hogeschool als dat noodzakelijk is.  

Indien het noodzakelijk is om naar de hogeschool te komen (bijv. vanwege een tentamen of practicum) 
zorg dat je dit protocol vooraf gelezen hebt en houd je aan de afspraken. Behoor je tot één van de 
risicogroepen en wordt er van je verwacht om aanwezig te zijn, neem dan contact op met je 
studentendecaan of je leidinggevenden om op individuele basis afspraken te maken. 

Dit protocol is een levend document en wordt aangevuld en aangepast wanneer de omstandigheden 
en/of richtlijnen vanuit de overheid wijzigen. Samen met de informatie die er te vinden is op de speciaal 
ingerichte COVID 19-informatiepagina voor studenten en medewerkers, of de informatie op onze 
website voor externen, hopen we je een zo compleet mogelijk beeld te geven van de komende periode.  

Heb je vragen die niet worden beantwoord in dit protocol of op een van de bovengenoemde sites, stuur 
je vraag dan naar anderhalvemeter@hhs.nl.  

 

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/StudentenServiceplein/SitePages/Covid19.aspx
https://www.dehaagsehogeschool.nl/campagne/informatie-coronavirus
mailto:anderhalvemeter@hhs.nl
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2. Richtlijnen voor studenten, (externe) medewerkers, diensten en 
overige bezoekers  

 

Deze richtlijnen zijn van toepassing op iedereen die De Haagse Hogeschool gaat bezoeken in de periode 
van 15 juni 2020 tot en met de zomervakantie. Dit betreft studenten, (externe) medewerkers en derden 
van De Haagse Hogeschool die de panden willen bezoeken voor strikt noodzakelijke onderwijs-, 
toetsing- en/of onderzoeksactiviteiten of werkzaamheden die niet online of op afstand mogelijk zijn. 

Leerlingen en studenten van andere instellingen zijn in deze periode niet welkom in de gebouwen van 
de hogeschool vanwege het geringe aantal beschikbare werkplekken. Er wordt gecontroleerd.  

 

2.1 Basisregels 
Binnen de verschillende locaties van De Haagse Hogeschool hanteren we de onderstaande basisregels. 
Deze regels worden op diverse tactische plaatsen binnen de gebouwen tegen komen.  
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0B2.2  Reizen van en naar De Haagse Hogeschool 
1 Openbaar vervoer • Gebruik zo min mogelijk het openbaar vervoer. Gebruik  alternatieve 

vervoersmogelijkheden zoals lopend, fietsend, met de scooter en/of 
auto.  

• Om de spits in het OV te ontlasten is de afspraak tussen de 
Vereniging Hogescholen en OCW dat onderwijsactiviteiten alleen 
mogen starten en eindigen tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur.  

• De reizigers dienen zich te houden aan de richtlijnen en aanwijzingen 
van de vervoersmaatschappij. Op de site 9292 reist met je mee en 
het Coronavirus staan de bijzonderheden en richtlijnen per 
vervoersmaatschappij vermeld.  

2 Fiets en scooter • Studenten en medewerkers die op minder dan 10 kilometer van de 
hogeschool wonen, worden dringend verzocht op de fiets of scooter 
te komen. 

3 Auto • Op de normale wijze kan gebruik gemaakt worden van 
parkeerfaciliteiten bij elke locatie. 

 

1B2.3  Binnen De Haagse Hogeschool 
1 Ingang en uitgang • Per locatie is er minimaal één ingang en één uitgang beschikbaar. 

• Daarnaast kunnen op locaties tijdelijk extra uitgangen aangewezen 
worden om de eenrichting verkeerroutes mogelijk te maken.  

2 Handen reinigen • Bij binnenkomst en op meerdere plekken in de gebouwen staan 
desinfectiemiddelen om de handen extra te reinigen. 

3 Eenrichtingsverkeer • Er wordt gebruik gemaakt van eenrichtingsverkeer in de 
verkeersruimtes (hier vallen de trappenhuizen, hallen en gangen 
onder).  

• Geef elkaar de ruimte om elkaar veilig te passeren. 
4  Looproutes • De aangepaste looproutes in gangen en trappenhuizen worden 

duidelijk aangegeven, waarbij op alle locaties uniforme markeringen 
en aanwijzingen in het Nederlands en Engels worden gebruikt. 

5 Liften • Om het gebruik van liften zoveel mogelijk beschikbaar te hebben 
voor mindervaliden, diensten en goederenvervoer met trolleys wordt 
normaal gebruik van de liften zoveel mogelijk ontmoedigd. 

• In een lift mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd.   
• Minder validen hebben voorrang op het gebruik van de liften. 

6 Mindervalide 
personen 

• Voor mindervalide personen geldt dat zij de kortste of gemakkelijkste 
route mogen volgen, ook als dat tegen eenrichtingverkeer ingaat.  

7 Schoonmaak • Er worden extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd aan o.a. 
sanitair en contactoppervlakten en er worden extra 
schoonmaakmiddelen ter beschikking gesteld op plekken waar dit 
gezien het gebruik noodzakelijk wordt geacht. 

8 Openingstijden • De actuele openingstijden per locatie staan op intranet.  
9 Aanwezigheid • Voor studenten geldt: verlaat de locatie na het afronden van een 

praktijkles of tentamen.  

https://9292.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/ov-en-het-coronavirus
https://9292.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/ov-en-het-coronavirus
https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/StudentenServiceplein/SitePages/Covid19.aspx
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1B2.3  Binnen De Haagse Hogeschool 
• Voor iedereen geldt: blijf niet onnodig op de hogeschool hangen.  
• Studenten die door beperkingen niet in staat zijn om deel te nemen 

aan de fysieke tentamens op school, dienen dit via een verzoek in 
Osiris Zaak kenbaar te maken bij de examencommissie.  

• Medewerkers die niet kunnen of willen, maar wel aanwezig moeten 
zijn, dienen dit af te stemmen met hun leidinggevende.  

10 Vaklokalen • In vaklokalen kunnen aanvullende maatregelen van toepassing zijn 
zoals beschermings- of reinigingsmiddelen bij contactvakken.  

• Daarnaast kunnen in vaklokalen ten behoeve van het onderwijs de 
richtlijnen van de branche waarvoor wordt opgeleid gehanteerd 
worden. 

 

2B2.4 Veiligheid en handhaving 
1 Noodsituatie • In het geval van een noodsituatie waarbij een ontruiming plaats 

moet vinden, kan worden afgeweken van de richtlijnen in dit 
protocol. 

2 Handhaving: een 
verantwoordelijkheid 
van iedereen 

• De Haagse Hogeschool verwacht dat studenten, medewerkers en 
bezoekers elkaar aanspreken wanneer de richtlijnen van het RIVM 
en/of van De Haagse Hogeschool niet opgevolgd worden.  

• Spreek iemand respectvol aan.  
• Toon begrip als iemand zich per ongeluk niet aan de richtlijn 

houdt.  
• Wanneer iemand zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt en 

ook niet wil luisteren naar de waarschuwingen van omstanders, 
bel dan de beveiliging op 070-4458001.  

• De beveiliging kan overgaan tot ontzegging van de toegang. Ook 
zal er melding gemaakt worden bij de betreffende faculteit of 
dienst.  

3 Handhaving: 
klachtenvrij 

• Van een ieder wordt verwacht zich aan de richtlijnen te houden 
om niet naar de hogeschool te komen als men klachten heeft.  

• Als er wordt geconstateerd dat iemand met klachten toch 
aanwezig is, zal deze persoon worden gevraagd het pand te 
verlaten. Zie hiervoor ook punt 2 Handhaving: een 
verantwoordelijkheid voor iedereen.  

4 Besmetting • Mocht je positief getest worden op COVID-19 en ben je recent op 
school geweest neem dan direct contact op met je opleiding 
en/of leidinggevende.    

• In geval van een geconstateerde COVID 19-besmetting op De 
Haagse Hogeschool zal in samenwerking met de GGD 
geïnventariseerd worden wie er in contact is geweest met de 
betrokkene in de tijd dat hij/zij besmettelijk was. Deze mensen 
zullen worden geïnformeerd en krijgen het advies zichzelf goed te 
monitoren. 
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2B2.4 Veiligheid en handhaving 
5 Beschermingsmiddelen • De Haagse Hogeschool hanteert de richtlijnen van het RIVM. 

Daarom stelt de Hogeschool het dragen van 
beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes) voor studenten, 
medewerkers en overige bezoekers niet verplicht.  

• Indien studenten, medewerkers of overige bezoekers toch 
wensen om beschermingsmiddelen te dragen, dan zal dit door De 
Haagse Hogeschool in alle redelijkheid worden toegestaan.    

 

3B2.5 Faciliteiten 
1 Catering en 

bedrijfsrestaurants 
• De fysieke ruimtes van de bedrijfsrestaurants en koffiecorners 

zijn in de fase vanaf 15 juni beperkt open met een beperkt 
assortiment. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk eigen eten  mee 
te nemen. Voor actuele openingstijden kun je terecht op intranet. 

• Ook kan er gebruik worden gemaakt van de vending- en 
koffiemachines. Het advies luidt om voor en na gebruik van de 
machines je handen goed te wassen.  

• FZ&IT verstrekt indien nodig middelen voor de schoonmaak van 
bijvoorbeeld koffie- en vendingmachines. Het advies luidt om 
voor en na gebruik van de machines je handen goed te wassen.  

2 Kopieermachines • Er kan gebruik worden gemaakt van de kopieerfaciliteiten.  Het 
advies luidt om voor en na gebruik van de machines je handen 
goed te wassen. FZ&IT verstrekt indien nodig middelen voor de 
schoonmaak van kopieermachines. 

3 Vergaderen • Vergader zoveel mogelijk online.  
• Vergaderingen die fysiek op locatie moeten plaats vinden, dienen 

de reguliere vergaderruimtes te gebruiken.  
• De vergaderruimtes zijn ingericht met een standaard opstelling 

waar door middel van bestickering is aangeven hoe de ruimte 
gebruikt kan worden, rekening houdend met 1,5 meter afstand. 

• Het is niet mogelijk om banqueting faciliteiten (koffie, thee, 
water, broodjes, etc) te reserveren. 

4 Balies • Frontoffice FZ&IT is geopend voor vragen.  
• Openingstijden en/of bereikbaarheid van specifieke balies zijn te 

vinden op de intranetpagina van je eigen faculteit of opleiding.  
• De balies zijn ingericht conform de richtlijnen van het RIVM. 

5 Recepties • De recepties zijn in deze periode geopend en ingericht conform 
de COVID-19 richtlijnen van het RIVM. 

6 Bibliotheek • De Bibliotheek en de zelfstudieplekken in De Haagse Hogeschool 
zijn open.  

 
7 Sport • Algemene binnensportvoorzieningen zijn gesloten.  
8 Werkplekken 

medewerkers 
• Het uitgangspunt is dat medewerkers vanuit huis (online) werken. 
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3B2.5 Faciliteiten 
• Voor de medewerkers die vanwege hun werkzaamheden op De 

Haagse Hogeschool fysiek aanwezig moeten zijn, voorziet De 
Haagse Hogeschool in een beperkt aantal werkplekken.  

• De reservering en/of toewijzing van die werkplekken gebeurt 
decentraal onder de verantwoordelijkheid van de directeur van 
de betreffende faculteit of dienst.  

• Medewerkers dienen met hun leidinggevende te overleggen of 
aanwezigheid op De Haagse noodzakelijk is en op welke 
dagen/tijdstippen er binnen de gestelde kaders ruimte is voor 
fysieke aanwezigheid.  

• Kies voor werkplekken die zo ver mogelijk uit elkaar liggen. 
• Voor de periode tot de zomervakantie worden geen stoelen 

weggehaald en geen bureaus afgeplakt. 
• Medewerkers worden centraal voorzien van hygiënemiddelen om 

zelf voor en na gebruik de werkplek schoon te maken. 
9 Werkplekken 

studenten voor 
zelfstudie 

• Er is een beperkt aantal studentwerkplekken voor zelfstudie 
beschikbaar.  

• Deze plekken zijn uitsluitend bestemd voor studenten die door 
persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen studeren.  
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