Algemene
maatregelen m.b.t.
de circulatie op de
campus (studenten)

CIRCULATIE
OP DE
CAMPUS

 Kom je met de wagen: parkeer voorwaarts en stap pas uit als de persoon in de
wagen naast je, die voor je was aangekomen, de wagen heeft verlaten.
 Kom je met de fiets: stal die in de voorziene fietsenstallingen. Er mag maar één
fietser per fietsbeuk binnen, dus wacht je beurt af op veilige afstand. Je mag in de
autovrije zones ook je fiets achterlaten op de steunpikkel.
 Ga bij aankomst op de campus rechtstreeks naar je lokaal; studeren of samen
scholen op de campus is verboden.
 Je bent verplicht een mondmasker te dragen in de gebouwen. Ben je je
mondmasker vergeten, dan kan je een mondmasker vragen aan het onthaal.
 Je desinfecteert je handen bij het betreden van het gebouw. Dit kan een wachtrij
veroorzaken: 1,5 meter afstand houden is dan verplicht.
 Je komt enkel naar de campus bij noodzakelijke leeractiviteiten of examens.
 Je mag met max. 3 andere personen samen wandelen, mits bewaren van de social distance.
 Hou rekening met het op de vloer aangeduid eenrichtingsverkeer in de gebouwen, of de looplijn in beide richtingen in brede gangen of centrale gedeelten. Bij
afwezigheid van looplijnen is het steeds rechtshouden aan de kant van de muur,
balustrade of trapleuning.
 Ook aan de toiletten zijn er wachtlijnen aangeduid op de vloer. De capaciteit is er
beperkt.
 Je verlaat de campus onmiddellijk na het examen, studieruimtes zijn dicht.
 De meeste liften laten maar 1 persoon toe.
 Hou rekening met de meegedeelde en/of geafficheerde richtlijnen en ga enkel zitten op
zitplaatsen die voorzien zijn van een rode bol (als er rode, oranje en gele bollen zijn) of oranje
bol (als er enkel oranje en gele bollen zijn).

Extra maatregelen
bij examens op de
campus
 Je kan vanaf een halfuur voor het examen reeds binnen in het lokaal. Wees tijdig want
er kunnen mogelijks wachtrijen ontstaan. Je kan wel pas starten met je examen op het
voorziene startuur.
 Je kan tijdens het examen enkel schrijfgerief en een rekenmachine (indien noodzakelijk) gebruiken. Handtassen, rugzakken, … worden in gesloten toestand onder of achter
de stoel van je examenplaats geplaatst. Je kan jouw jas of trui op de leuning van de
stoel hangen, of naast jouw examenplaats als het om een aula gaat. Er is geen vestiaire.
 Als je binnenkomt in het gebouw, desinfecteer je je handen met handontsmetting. Je
kan indien gewenst nog een reinigingsdoekje meenemen om je tafelblad en rugleuning
van de stoel extra te reinigen. Hou het reinigingsdoekje bij je tot na het examen.
 De toezichthouder zal je een examenplaats aanduiden in het lokaal. Je examenkopij ligt
op je stoel of op het tafeltje bij een examen in de aula.
 Bovenop de examenkopij vind je twee kladbladen. Je mag die niet verwijderen alvorens
de toezichter een signaal geeft dat het examen begint.
 Als je vroegtijdig klaar bent met het examen mag je het lokaal verlaten. Je legt je
examenkopij in de voorziene doos en je deponeert je reinigingsdoekje in de
voorziene vuilbak. Bij afgifte van je examen zal de toezichter je vragen je
studentenkaart te tonen en zal hij dit registreren op de naamlijst.
 Je verlaat zo snel mogelijk het gebouw en de campus. Samenscholen of nog even
napraten/studeren op de campus of in een gebouw is verboden.

Extra maatregelen
bij mondelinge
examens
 Je gaat 15 minuten voor aanvang van het examen naar het lokaal. Wees tijdig want er
kunnen mogelijks wachtrijen ontstaan. Bij het lokaal aangekomen hou je afstand op je
voorganger. De afstand is aangegeven op de grond. De docent zal je binnenroepen.
 De docent zal je een examenvoorbereidingsplaats aanduiden in het lokaal en je reeks
examenvragen ligt klaar op je stoel of tafel.
 Na je voorbereidingstijd zal de docent je bij zich roepen. Tijdens het examineren zal er
een plexischerm staan tussen de student en de docent. Na het examen zal de docent
vragen om je studentenkaart te tonen en zal hij dit registreren op de aanwezigheidslijst.
 Na het examen leg je de kopij van de examenvragenreeks en je kladbladen in de voor
ziene doos. Het reinigingsdoekje gooi je in de voorziene vuilbak.

Heb je vragen over jouw examenfaciliteiten dan kan je dit bespreken met de studie en
trajectbegeleider.

