
 

 

Aan  : Fontysdirecteuren, cmr, corona contactpersonen 
Van                : centraal crisis team 
Datum  : 1 april 2021 
Betreft  : Memo n.a.v. het cct-overleg d.d. 1 april 2021 
 
 
 
We constateren dat we in een soort vacuüm zitten in het hoger onderwijs. Er is tijdens de vorige persconferentie 
iets gezegd over mogelijke versoepelingen in relatie tot de inzet van (zelf)testen. De antwoorden op de vragen die 
dat opriep zijn nog niet binnen. Ondertussen wachten we op een nieuwe versie van het Servicedocument van de 
Rijksoverheid met maatregelen en besluiten voor het hoger onderwijs en willen we heel graag weten met welk 
scenario we na de zomer, in het nieuwe studiejaar, rekening moeten houden.  Een vacuüm dus waarin iedereen 
veel vragen heeft en er nog weinig antwoorden zijn.  
 
Testen 
De afgelopen week is in verschillende gremia overleg geweest over de inzet van zelftesten in relatie tot meer 
ruimte voor fysiek onderwijs zodat studenten weer naar de campus kunnen komen. Zoals gezegd: een helder 
standpunt hierover is er nog niet. We wachten af. Zodra er nadere info is, zullen we jullie informeren. We 
verwachten die eind deze week of begin volgende week.  
 
Scenario’s 
Intussen zitten jullie volop in de voorbereiding voor het nieuwe studiejaar 2021-2022. Daarbij doet zich de vraag 
voor met welke scenario’s je hierbij rekening zou moeten houden. Ook wij weten niet hoe het er in september 
precies uit gaat zien, er zijn nog veel onzekerheden. Wat we wel weten is dat op het ministerie van OCW gewerkt 
wordt aan vier scenario’s.  
We verwachten dat deze vier scenario’s die naar verwachting half april bekend worden, mede richting geven voor 
de voorbereiding op het nieuwe studiejaar. Er komt dus wel een houvast, naast de ervaringen die iedereen al 
heeft opgedaan. Medio juli wordt door de Rijksoverheid bekeken welk scenario het meest waarschijnlijk is. Zodra 
over de scenario’s meer bekend is, zullen we jullie direct informeren. Dit betekent dat je nu nog in de 
voorbereiding rekening moet houden met verschillende scenario’s en met de mogelijkheid op en af te schalen 
naar meer of minder fysiek onderwijs. Mocht je nog niet met de voorbereidingen voor het nieuwe studiejaar 
begonnen zijn, dan is het advies daarmee te starten. Mocht je vragen hebben dan kun je die stellen via 
cct@fontys.nl. 
 
Thuiswerkregeling 
Op 16 maart, de Dag van de Thuiswerker publiceerden we de thuiswerkregeling. Daarin stond dat het mogelijk is 
vanaf 1 april een aanvraag te doen voor een thuiswerkset. Helaas is dit - in tegenstelling tot dit eerdere bericht -
nog niet mogelijk. Er wordt op dit moment gewerkt aan een bestelplatform. Verder wordt overlegd met 
leveranciers en de vervoerder over de logistiek en de registratie. We hopen dat net vóór of direct na de 
zomervakantie de eerste bestellingen geleverd kunnen worden. Meer informatie hierover volgt later. Mochten er 
nu al vragen zijn, wil je collega’s dan verwijzen naar pno@fontys.nl.  
NB: in Update 46 is deze passage ook aangepast.  
 
AV in lokalen en vergaderzalen  
In een groot aantal lokalen is de AV-voorzieningen uitgebreid met camera voorzieningen.  Voor de meeste 
vergaderzalen kan de laptop op de aanwezige schermen worden aangesloten, zodat op een hybride manier kan 
worden vergaderd. Tevens is een aantal vergaderlocaties (ongeveer 5%) ook extra camera voorzieningen 
aangebracht. Nieuwe verzoeken voor AV-aanpassingen in lokalen of vergaderzalen kunnen worden gedaan, 
maar voor de realisatie hiervan dient rekening te worden gehouden met de huidige wereldwijde schaarste van 
deze middelen. Het wordt daarom aanbevolen om hiervoor vroegtijdig een verzoek in te dienen bij dienst IT. 



 

 
 
Wifi 
Dienst IT vervangt voor de start van het volgende collega jaar versneld Fontysbreed op alle campussen ongeveer 
1/3 van de wifi-voorzieningen. Hiermee wordt de wifi-capaciteit vergroot waardoor de betrouwbaarheid en 
bruikbaarheid zal worden vergroot. Mocht er desondanks op bepaalde locaties in gebouwen problemen zijn met 
de ‘sterkte’ van de wifi, meldt dit dan bij dienst IT, zodat dit in de komende vernieuwingsronde kan worden 
meegenomen.  
Daarnaast heeft dienst IT mobiele wifi-faciliteiten die kunnen worden ingezet voor evenementen waarbij op grote 
schaal tijdelijk extra wifi-voorzieningen nodig zijn. Voor het gebruik van deze mobiele wifi-voorzieningen dient 
tijdig een reservering te worden gemaakt bij dienst IT.  
 
De volgende vergadering van het cct is op donderdag 8 april aanstaande.  
 
Fijne Paasdagen! 
 
 
 


