Meer dan
welkom
bij Zuyd na 1 september

Veilig op school én online
Zuyd-onderwijs: op school en online
Vanaf 1 september ben je weer meer dan
welkom. Als je op school bent, dan dragen
we zorg voor je veiligheid. We organiseren
het onderwijs op school volgens de RIVM
richtlijnen. Soms is het lastig om 1,5 meter
afstand te garanderen, zoals bij sommige
praktijkoefeningen. We zorgen dan voor
aanvullende maatregelen.

Toetsen
Ook toetsen zijn soms online en soms op
locatie. We werken aan toetsvormen die goed
online kunnen worden afgenomen, zoals een
online mondeling tentamen of een presentatie
in de vorm van een video. Studenten hebben
ook al meegedacht over alternatieve manieren
van toetsen en dat leverde creatieve ideeën
op die door de examencommissie werden
goedgekeurd.

We gaan er nu van uit dat je vaker op school
komt voor:
- Oefenen van vaardigheden
- Samen werken aan opdrachten en projecten
- Maken van toetsen
- Persoonlijke begeleiding

Stage en Exchange in het buitenland
We volgen voor stage en exchange grotendeels
het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je opleiding kan je verder
informeren.

Je bent eerder online bezig voor:
- Bestuderen van kennisclips of het bekijken
van hoorcolleges
- Werken aan opdrachten in kleine groepen
- Feedbacksessies met docenten
- Presentaties

Openbaar Vervoer
We vragen je om zo weinig mogelijk gebruik
te maken van het openbaar vervoer en zoveel
mogelijk met eigen vervoer te komen. Gaat dat
niet, dan niet vergeten een mondkapje mee te
nemen!

Eerstejaars
We zorgen voor corona-proof introductieactiviteiten, zodat je je snel thuis voelt bij Zuyd.
Daardoor leer je docenten, medestudenten en
de opleiding goed kennen. Je zult soms online
studeren, maar ook veel op school zijn.

Contact
Vind je het -ondanks dat je weer welkom bent
op school- lastig om gemotiveerd te blijven,
neem dan contact op met een docent,
studentendecaan of iemand van je opleiding.
Lees ook een keer deze tips.

Log in op Zuydnet voor meer informatie over de wijze waarop we vanaf 1 september
het onderwijs vormgeven. Of kijk in de uitgebreide brochure.

