
Update 1 mei 2020 

Tijdelijke maatregel overgang bachelor naar master vanwege COVID-19 

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de 

bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan 

doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende 

nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip 

instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding. 

Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven bij de 

TU Delft, gelden de volgende uitgangspunten. 

Voor bachelorstudenten: 

 Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van 

hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 

mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken 

 Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, 

bijvoorbeeld afronding van het BEP. Faculteiten informeren studenten van hun 

bacheloropleidingen vóór 15 mei 2020 welke inhoudelijke eisen zij stellen 

 De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen 

volgen, vervalt op 31 augustus 2021 

Voor schakelstudenten: 

 Schakelstudenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximaal 15 EC hebben in 

hun schakelprogramma mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en 

deelnemen aan tentamens van mastervakken. 

 De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen 

volgen, vervalt op 31 augustus 2021 

Bovenstaande regeling geldt voor de instroom van masterstudenten binnen de TU Delft. 

Mogelijk wordt de regeling via landelijke afspraken uitgebreid om studenten tussen 

universiteiten en enkele hbo-instellingen te laten doorstromen. Informatie daarover volgt 

uiterlijk 15 mei 2020. 

Temporary measure on Bachelor/Master transition because of COVID-19 

The Bachelor’s-before-Master’s rule (‘harde knip’ in Dutch) is the legal provision that states 

that a student must first complete their Bachelor’s or Pre-Master’s programme before they can 

move on to a Master’s programme.  In order to limit possible study delays and related adverse 

consequences due to COVID-19, the Ministry of Education, Culture and Science has allowed 

universities to put temporary measures in place for the transition from a Bachelor’s to a 

Master’s programme. 

For Bachelor’s students and Pre-Master’s students who are enrolled at TU Delft in the 

academic year 2019-2020, the following principles apply. 



For bachelor students: 

 Bachelor’s students who have a deficit of up 15 EC in their Bachelor’s examination 

programme on 31 August 2020, may enrol in Master’s subjects in the academic year 

2020-2021 and participate in examinations of Master’s subjects 

 Faculties may designate certain subjects as entry requirements, such as completion of 

the Bachelor Final Project, for each Master’s programme. Faculties shall inform 

students of these requirements before 15 May 2020 

 The option to enrol in Master’s courses without having completed a Bachelor’s 

programme expires on 31 August 2021 

For Pre-Master’s students: 

 Pre-Master’s students who have a deficit of no more than 15 EC in their Pre-Master’s 

programme on 31 August 2020 may enrol in Master’s courses and participate in 

examinations of Master’s courses in the academic year 2020-2021 

 The option to enrol in Master’s courses without having completed the Pre-Master’s 

programme expires on 31 August 2021 

This arrangement applies to the intake of Master’s students within TU Delft.  The 

arrangement may be extended to allow students to move between universities, as well as a 

number of institutes of higher professional education, once agreements on a national level 

have been reached. Information about this will follow no later than 15 May 2020. 

 

Update 21 april 

Tegemoetkoming financiële zorgen studenten 

De maatregelen rondom de coronacrisis zijn ingrijpend voor velen van ons, fysiek en mentaal. 

Er zijn ook situaties waarin studenten te maken hebben gekregen met grote geldzorgen, 

zodanig dat die de voortgang van de studie in gevaar brengen. Om tegemoet te komen aan 

deze situatie heeft de universiteit een aantal maatregelen getroffen. 

 TU Delft zal coulant omgaan met de betalingstermijnen van het collegegeld. Het 

collegegeld wordt in principe wel op de gebruikelijke momenten geïncasseerd, maar 

lukt de inning niet, dan is uitstel mogelijk. 

 Ook een deel van de non-EER studenten, die te maken hebben met een substantieel 

hoger collegegeld, komt de TU Delft tegemoet. Dit betreft non-EER studenten die hun 

bachelor of masterdiploma vóór 1 september 2020 behaald zouden hebben, maar 

waarvan het geplande afstuderen door de coronacrisis niet verwezenlijkt wordt. Zij 

kunnen het komende academisch jaar (2020-2021) gedurende 3 maanden, d.w.z. tot 1 

december 2020, hun studie afmaken tegen het wettelijke tarief (in plaats van het 

hogere instellingstarief).Het gaat hier dus uitsluitend om non-EER studenten in de 

laatste fase van hun studie, dus het derde bachelorjaar of het tweede masterjaar. Dit 

betreft het maximale dat we momenteel binnen de wettelijke beperkingen in dezen 

kunnen doen. Deze aanpassing zal automatisch worden doorgevoerd en betreft 



maximaal 3 maanden, vanaf 1 september. Dit is de kortst mogelijk termijn waarop dit 

mogelijk is. De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt; nadere informatie volgt. 

 Tot slot is de universiteit bezig met de opzet van een solidariteitsfonds, waarmee met 

bijdragen van derden schrijnende en urgente gevallen zouden kunnen worden 

geholpen. 

Meeting students’ financial concerns 

The measures surrounding the corona crisis are far-reaching for many of us, physically and 

mentally. Students have also had to deal with major money worries that sometimes even 

endanger the progress of their studies. The university has taken a number of measures in 

response to this situation. 

 TU Delft will be lenient with the terms of payment of tuition fees. In principle, tuition 

fees will be collected at the usual times, but if collection fails, postponement is 

possible. 

 A number of non-EEA students, who are faced with substantially higher tuition fees, 

will also be supported by TU Delft. This concerns non-EEA students who would have 

obtained their Bachelor's or Master's degree before 1 September 2020, but whose 

planned graduation is not being realised due to the corona crisis. They will be able to 

complete their programme during 3 months in the coming academic year (2020-2021), 

i.e. until 1 December 2020, at the statutory rate (instead of the higher institutional 

rate).This therefore concerns only non-EEA students in the final phase of their studies, 

i.e. the third bachelor year or the second master year. This is the maximum that we can 

currently do within the legal restrictions. The fee will be adjusted automatically; the 

adjustment covers a maximum of 3 months, starting on 1 September – the earliest date 

at which this can be realised. This scheme is currently being worked out in more 

detail; further information will follow. 

 Finally, the university is in the process of setting up a solidarity fund, which could be 

used to help distressing and urgent cases with contributions from third parties. 

 

Update 3 april 2020 

Bindend Studieadvies (BSA) 

In navolging van de afspraak die de Nederlandse universiteiten gemaakt hebben met de 

Minister van OCW, heeft de TU Delft besloten om de uitvoering van de regeling voor het 

Bindend Studieadvies (BSA) dit jaar aan te passen. Voor het BSA dat eind van het studiejaar 

2019-2020 wordt verstrekt, geldt het volgende: 

 Positief BSA 

Studenten die in september 2019 of daarna zijn gestart en 45 EC of meer halen, 

krijgen volgens de BSA-regeling van de TU Delft automatisch een positief bindend 

studieadvies. 



  

Uitstel van BSA 

 Studenten die in september 2019 of daarna zijn gestart en dit studiejaar tussen de 30 

EC en 44 EC halen krijgen eind augustus automatisch uitstel van het BSA. 

 Studenten die september 2019 of daarna zijn gestart en in maart 2020 een positief 

tussentijds advies hebben ontvangen (bij 22,5 tot en met 30 EC) krijgen eind augustus 

automatisch uitstel van het BSA. 

In deze gevallen moeten studenten dan aan het eind van het tweede jaar wel de 60 

studiepunten uit het eerste jaar hebben behaald. 

 Mogelijk uitstel 

Studenten die in september 2019 of daarna zijn gestart, dit studiejaar minder dan 30 EC halen 

en geen positief tussentijds advies in maart 2020 hebben ontvangen, krijgen een 

(voorgenomen) negatief bindend studie advies. Ze kunnen wel uitstel van het BSA aanvragen 

als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die hun studievoortgang negatief hebben 

beïnvloed. 

Als een student uitstel krijgt, moet de student aan het einde van het tweede studiejaar 45 

studiepunten uit het eerste jaar of de 60 studiepunten uit het eerste jaar hebben behaald. 

Al eerder uitstel gehad 

Studenten die al een keer uitstel van het BSA hebben gehad, krijgen eind augustus een 

positief bindend studieadvies als ze aan de BSA-norm voldoen (45 EC uit het eerste studiejaar 

van de opleiding of het eerste jaar volledig afgerond). Voldoen ze niet aan de BSA-norm, dan 

kunnen ze nogmaals uitstel aanvragen als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die de 

studievoortgang negatief hebben beïnvloed. 

Procedure voor uitstel BSA 

De procedure voor het aanvragen van uitstel staat op de BSA-website. Bij verdere vragen, 

neem contact op met de studie-adviseurs van je faculteit. 

  

https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/bindend-studieavies-bsa/


Binding recommendation on continuation of studies (BSA) 

(ENGLISH) 

Following the agreement made by Dutch universities with the Minister of Education, Culture 

and Science, TU Delft has decided to adjust the implementation of the Binding Study Advice 

(BSA) scheme this year. The following applies to the BSA that will be issued at the end of the 

2019-2020 academic year: 

Positive BSA 

Students who started in September 2019 or later and achieve 45 EC or more will 

automatically receive a positive BSA according to the TU Delft BSA regulation. 

Postponement of BSA 

 Students who started in September 2019 or later and pass between 30 EC and 44 EC 

this academic year will be automatically postponed by the BSA at the end of August. 

 Students who started in September 2019 or later and received a positive interim 

recommendation in March 2020 (at 22.5 up to and including 30 EC) will automatically 

receive a postponement from the BSA at the end of August. 

In these cases, students must have obtained the 60 credits from the first year at the end of the 

second year. 

Possible postponement 

Students who started in September 2019 or later, who achieve less than 30 EC this academic 

year and who did not receive a positive interim advice in March 2020, will receive a 

(proposed) negative binding study advice. They can, however, apply for a postponement from 

the BSA if there are personal circumstances that have negatively influenced their study 

progress. 

If a student is granted a postponement, the student must have obtained 45 credits from the first 

year or the 60 credits from the first year by the end of the second year of study. 

Already had an earlier postponement 

Students who have already been granted a BSA postponement will receive a positive binding 

study advice at the end of August if they meet the BSA standard (45 EC from the first year of 

study or the first year fully completed). If they do not meet the BSA standard, they can apply 

for a further postponement if there are personal circumstances that have negatively influenced 

their study progress. 

  



Procedure for BSA postponement 

The procedure for requesting postponement is available on the BSA website. If you have any 

further questions, please contact your faculty's study advisors. 

Update 1 april 2020 

Coronavirus update 

De overheid heeft bekend gemaakt dat alle coronamaatregelen worden verlengd tot en met 

dinsdag 28 april. Dat betekent onder meer: zoveel mogelijk thuiswerken, de 

hygiënemaatregelen in acht nemen en op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. In de week 

vóór 28 april beoordeelt de overheid welke maatregelen er voor de periode daarna nodig zijn. 

De TU Delft had al eerder besloten het onderwijs tot in ieder geval 1 juni zoveel mogelijk 

online aan te bieden. Ook bereiden we ons erop voor dat er mogelijk tot het einde van het 

collegejaar alleen online onderwijs gegeven kan worden. Mocht het overheidsbeleid in de 

tussentijd versoepeld worden, dan bekijken we welke vormen van onderwijs en/of toetsing 

wel weer op de campus kunnen plaatsvinden. 

Coronavirus update (ENGLISH) 

The Dutch government has announced that all corona measures will be extended until 

Tuesday 28 April (Dutch). These include: working from home as much as possible, observing 

the hygiene measures and keeping a distance of 1.5 metres from each other. In the week 

before 28 April, the government will decide on necessary measures for the period thereafter. 

TU Delft had already decided to offer education online as much as possible until at least 1 

June. We are also preparing for the situation where education can only be provided online 

until the end of the academic year. Should government policy be relaxed in the meantime, we 

will consider which forms of education and/or testing can take place on campus again. 

 

  

https://www.tudelft.nl/en/student/legal-position/binding-recommendation-on-continuation-of-studies/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april


Update 25 maart 2020 

Online onderwijs verlengd tot 1 juni 

Op 23 maart werden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verder 

aangescherpt. In overleg met de andere universiteiten is daarom besloten om door te gaan met 

het aanbieden van zoveel mogelijk online onderwijs in plaats van campusonderwijs. Daarvan 

was al sprake tot 6 april, dat breiden we uit tot in ieder geval 1 juni. We bereiden ons erop 

voor dat er tot het einde van het collegejaar alleen online onderwijs gegeven kan worden. 

Mocht het overheidsbeleid in de tussentijd versoepeld worden, dan bekijken we welke vormen 

van onderwijs en/of toetsing wel weer op de campus plaats kunnen vinden. 

Hoe vervelend deze boodschap ook is, het is goed dat hier nu duidelijkheid over is, zodat we 

ons volledig kunnen richten op het aanbod en de kwaliteit van de online alternatieven. Voor 

activiteiten waarvoor echt geen online alternatief beschikbaar is, zoals sommige practica, 

zoeken we naar andere mogelijkheden. Studenten worden hierover geïnformeerd via 

Brightspace. 

Online education extended until 1 June (ENGLISH) 

On 23 March, measures against the spread of the coronavirus were further strengthened. In 

consultation with the other Dutch universities, we have therefore decided to continue offering 

as much online education as possible instead of campus education. This was already the case 

until 6 April, and this measure will now be extended to at least 1 June. We are preparing for 

the possibility that we will only be able to provide online education until the end of the 

academic year. However, should government policy be relaxed in the meantime, we will 

explore which educational activities and/or examinations can take place on campus again. 

However unwelcome this message may be, it is good that we now have clarity, so that we can 

fully focus on the range and quality of online alternatives. We will also look for other 

possibilities for activities that cannot be moved online, such as certain practicals. Students 

will be kept informed about this via Brightspace. 

 

  



Update 23 maart 2020 

Coronavirus update 

Vandaag werd besloten dat de bestaande maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus verder worden aangescherpt. Wat dit precies gaat betekenen voor het hoger 

onderwijs zal de komende tijd duidelijk worden. 

Coronavirus update (ENGLISH) 

It was decided today that the existing government measures against the spread of the 

coronavirus should be further strengthened. Exactly what this will mean for higher education 

will become clear in the coming period 

Update 19 maart 2020  

BSA, aanmelddatum, studenten in het buitenland 

Het ministerie van OCW heeft vandaag in overleg met de universiteiten (VSNU) een aantal 

nadere uitgangspunten gepubliceerd hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus in 

het hoger onderwijs. Alle universiteiten hebben in het overleg met de minister aangegeven te 

zullen handelen in de geest van dit document. Dat betekent voor de studenten van de TU Delft 

het volgende: 

 --- Read more ---De TU Delft ziet studievertraging ten gevolge van de landelijke 

COVID-19 maatregelen als geldige reden voor het aanvragen van uitstel voor de BSA. 

Een nadere procedure en richtlijnen om dit in goede banen te leiden volgen zo spoedig 

mogelijk. Deze studenten krijgen de mogelijkheid om een positief advies te halen in 

het studiejaar 2020-2021. Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan 

de BSA-norm, ontvangen dit studiejaar een positief advies. 

 Daar waar bij de TU Delft sprake is van een reguliere aanmelddatum van 1 mei zal 

deze worden opgeschoven naar 1 juni. 

 De TU Delft zal voor opleidingen die decentrale selectie toepassen vast houden aan 

de deadline van 15 april om de selectieprocedures af te ronden. 

Studenten en medewerkers krijgen, net als alle Nederlanders, van de Rijksoverheid het advies 

om niet meer te reizen. Op dit moment bevindt een aantal studenten en medewerkers zich nog 

in het buitenland. De universiteit probeert met zoveel mogelijk studenten contact te 

onderhouden en te overleggen over mogelijk repatriëring in overleg met de overheid. 

Het coronacrisis kan voor studenten ook financiële problemen opleveren. De dienstverlening 

van DUO kan daarvoor uitkomst bieden. Dit geldt voor alle (oud)studenten van de TU Delft. 

De  VSNU gaat ook met het ministerie van OCW in gesprek over compensatie van de 

financiële effecten van deze crisis op de universiteiten. 

  

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/19/bindend-studieadvies-voor-studenten-uitgesteld-bij-vertraging-door-coronavirus
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/569-informatie-over-coronavirus-in-relatie-tot-universiteiten-update-19-maart.html
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/569-informatie-over-coronavirus-in-relatie-tot-universiteiten-update-19-maart.html


BSA, application date, students abroad (ENGLISH) 

In consultation with the Association of Universities in the Netherlands (VSNU), the Ministry 

of Education, Culture and Sciences (in Dutch) has published a number of further principles (in 

Dutch) on how to deal with the consequences of the coronavirus in higher education. In 

consultation with the Ministry, all universities have indicated that they will act in the spirit of 

this document. For TU Delft students this means the following: 

 TU Delft considers a study delay, as result of the national coronavirus measures, a 

valid reason for applying for an extension of the BSA (binding recommendation). An 

updated procedure and guidelines to manage this will follow as soon as possible. The 

affected students will be given the opportunity to obtain positive advice in the 2020-

2021 academic year. Students who meet the BSA standard within the 2019-2020 

academic year will receive positive advice this academic year. 

 Where TU Delft has a regular registration date of 1 May, this will be postponed to 1 

June. 

 TU Delft will adhere to the deadline of 15 April to complete the selection procedures 

for those courses that use a decentralized selection. 

Just like all Dutch people, students and employees are advised by the national government not 

to travel. At the moment, a number of students and employees are still abroad. The university 

tries to maintain contact with as many students as possible and to discuss possible repatriation 

in consultation with the government. 

The coronavirus crisis can also cause financial problems for students. DUO's services can 

provide a solution. This applies to all (former) students of TU Delft. The VSNU is also in 

talks with the Ministry of Education, Culture and Sciences about compensation for the 

financial repercussions of this crisis on the universities. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/19/bindend-studieadvies-voor-studenten-uitgesteld-bij-vertraging-door-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/19/bindend-studieadvies-voor-studenten-uitgesteld-bij-vertraging-door-coronavirus
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht.html/nieuwsbericht/569-informatie-over-coronavirus-in-relatie-tot-universiteiten-update-19-maart


Update 15 maart 2020 

(Basis)scholen en kinderopvang dicht 

Het kabinet heeft zojuist aangekondigd dat alle (basis)scholen en kinderopvangverblijven in 

Nederland dicht gaan. We realiseren ons dat deze nieuwe maatregelen extra belastend kunnen 

zijn voor ouders met kinderen. We zullen met z’n allen op zoek moeten naar creatieve 

oplossingen. Als TU Delft proberen we ouders maximaal tegemoet te komen, maar we 

moeten tegelijkertijd oog houden voor de voortgang van onze primaire processen – zowel in 

onderwijs, onderzoek als ondersteuning. Daarom vragen we je het volgende: 

Sinds vorige week is aan iedereen al dringend verzocht waar mogelijk thuis te werken. We 

gaan ervan uit dat iedereen op zoek gaat naar een goede en reële balans tussen thuiswerken en 

de zorg voor de kinderen. 

Probeer waar nodig en in het geval wanneer thuiswerken niet mogelijk is, in overleg met je 

partner/andere ouders/collega’s/familie/buren/oppas/etc. een alternatief of alternatieve opvang 

en verzorging van je kind(eren) te organiseren. Wellicht kun je in overleg met je 

leidinggevende ook je werktijden aanpassen. 

We begrijpen natuurlijk dat er even tijd nodig is om dit goed te kunnen regelen. 

Als het je echt niet lukt om op korte termijn oplossingen te vinden, kan aanspraak worden 

gemaakt op calamiteiten- en/of buitengewoon verlof. Een en ander in overleg met je 

leidinggevende. 

Voor iedereen in Nederland geldt: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, 

keelpijn of koorts. Deze maatregel is onverkort van toepassing voor medewerkers, studenten 

en bezoekers van de TU Delft. Het is belangrijk dat je hier je leidinggevende van op de 

hoogte stelt, als dit bij jou aan de orde is. 

Als je in staat bent om thuis te werken ondanks deze klachten, meld je dan niet ziek. 

Aanvullende maatregelen kabinet 

Vanmiddag kondigde het kabinet wederom aanvullende maatregelen af om de verspreiding 

van het coronavirus terug te dringen. Alle huidige maatregelen bij de TU Delft blijven geldig 

en worden in ieder geval verlengd tot en met 6 april. De TU Delft zet wel onverkort in om 

zoveel mogelijk onderwijs online aan te bieden. 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen zal op de campus per direct de horeca worden 

gesloten. Ook gaan de (basis)scholen vanaf maandag dicht. We beseffen dat dat extra 

belastend kan zijn voor ouders met kinderen en de nodige vragen kan oproepen. Blijf updates 

hierover in de gaten houden. 

Wellicht ten overvloede, voor iedereen geldt op aandringen van het kabinet om gepaste 

afstand te houden, waarbij een afstand van 1,5 meter als leidraad wordt gegeven. 

 



CvB-bericht 

Maatregelen coronavirus 

Scroll down for English 

Vanmiddag maakte de Rijksoverheid een uitbreiding bekend van de maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus.  Na de persconferentie hierover door premier Rutte riep de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) universiteiten tevens op om al het 

wetenschappelijke campusonderwijs in ieder geval tot en met 31 maart 2020 af te gelasten en 

zoveel mogelijk alternatief onderwijs online te verzorgen. 

Vanaf morgen, 13 maart 2020, tot in elk geval 31 maart 2020 vindt er daarom geen 

campusonderwijs plaats aan de TU Delft; dit geldt ook voor tentamens. Al het onderwijs zal 

in komende periode zoveel mogelijk online worden aangeboden. Verdere instructies volgen. 

Studenten adviseren we om Brightspace goed in de gaten te houden. 

Wij realiseren ons dat deze maatregelen zonder meer ingrijpend zijn. Van alle collega’s, 

studenten en bezoekers van de TU Delft worden grote en onverwachte extra inspanningen 

gevraagd. Het is nodig een juiste balans te blijven vinden tussen onze taak als universiteit, de 

zorg voor onze campusgemeenschap en de effecten van de maatregelen. 

Voor de overige door de overheid vanmiddag aangegeven maatregelen is hieronder 

aangegeven wat de gerelateerde maatregelen voor de TU Delft zijn.  Onderstaande 

maatregelen zijn per direct van toepassing voor de TU Delft, in ieder geval tot en met 31 

maart 2020. 

1. Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, 

keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten 

verergeren. 
o Deze maatregel is onverkort van toepassing voor medewerkers, studenten en 

bezoekers van de TU Delft. 

2. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. 

Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en 

sportwedstrijden. 
o Deze maatregel betekent voor de TU Delft het volgende: 

 Vanaf morgen, 13 maart 2020, tot in elk geval 31 maart 2020 vindt er 

geen onderwijs op locatie  plaats aan de TU Delft; dit geldt ook voor 

tentamens 

 Al het onderwijs zal in komende periode zoveel mogelijk digitaal 

worden aangeboden. Verdere instructies volgen 

 TU Delft Library, X (voorheen Sport & Cultuur), Pulse en Science 

Centre sluiten per direct 

 Bij bedrijfsrestauraties en andere horeca-activiteiten mogen niet meer 

dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn 

 Promoties kunnen niet worden bijgewoond door meer dan 100 

personen tegelijkertijd 

 Evenementen met meer dan 100 bezoekers tegelijkertijd in dezelfde 

ruimte zijn niet toegestaan 



 Werkgerelateerde bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers 

tegelijkertijd in dezelfde ruimte zijn niet toegestaan 

3. Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of 

de werktijden te spreiden. 
o Deze maatregel betekent voor de TU Delft het volgende: 

 De leidinggevende besluit of er thuis kan worden gewerkt of dat de 

werktijden kunnen worden gespreid. 

4. Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde 

weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen 

wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te 

beperken. 
o Deze maatregel is onverkort van toepassing voor medewerkers, studenten en 

bezoekers van de TU Delft. 

5. Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u 

gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw 

werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. 
o Deze maatregel vertalen wij voor TU Delft tot: 

 De TU Delft heeft op aangeven van directeuren en decanen een aantal 

kritische processen geïdentificeerd 

 De decaan of directeur besluit of er sprake is van een kritisch proces en 

zal de betrokken medewerkers hierover informeren 

6. Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in 

plaats van grootschalige colleges. 
o Deze maatregel is onverkort van toepassing voor de TU Delft. 

 Zie maatregel 2. 

7. Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en 

kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die 

omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet 

de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke 

gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij 

aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten 

thuis blijven. 
o Deze maatregel is onverkort van toepassing voor medewerkers, studenten en 

bezoekers van de TU Delft. 

Omdat het een uitdaging is om dit alles op korte termijn te regelen, vragen we iedereen zich 

flexibel op te stellen. Wij rekenen op ieders begrip en gaan ervan uit dat we hier samen de 

schouders onder zullen zetten. 

Executive Board message 

Additional coronavirus measures  

This afternoon, the Dutch government announced an expansion of the measures against the 

spread of the coronavirus.  After the press conference on this subject by Prime Minister Rutte, 

the Minister of Education, Culture and Science (OCW) also called on universities to cancel all 



on-campus education at least until 31 March 2020 and to provide alternative education online 

as much as possible. 

From tomorrow, 13 March 2020, until at least 31 March 2020, there will therefore be no 

campus education at TU Delft; this includes exams. In the coming period, education will be 

provided online as much as possible. Further instructions will follow. We advise students to 

keep a close eye on Brightspace. 

We realise that these measures are undoubtedly far-reaching. All colleagues, students and 

visitors to TU Delft will be required to make considerable and unexpected extra efforts. It is 

necessary to keep finding the right balance between our task as a university, the care for our 

campus community and the effects of the measures. 

For he other measures indicated by the government this afternoon, the related measures for 

TU Delft are indicated below. The measures listed below apply to TU Delft with immediate 

effect, at least until 31 March 2020. 

1. Everyone in the Netherlands: stay at home with a cold, cough, sore throat or 

fever. Avoid social contact. Do not call your doctor until symptoms are more 

severe.  
o This measure is fully applicable to all employees, students and visitors of TU 

Delft. 

2. Meetings or events with more than 100 people are canceled throughout the 

Netherlands. This also applies to public locations such as museums, concert halls, 

theaters, and sports venues.  

o For TU Delft, this measure means that: 

 From tomorrow, 13 March 2020, until at least 31 March 2020, there will be no on-

campus education at TU Delft; this includes exams 

 All education will be offered online as much as possible in the coming period. Further 

instructions will follow 

 TU Delft Library, X (formerly Sport & Culture), Pulse and Science Centre will close 

with immediate effect 

 In the case of company restaurants and other catering activities, no more than 100 

persons may be present at the same time 

 PhD conferral ceremonies cannot be attended by more than 100 people at the same 

time 

 Events with more than 100 visitors in the same room, at the same time are not allowed 

 Work-related meetings with more than 100 visitors in the same room, at the same time 

are not allowed 

3. People throughout the Netherlands are called upon to work from home as much 

as possible or to spread working hours. 

 For TU Delft, this measure means that: 

o your manager decides whether work can be done from home or whether 

working hours can be staggered. 



4. Vulnerable persons: (the elderly and persons with reduced resistance) are to 

avoid large groups and public transport. In general, people are urged to limit 

visits to vulnerable people. 
o This measure is fully applicable to all employees, students and visitors of TU 

Delft. 

5. For healthcare personnel and personnel in vital processes: a lot is required of 

you. Do not stay home until you have symptoms and a fever. If necessary, consult 

with your employer. And also: do not travel abroad. 

 For TU Delft, this measure translates into: 

 On the advice of deans and directors, TU Delft has identified a number of critical 

processes 

 The dean or director concerned decides whether this is a critical process and will 

inform any staff concerned 

6. Universities and universities of applied sciences are requested to offer online 

education instead of large-scale lecture meetings. 
o This measure is fully applicable to TU Delft. 

 See also measure 2 

7. Schools in primary, secondary and secondary vocational education and childcare 

facilities will remain open: few infections occur there and the environment is less 

international. Moreover, children and young people do not form the highest risk 

groups. In addition, the social consequences of closing schools would be 

significant, yet contribute little to limiting the spread of the virus. Children who 

have a cold should stay at home. 
o This measure is fully applicable to all employees, students and visitors of TU 

Delft. 

As it is a challenge to arrange all this at short notice, we ask you to be flexible. We hope we 

can count on your understanding and that we will all work together to achieve this. 

  



Coronavirus update 26 februari 2020 

Zoals bekend is er sinds december 2019 een uitbraak van het coronavirus. De volgende 

landen/regio’s hebben momenteel te maken met een wijdverspreide transmissie van het virus: 

 China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan) 

 Singapore 

 Iran 

 Enkele gemeenten in Italië: Codogno en omgeving, Sesto Cremonese, Pizzighettone, 

Soresina, Sesto San Giovanni, Pieve Porto Morone (provincie Lombardije) en Vo’ 

Euganeo, Mira (provincie Veneto) 

China 

We blijven mensen die net terug zijn uit China dringend adviseren om nog niet direct naar de 

universiteit te komen maar 14 dagen thuis te blijven. Wanneer je in deze 14 dagen koorts met 

luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) krijgt, neem dan telefonisch contact op met je 

huisarts en volg eventueel medisch advies op. Zie voor verdere informatie de lijst van 

veelgestelde vragen. 

Overige landen 

Ben je recent in één van de andere bovengenoemde landen of regio’s geweest én heb je koorts 

met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid), neem dan (telefonisch) contact op met de 

huisarts en volg eventueel medisch advies op; we adviseren je dringend in deze situatie voor 

de zekerheid 14 dagen thuis te blijven. Meld dit bij je leidinggevende of je studieadviseur. 

Heb je een specifieke vraag in relatie tot je werk of studie en het coronavirus, bespreek dit dan 

met je leidinggevende of je studieadviseur. 

Informatievoorziening 

TU Delft blijft het nieuws en instructies van autoriteiten op het gebied van gezondheid actief 

volgen, treft achter de schermen de nodige voorbereidingen en informeert nader wanneer 

nodig. Houd hiervoor de lijst van veelgestelde vragen in de gaten; deze wordt continu 

bijgewerkt. 

Reizen 

Op dit moment raden wij het studenten en medewerkers ten zeerste af om naar China te 

reizen. Het boeken van reizen naar China via de TU Delft is, in afwachting van de 

ontwikkelingen, voor onbepaalde tijd stopgezet. Voor actuele reisadviezen voor overige 

gebieden kun je terecht op de website van Buitenlandse Zaken; neem deze adviezen serieus. 

Persoonlijke hygiëne 

In algemene zin is het voor iedereen altijd aan te raden om de persoonlijke hygiëne te 

bewaken door vaak en goed de handen te wassen, te hoesten en te niezen in je elleboog (niet 

in je handen), en papieren zakdoekjes te gebruiken. De TU Delft heeft additionele 

schoonmaakmaatregelen genomen, zoals ook te lezen valt in de lijst van veelgestelde vragen. 

https://secure-web.cisco.com/1yJH4fXg-f3wUj4tOljeUmAcvt_TCvakCAQPA5V08YffH4In2_6UJ-j7aA-cyPHDGLfx2XIBGDdvX_Dl3ZF1bxqZ6rG1Okrr9YOjI3b8wNGH1QVjq2Og0QS-5iej3A60oIItD1tLUK3FiKGqQBJd9aI1Fdy6QD7eMPiPjkGtiHXfXN7NM4o09cm6Na8YuPVdaXTe_SBEP1uLnOzhxygXU5X47UqnGNcy5FaQ1xYp7JUo0TxrEeo94Et_1hPdsrTZU__KWHv-34uM__cPD7f339p1OB-c7Cw60_Gh07TpwtPj-E8khuIP4FxhPV7FjT3e7xfUbbWjnpQS7Fivk_vTJvwpL48_eHF5SfQXco2xIYsO16bQX2Fr_Bl0NZf_yB-LE0ItNwHX4OQzY5YD7iblnt3iSu5VtDmvrDctihoyKzXI/https%3A%2F%2Fintranet.tudelft.nl%2Fdocuments%2F20147%2F0%2FVeelgestelde%2Bvragen%2Bover%2Bhet%2BCoronavirus%2B25%2Bfebruari%2B2020.pdf%2F
https://secure-web.cisco.com/1yJH4fXg-f3wUj4tOljeUmAcvt_TCvakCAQPA5V08YffH4In2_6UJ-j7aA-cyPHDGLfx2XIBGDdvX_Dl3ZF1bxqZ6rG1Okrr9YOjI3b8wNGH1QVjq2Og0QS-5iej3A60oIItD1tLUK3FiKGqQBJd9aI1Fdy6QD7eMPiPjkGtiHXfXN7NM4o09cm6Na8YuPVdaXTe_SBEP1uLnOzhxygXU5X47UqnGNcy5FaQ1xYp7JUo0TxrEeo94Et_1hPdsrTZU__KWHv-34uM__cPD7f339p1OB-c7Cw60_Gh07TpwtPj-E8khuIP4FxhPV7FjT3e7xfUbbWjnpQS7Fivk_vTJvwpL48_eHF5SfQXco2xIYsO16bQX2Fr_Bl0NZf_yB-LE0ItNwHX4OQzY5YD7iblnt3iSu5VtDmvrDctihoyKzXI/https%3A%2F%2Fintranet.tudelft.nl%2Fdocuments%2F20147%2F0%2FVeelgestelde%2Bvragen%2Bover%2Bhet%2BCoronavirus%2B25%2Bfebruari%2B2020.pdf%2F
https://secure-web.cisco.com/1I4umaLhhjK1ILCw2QVcXawLfmyChvyyzGTfEcHJToLlR_Pc5en7Ta5LgzPX6QU7HNI0E1LwbCkIcSvWEbBvyc2lWdpyOX6jNHbtLZDrLzCjxdRNLkxNaNFvoRkyJF47CmHCaMWhZGt476mo3P5wHmLL2mLie3KQKoIPz4MEa2LjL0oF69j7DUX9rwjJTwFIgyyo7Jumyx6wMiYX3QeL7jKBSw8XeSqN1YeID7fTRSEnoFWM2QjNP2uuNM8a5ztUddQI_4TNlY6gi6rFl_cbx5dayjfQwZWiBR2150r9amqeZTLj0omFCVeZqk6qAORQBUW6LlYb1TwzS6vXFnHTMwY_BhJaXxexDuEXcFrVxvLteKkcJX6y6m1C-ZeOgbre16PVCTqENPT56mtWgj1HxfU8QaRnRYat4CVe0ivxqRlt027xptJrllnevxg1CLH_K/https%3A%2F%2Fwww.nederlandwereldwijd.nl%2Freizen%2Freisadviezen


Meer informatie 

De actuele stand van zaken voor de TU Delft wordt steeds gecommuniceerd via de hiervoor 

genoemde lijst van veelgestelde vragen. Je kunt ook altijd bellen met 015 278 9111.Meer 

informatie is ook te lezen op de website van het RIVM. 

Coronavirus update 26 februari 2020 (ENGLISH) 

As you know, there has been an outbreak of the coronavirus since December 2019. The 

following countries/regions are currently experiencing widespread transmission of the virus: 

 China (including Hong Kong, Macao and Taiwan) 

 Singapore 

 Iran 

 Some municipalities in Italy: Codogno and surroundings, Sesto Cremonese, 

Pizzighettone, Soresina, Sesto San Giovanni, Pieve Porto Morone (Province of 

Lombardy) and Vo’ Euganeo, Mira (Province of Veneto). 

China 

We urge people who have just returned from China not to come directly to the university but 

to stay at home for 14 days. If during these 14 days you get a fever with respiratory 

complaints (coughing or shortness of breath), please contact your family doctor by phone and 

follow medical advice if necessary. For further information, see the list of frequently asked 

questions. 

Other countries 

If you have recently been to one of the other countries or regions mentioned above and you 

have a fever with respiratory problems (coughing or shortness of breath), please contact your 

family doctor (by telephone) and follow any medical advice; we urgently advise you to stay at 

home for 14 days in this situation. Report this to your supervisor or study advisor. If you have 

a specific question in relation to your work or studies and the coronavirus, discuss it with your 

supervisor or study advisor. 

Information at: 

TU Delft continues to actively follow the news and instructions from health authorities, 

makes the necessary preparations behind the scenes and provides further information when 

necessary. To this end, keep an eye on the list of frequently asked questions, which is 

continuously updated. 

Travel 

At the moment we strongly advise students and staff against traveling to China. Pending 

developments, the booking of trips to China through TU Delft has been stopped for an 

indefinite period of time. For current travel advice for other areas, please visit the website of 

the Ministry of Foreign Affairs (in Dutch); take this advice seriously. 

Personal hygiene 

https://secure-web.cisco.com/13ND3ZJPM6A1VcJG4SkLkjvv820-aBpS9OlVZS3JrKT4Fz6tbxspMtl5YSy430I8_aw5KJWveAGrkdzuZcWvWXtvZ4qqtyqdqw6Opi2tsJtluTJSrmVzgaId6A1JrxF1MititEf3qHZwdOayhdyLBlaVlADqXUD0Pp4i9RqJgbUYQHJ9sgZ5koKLEmulq-tWXuB8pdOA9n4VrFC8YUgIik_UeRlmIAqFpx_UFN5oeQbwpmhKAkYbvrtEZda9nmKdE7Dwmb5bmX2fppGoyDnF5LzUlNI_S89RpZ5e00k5KcSqi8td_gezKAHpIn3V7dbygh5XnQQRmXmuuUiaB1RHoN5ZCNrz4L69d2v7SmUEK-mByNcXYepbW8ZZeLwBpTX186a5G9N_OnU-1Ixsx8GLZ3GnCOyo82Wu9hNrTxFRy6yY/https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fcoronavirus
https://secure-web.cisco.com/13v3odlt6ydzLLbTWuSSZRgqiWRG9u3HJW4rfBNSht_0U6IxSLQKO1qCSD_I9ZoDqiRc5Om0g8iXBgZev9nNHuMcc-lO7Q1Nqigj4h9JsjEB0XEkUS1QFXJIBtF-ocYrG3E8fofrLFRT3rxxpd8BfPNR80Qa7IW66ttVGCIwQt96Mw7CGWW2SqaIPxKwel_dIrOOnTT35l6zW0oYDiqWWZkcGHi3dS-gqQhPxTQe8JxnZ9Qj48Ck_ks2XF09XkLzin5hrG7PbcDjz8fgd9J__g_nLbQ1Zjgz_Xo9DVzea6KTj7dYdkuxOT3qvbAyTv2MpVHXUcu6oeA8C7-P3oeoV-upgnhFec7vmqJxrlt7ihmqzMATB4JGZg8Y0oETJmxLgsaW5WVIr0Puqf6GOLL6dMYfV5YMPKutBN5KWkH3MYZc/https%3A%2F%2Fintranet.tudelft.nl%2Fdocuments%2F20147%2F0%2FFrequently%2Basked%2Bquestions%2Babout%2Bthe%2BCoronavirus_25Feb2020.pdf%2F
https://secure-web.cisco.com/13v3odlt6ydzLLbTWuSSZRgqiWRG9u3HJW4rfBNSht_0U6IxSLQKO1qCSD_I9ZoDqiRc5Om0g8iXBgZev9nNHuMcc-lO7Q1Nqigj4h9JsjEB0XEkUS1QFXJIBtF-ocYrG3E8fofrLFRT3rxxpd8BfPNR80Qa7IW66ttVGCIwQt96Mw7CGWW2SqaIPxKwel_dIrOOnTT35l6zW0oYDiqWWZkcGHi3dS-gqQhPxTQe8JxnZ9Qj48Ck_ks2XF09XkLzin5hrG7PbcDjz8fgd9J__g_nLbQ1Zjgz_Xo9DVzea6KTj7dYdkuxOT3qvbAyTv2MpVHXUcu6oeA8C7-P3oeoV-upgnhFec7vmqJxrlt7ihmqzMATB4JGZg8Y0oETJmxLgsaW5WVIr0Puqf6GOLL6dMYfV5YMPKutBN5KWkH3MYZc/https%3A%2F%2Fintranet.tudelft.nl%2Fdocuments%2F20147%2F0%2FFrequently%2Basked%2Bquestions%2Babout%2Bthe%2BCoronavirus_25Feb2020.pdf%2F
https://secure-web.cisco.com/13v3odlt6ydzLLbTWuSSZRgqiWRG9u3HJW4rfBNSht_0U6IxSLQKO1qCSD_I9ZoDqiRc5Om0g8iXBgZev9nNHuMcc-lO7Q1Nqigj4h9JsjEB0XEkUS1QFXJIBtF-ocYrG3E8fofrLFRT3rxxpd8BfPNR80Qa7IW66ttVGCIwQt96Mw7CGWW2SqaIPxKwel_dIrOOnTT35l6zW0oYDiqWWZkcGHi3dS-gqQhPxTQe8JxnZ9Qj48Ck_ks2XF09XkLzin5hrG7PbcDjz8fgd9J__g_nLbQ1Zjgz_Xo9DVzea6KTj7dYdkuxOT3qvbAyTv2MpVHXUcu6oeA8C7-P3oeoV-upgnhFec7vmqJxrlt7ihmqzMATB4JGZg8Y0oETJmxLgsaW5WVIr0Puqf6GOLL6dMYfV5YMPKutBN5KWkH3MYZc/https%3A%2F%2Fintranet.tudelft.nl%2Fdocuments%2F20147%2F0%2FFrequently%2Basked%2Bquestions%2Babout%2Bthe%2BCoronavirus_25Feb2020.pdf%2F
https://secure-web.cisco.com/1I4umaLhhjK1ILCw2QVcXawLfmyChvyyzGTfEcHJToLlR_Pc5en7Ta5LgzPX6QU7HNI0E1LwbCkIcSvWEbBvyc2lWdpyOX6jNHbtLZDrLzCjxdRNLkxNaNFvoRkyJF47CmHCaMWhZGt476mo3P5wHmLL2mLie3KQKoIPz4MEa2LjL0oF69j7DUX9rwjJTwFIgyyo7Jumyx6wMiYX3QeL7jKBSw8XeSqN1YeID7fTRSEnoFWM2QjNP2uuNM8a5ztUddQI_4TNlY6gi6rFl_cbx5dayjfQwZWiBR2150r9amqeZTLj0omFCVeZqk6qAORQBUW6LlYb1TwzS6vXFnHTMwY_BhJaXxexDuEXcFrVxvLteKkcJX6y6m1C-ZeOgbre16PVCTqENPT56mtWgj1HxfU8QaRnRYat4CVe0ivxqRlt027xptJrllnevxg1CLH_K/https%3A%2F%2Fwww.nederlandwereldwijd.nl%2Freizen%2Freisadviezen


In general, it is always advisable for everyone to maintain personal hygiene by frequently and 

properly washing your hands, coughing and sneezing into your elbow (not your hands), and 

using paper handkerchiefs. TU Delft has taken additional cleaning measures, as can be read in 

the list of frequently asked questions. 

More information 

The current state of affairs for TU Delft is always communicated via the aforementioned list 

of frequently asked questions. You can also always call 015 278 9111. 

More information can of course also be found on the RIVM website. 

  

 

https://secure-web.cisco.com/1yBdhjFhnWDpnK5bLRECS98SjwjEccfKZG-x0GnicceM99BTX4CupERoIdZsCRGnZnoQLmnP-60bJWukZJXwMd5Kh13UYfPN8QQp4BdR2R5Aa4GhibkeZgCCbaI3TEJ-P-TqooofffmVGBnWsaj4REMj3TTo1qTW2DLq9jq0NFfs8JvkqQFncCR7z8N6DYUFjQxsGGOXfo-lc4uGit10yskz_b1fJ0YbXTKQWyn21p1J-gzrFexu_UOiRLofddENCDmEuDaBAQyTFHZBJ56DmG_kx3kqHj1KiRC3z9bAYJkKTxfPviduCkFLN7TPYaX3lOUc-evttEcIPdEaPLyHHckbl1DRL8T42mpmJ_usEnVW4nvaREy77JVzr6KgPyLXXcOW_tDfhOqUAkW63Uk0wz0LZXd30eEqCzPrUMxxfC-E/https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fen%2Fnovel-coronavirus-in-china

