FRAMEWORK EVENING EDUCATION
1. As People First University, the University of Twente strives for a high quality of education and
community building. Contact between staff, teachers and students is essential in this. It
requires the UT to make optimum use of the capacity of the campus and its facilities, whereby
national measures such as social distancing will be a limiting factor. That is why the University
of Twente also makes its campus available in the evenings to give all students the opportunity
to follow as much education on campus as possible and to meet each other.
2. Education in evening hours in response to Covid-19 crisis is a temporary measure. The
provisions on working hours as stated in the Collective Labour Agreement (CAO) and the Act
on Working Hours and thus the welfare of employees are taken into account.
3. Attention will be paid to the number of evenings that students have education on campus. We
strive for a maximum of 1 evening per week.
4. The maximum of scheduled education will be 8 hours per day.
5. Evening classes will be scheduled until 22.00 at the latest.
6. After an evening class, in principle no morning classes will be scheduled the next day for the
group of students involved.
7. The campus is also open in the evenings until 22.00 to make use of project spaces and quiet
study areas.
8. The educational program makes its own assessment of the details of the timetable for
education in the evenings in consultation with the timetable team, with due observance of the
usual role of the Program Committee. The well-being and workload of staff and employees are
an important point of attention in this regard.
9. The study program makes its own assessment of which tests will take place online and which
will take place on campus. The starting point is that an estimated 50% of the tests can be
organized on campus. The examination board is responsible for guaranteeing the quality of
the interim and final examinations and will advise the study program on these choices.
10. The implementation of the 1.5 meter university is continuously monitored.

RICHTLIJN AVONDONDERWIJS
1. Universiteit Twente streeft als People First University naar een hoge kwaliteit van onderwijs en
community building. Hierin is contact tussen staf, docenten en studenten essentieel. Het
vraagt van de UT om capaciteit van de campus en haar faciliteiten zo optimaal mogelijk te
benutten, waarbij landelijke maatregelen als social distancing een beperkende factor zullen
zijn. De Universiteit Twente stelt daarom haar campus ook ’s avonds beschikbaar om alle
studenten de kans te geven zoveel mogelijk fysiek onderwijs te volgen en elkaar te kunnen
ontmoeten.
2. Avondonderwijs naar aanleiding van Covid-19 is een tijdelijke maatregel. De CAO bepalingen
over werktijd en de arbeidstijdenwet en daarmee het welzijn van medewerkers worden hierbij
in acht genomen.
3. Er wordt in de roostering rekening gehouden met het aantal avonden dat studenten fysiek
onderwijs hebben. Er wordt gestreefd naar een maximum van 1 avond per week.
4. Er wordt per dag maximaal 8 uur onderwijs ingeroosterd.
5. Avondonderwijs wordt tot maximaal 22:00 ingeroosterd.
6. Na een avondblok wordt de volgende dag in principe geen ochtendblok gepland voor dezelfde
groep studenten.
7. De campus is ’s avonds tot 22:00 open voor het gebruik van projectruimtes en rustige
studieplekken.
8. De opleiding maakt een eigen afweging over de invulling van roostering van onderwijs in de
avonduren in afstemming met het roosterteam, met inachtneming van de gebruikelijke rol van
de opleidingscommissie. Welzijn en werkdruk van staf en medewerkers zijn hierbij een
belangrijk aandachtspunt.
9. De opleiding maakt een eigen afweging welke toetsing online en welke fysiek plaats zal
vinden. Het uitgangspunt hierbij is dat naar schatting 50% van de toetsing op de campus
georganiseerd kan worden. De examencommissie is verantwoordelijk voor de borging van de
kwaliteit van de tentamens en examens en zal de opleiding adviseren over deze keuzes.

10. De uitvoering van de 1.5 universiteit meter wordt continue gemonitord.

