Corona update RAvB #3
Vrijdag 13 maart, 15u00

Beste studenten en docenten,

We hebben zojuist met het crisisteam (opleidingscoördinatoren) bij elkaar gezeten en
uitgangspunten voor het onderwijs de komende weken vastgesteld.
Primaire uitgangspunt: dat het onderwijs door kan blijven gaan, maar dat het op afstand
plaatsvindt.

Dit betekent concreet dat zoveel mogelijk online gaat plaatsvinden om fysiek contact te
vermijden. Toegespitst op de verschillende onderwijsactiviteiten betekent dit het volgende:

Colleges
-

Colleges vinden plaats via platforms als Skype, video, WeTransfer etc.

-

Jeroen Visschers, verantwoordelijk voor het theorieonderwijs neemt met de docenten
contact op om de begeleiding, eindproducten en afronding af te stemmen. De docent
informeert de studenten over de concrete afspraken.

-

Inschrijven colleges 4e kwartaal vrijdag 3 april
Indien noodzakelijk vindt de inschrijving online plaats.

Studio’s
•

Studiobegeleiding
Vindt eveneens plaats via platforms als Skype, video, WeTransfer etc.

•

Tussenpresentaties semesterstudio’s 20 maart
Worden verschoven naar vrijdag 27 maart. Studenten dienen daarvoor een
slideshow in te leveren voor vrijdag 27 maart voor 9u00 bij de ontwerpdocent(en). De
briefing van wat de docent in je slideshow wil terug zien krijg je van de docent te
horen. De docenten en een staflid geven gezamenlijk schriftelijk feedback op de
slideshow.
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•

Afronding 3e kwartaalstudio’s vrijdag 27 maart
De afrondingsposters dienen op vrijdag 27 maart voor 9u00 digitaal ingeleverd te
worden bij de ontwerpdocent. Voor de fysieke presentatie wordt een nieuwe datum
gezocht.

•

Start 4e kwartaalstudio’s
Indien dan nog noodzakelijk zelfde werkwijze als hierboven genoemd.

•

De opleidingscoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de studio’s nemen met de
docenten contact op om de begeleiding, eindproducten en afronding af te stemmen.
De docent informeert de studenten over de concrete afspraken.

2e semester studio’s
Pozen: Hinke Majoor
School for the timber age: Renske van der Stoep
Artis Islands: Hinke Majoor
Kunstmuseum: Renske van der Stoep
Drager en Inbouw: Renske van der Stoep
Nieuwe typologieën voor Zuid: Thijs van Spaandonk
Zoektocht naar suburbane stedelijkheid: Margit Schuster
Wet Urbanism: Thijs van Spaandonk
Marseille FOS Rotterdam: Margit Schuster
3e kwartaalstudio’s
Prototyping: Hinke Majoor
Tektoniek: Hinke Majoor
Ecologische vrijplaats: Chris van Langen
De stad onder BTK: Thijs van Spaandonk
4e kwartaalstudio’s
Strijd om het portgebouw: Margit Schuster
Verborgen hofje: Margit Schuster
Regionaal bidbook Zeeland: Thijs van Spaandonk

Afstuderen
-

Atelier afstuderen
Begeleidingsbijeenkomsten vinden plaats via platforms als Skype, video, WeTransfer
etc.
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Voor de slotpresentatie op 2 april geldt dat op maandag 31 maart het startdocument
en de presentatie digitaal ingeleverd moeten worden bij docent atelier
afstudeeropgave, de afstudeermentor en de voorzitter van de afstudeercommissie.
Deze commissie geven gezamenlijk schriftelijk feedback op het startdocument en de
presentatie.
-

Peilingen
Afstudeerpeilingen en Groenlichtbijeenkomsten vinden plaats via via platforms als
Skype, video, WeTransfer etc.
Op de ochtend van de presentatie dient de afstudeerder de presentatie digitaal aan
te leveren bij de afstudeercommissie.

-

Slotbijeenkomsten
Hierover neemt Chris van Langen zsm contact op met de afstudeerders.

Praktijkdeel
-

Bureaubezoeken
De bureaubezoeken worden tijdelijk on hold gezet.

-

Praktijkschouw
Gaan voor alsnog door zoals gepland op 17 april.

Bereikbaarheid en aanwezigheid
-

Het studiesecretariaat is per mail bereikbaar via info@ravb.nl of persoonlijke
mailadressen van Alenka, Jacqueline, Sandra en Carla. We proberen zoveel
mogelijk vanuit huis te werken.

-

Voor overige medewerkers (stafleden) geldt ook dat ze per mail bereikbaar zijn.

-

Mediatheek
- veel materiaal is digitaal beschikbaar, via hr.nl/mediatheek
- veel e-books zijn via bovenstaande route te vinden. Docenten die niet in vaste
dienst zijn kunnen hier helaas niet bij omdat ze geen HR account hebben, studenten
wel.
- mediatheek Academieplein is vandaag gesloten, vanaf maandag zijn we open, wel
met minimale bezetting. Kan even duren voordat telefoon wordt opgenomen, contact
via e-mail is denk ik toch het snelst
- mediatheek van de Academie blijft in ieder geval t/m 31 maart gesloten.
Voor wie vragen heeft, medewerker of student, vandaag of in de komende weken,
neem gerust contact op:
Tineke t.e.van.heeren@hr.nl / Annette a.c.p.noordzij@hr.nl / Mediatheek@hr.nl
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Communicatie
Zoals eerder gecommuniceerd volgt de Academie de richtlijnen van de Hogeschool
Rotterdam die het actuele beleid volgt van het RIVM en de GGD. Of kijk op
het Informatiepunt Coronavirus op de site van Hogeschool Rotterdam.
We volgen de ontwikkelingen en houden jullie uiteraard op de hoogte van de laatste stand
van zaken.

Voor specifieke vragen over het beleid van de Academie en maatregelen mailen naar Chris
van Langen op c.r.van.langen@hr.nl en Alenka op info@ravb.nl.

Voor alle betrokkenen binnen de Academiegemeenschap betreft het een buitengewone
situatie en we proberen we het hoofd koel te houden en verstandige besluiten te nemen.
We bedanken iedereen voor het begrip en wensen iedereen veel sterkte toe.
Hartelijke groeten,
Alenka Milward
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