Beste cursist,
De wereld is ingrijpend veranderd de afgelopen tijd. Door omstandigheden buiten onze macht is het
onmogelijk geworden om uw cursus voort te zetten op de oude manier. De afgelopen dagen hebben
we daarom met man en macht gewerkt aan het vinden van oplossingen die het mogelijk maken om
uw cursus in aangepaste vorm voort te zetten en af te ronden.
Voor u, voor onze docenten en voor onszelf betekent dat uiteraard een reeks van aanpassingen.
Voortzetten van de cursus in de oude klassikale vorm is helaas nog niet mogelijk. Het is ook niet
bekend of en wanneer de cursus in de nabije toekomst in de klassen kan worden hervat. Daarom
hebben we gewerkt aan alternatieven. Deze alternatieven zijn minder ideaal, minder de manier
waarop u gehoopt en gerekend had. Binnen de huidige omstandigheden is het echter het beste wat
we kunnen bieden. Docenten en medewerkers werken er hard aan om het alternatief voor u tot een
waardevolle voortzetting te maken.
Wat betekent dit voor u?
Deze week werken docenten aan de voorbereiding van een online voortzetting van de cursus. Deze
zal vanaf maandag 30 maart van start gaan. U verneemt via de mail of via Whatsapp van uw docent
hoe en met welk programma verder gegaan wordt. De cursustijden blijven dezelfde als eerder aan u
gecommuniceerd. We houden dus het rooster van de klassikale versie aan. Elke docent zal u
zelf informeren over uw cursus.
Wat betekent het voor de betaling van de cursus?
Als een cursus niet door de docent kan worden voortgezet omdat er geen online versie mogelijk is,
dan wordt de cursus uitgesteld tot nader orde, dus totdat de klassikale versie weer van start mag
gaan. U ontvangt daarover bericht zodra we meer weten. Als de cursus wel kan worden voortgezet
omdat de docent een online versie aanbiedt, dan geldt deze cursus als reguliere voortzetting van de
lessen. Als een cursus gepland staat maar nog niet is opgestart, dan wordt deze geprogrammeerd op
een latere datum. U krijgt een tegoedbon als u aangeeft niet beschikbaar te zijn voor die latere
data.
Wat gaat er hierna gebeuren met de nieuwe cursussen?
Als deze crisis lang aanhoudt dan zullen de nieuwe cursussen in mei eveneens hinder gaan
ondervinden van deze crisis. In dat geval gaan we online versies aanbieden van de bestaande
cursussen. We bekijken de ontwikkelingen van dag tot dag, dus ook deze alternatieven. Mocht dit
scenario realiteit worden dan zullen we daarover nader communiceren met u en via de website. De
komende weken zullen we u regelmatig een update sturen om bij te praten.
Ik dank u voor de vele constructieve reacties die we van u hebben mogen ontvangen. Dat doet ons
erg goed. Ik wens u toe dat het u goed gaat in goede gezondheid. We zullen met elkaar door deze
lastige periode moeten zien te komen. Positief ervaar ik dat we ook daardoor samen veel leren en er
op een bepaalde manier ook weer beter van worden.
Met vriendelijke groeten,
MThérèse Konsten en Team Volksuniversiteit

