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1. Context opstart september 2020 
1.1 Situering 
 

We volgen de basisregelgeving van VLHORA, de Vlaamse hogescholenraad. Vlhora 
onderscheidt 4 pandemieniveaus: 

 

Nulrisico (groen). Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle 
contacten kunnen plaatsvinden. 
Laag risico (geel). Er is een beperkte transmissie van besmettingen in de samenleving, 
waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke 
verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan 
met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen. 
Matig risico (oranje). Er is een systematische transmissie van besmettingen in de 
samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen 
mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een 
context waar risicofactoren zoveel als mogelijk onder controle zijn gebracht. 
Hoog risico (rood). Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn 
nieuwe uitbaken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten 
vermeden worden. 

 

Die niveaus leiden tot 4 onderwijsscenario’s: 

 

Normale organisatie, 100% aanwezigheid -> dit is de situatie van pre-Corona 
75% aanwezigheid: Iedereen zal op de campus contactonderwijs kunnen meemaken, 
maar niet allemaal op hetzelfde moment. Dit is een mix van online-offline (hybride) 
onderwijs zodat de omvang van het aantal studenten in circulatie van en naar de 
campus met minstens 25% verminderd wordt. We volgen de richtlijnen van de 
professionele sectoren (cultuur met onderscheid met publiek of zonder publiek) als 
toets en mits positief advies van de preventieadviseur 
20 tot 25% aanwezigheid: we volgen de richtlijnen van de professionele sectoren 
(cultuur met onderscheid met publiek of zonder publiek) als toets en mits positief 
advies van de preventieadviseur -> dit is iets ruimer dan de situatie van na 
18/05/2020 
Lockdown -> dit is de situatie tussen midden maart en midden mei 2020 

 

 

Een meer gedetailleerd overzicht vind je via deze link/ achteraan dit document. 

De start in september 2020 situeert zich in CODE GEEL. 

Voor de beoefening van de kunsten, al dan niet voor publiek, moet KCA zich 
houden aan de afspraken zoals beschreven in de sectorgids professionele 
kunsten. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-hogescholen
https://sectorgidscultuur.be/
https://sectorgidscultuur.be/
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Verderop in het draaiboek worden alvast de belangrijkste aandachtspunten per opleiding 
vermeld. 

Let wel: de sectorgids is een dynamisch gegeven. De afspraken worden bijgewerkt al 
naargelang de evolutie van de situatie.  

 
1.2 Op de campus 
1.2.2 Algemeen 
Het basisprincipe bij het verplaatsen blijft ‘Hou minimaal 1,5m afstand’. Dit geldt ook 
bij verplaatsingen in/rond het gebouw. 

Fysieke contacten (begroeten door handen geven of kussen, knuffelen of omhelzen, 
aanraken) kunnen nog steeds niet. 

Houd in gangen zoveel mogelijk rechts. Liften voor stijgen ; trappen voor dalen. 

MONDMASKER IS VERPLICHT OP DE CAMPUS 

behalve wanneer je neerzit en 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden. 

• In de gangen, publieke en gemeenschappelijke ruimtes draag je steeds je 
mondmasker. 

• In klaslokalen en kantoren waar je neerzit en op elk moment 1,5 meter afstand 
tussen de verschillende personen kan bewaren, is het niet verplicht om je 
mondmasker te dragen. 

• In eetruimtes (personeelsrefter, studentenrestaurant …) kan je zonder 
mondmasker zitten om te eten. Zorg er hierbij voor dat je steeds diagonaal en op 
1,5 meter afstand tegenover elkaar zit. 

• Vergadering? Dan gelden dezelfde regels: zorg dat je diagonaal tegenover elkaar 
zit en 1,5 meter afstand bewaart. In dat geval is het mondmasker niet verplicht.  

 

Hygiëne blijft belangrijk: 

• Was/ontsmet je handen regelmatig.  
• Ontsmet je werkplek, materiaal,… regelmatig. 

! let op: niet alle instrumenten verdragen alcohol ; hier blijven de afspraken dezelfde 
als in het voorjaar 

Hoe kans op besmetting minimaliseren? 

studenten gebruiken zoveel mogelijk hun eigen instrument(en) 

handen wassen/ontsmetten voor en na het spelen 

mondmasker dragen indien haalbaar 

Piano’s kunnen gereinigd worden met een zachte oplossing van zeep en water; doekjes 
nooit te nat maken en de toetsen steeds van achter naar voor proper maken en niet van 
links naar rechts over het klavier, want dan komt er misschien water tussen de toetsen. 

De ventilatie blijft nog steeds op volle kracht draaien om zoveel mogelijk buitenlucht 
binnen te brengen.  
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Ben je positief getest, breng dan de AP-infolijn op de hoogte via 03 220 59 99. 

Personen die recent positief getest zijn op Covid-19, maar toch geen symptomen hebben, 
blijven minimaal 14 dagen thuis. Ook als een huisgenoot positief werd getest, kom je 
minimaal 14 dagen niet naar de campus. 

Medewerkers die afwezig zijn omwille van ziekte of quarantaine mailen hun afwezigheid 
door naar jodka.crabbe@ap.be. 

Studenten melden hun afwezigheid via conservatorium@ap.be met in CC het 
opleidingshoofd/coördinator/docent.  Het doktersattest kan de student uploaden in 
IBamaflex. 

 

1.2.3 Openingsuren KCA 

ma-do 
vr 

za-zo 

8u-23u 
8u-18u 
12u-18u  

studenten boeken zelfstudie 
via My Arts 

weekend: via onthaal 
  

ma-do 
vr 

za-zo 

8u-23u 
8u-18u 
12u-18u  

studenten boeken zelfstudie 
via My Arts 

weekend: via onthaal 

ma-do 
vr 

za-zo 

9u-17u 
9u-17u 

gesloten 
 

zelfstudie mits beslissing 
OH 

boeking via Catherine ; 
eventuele aanpassingen via 

onthaal 
gesloten  geen zelfstudie 

 

1.2.4 Eten en drinken 
Je kan eten bestellen en afhalen in Club Cons.  

Er zijn 50 zitplaatsen voorzien in Club Cons, die voorbehouden worden voor docenten en 
studenten. Zorg ervoor dat je steeds diagonaal en op 1,5 meter afstand tegenover 
elkaar zit 

Nota voor personeel: de keuken van de vergaderzaal is enkel toegankelijk voor Fatima. 
Heb je iets nodig? Bel haar. 

 

1.2.5 Studentensecretariaat en studiebegeleiding 
Het studentensecretariaat en het bureau voor studiebegeleiding zijn niet toegankelijk 
voor studenten. Er wordt zoveel mogelijk online geregeld. 

Indien het toch nodig is om iemand fysiek te ontmoeten, kan dat na afspraak (telefonisch 
of via mail).  De vergaderzaal backstage en het kantoor van Stuvo worden voorzien van 
plexi schermen. Afspraken gaan door in deze lokalen.  

Dit geldt ook voor ontmoetingen met coördinatoren, docenten,… 

 

mailto:jodka.crabbe@ap.be
mailto:conservatorium@ap.be
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1.2.6 Productie en techniek 
Het productiebureau is voorlopig niet toegankelijk voor studenten. Studenten kunnen via 
mail of telefonisch een afspraak maken met een productiemedewerker. Op de 3e 
verdieping in Beel wordt een balie voorzien waar deze afspraken doorgaan. 

 

1.2.7 Lokalen 
Er wordt voldoende poetsmateriaal op de gangen voorzien = papieren doeken, 
ontsmettingsmiddel, handgel en een vloermop. Iedereen neemt de 
verantwoordelijkheid om gebruikt materiaal en de vloer van de lokalen na 
gebruik schoon te maken. 

In het lokaal/zaal wordt enkel gebruik gemaakt van de aangeduide plaatsen. Loop niet 
nodeloos rond in een lokaal. 

Algemene richtlijn om afstand te respecteren:  

4m2 bij zittend werk / 10 m2 bij bewegend werk  
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2. Organisatie administratie, coördinatie, onderzoek en productie 
 
2.1 Algemeen 
Telewerk blijft sterk aanbevolen als het werk het toelaat. Elk team maakt in overleg een 
werkplan op waarin de aanwezigheid afgesproken wordt. 
 
Basis:  
Werken in subteams (thuis + on site). Afwijkingen kunnen afhankelijk van de 
noodwendigheden of in samenspraak met leidinggevenden met goede afweging van 
veiligheid en welzijn. Geen vermenging van subteams! 
 
Wanneer je neerzit en op elk moment 1,5 meter afstand tussen de verschillende 
personen kan bewaren, is het niet verplicht om je mondmasker te dragen.  
 
Bij de indeling van de werkplekken wordt rekening gehouden met de fysieke afstand 
tussen andere personen: 

• De werkplekken in een lokaal worden op maximale afstand van elkaar 
gepositioneerd.  

• Het aantal personen per lokaal wordt zo veel als mogelijk beperkt.  
 
Iedereen gebruikt eigen materiaal. Als dat niet kan: regelmatig ontsmetten. Dat geldt 
ook voor tafels, stoelen,… (vooral gladde oppervlakken).  
 
Vergaderingen gaan zoveel als mogelijk digitaal door. 
Toch on campus? 
Zorg dat je diagonaal tegenover elkaar zit en 1,5 m afstand bewaart. In dat geval is het 
mondmasker niet verplicht.  
 
Koffie en water kan na ontsmetting van machines (toetsen, knoppen, … )  
 
Iedereen gebruikt een eigen of gepersonaliseerde tas/glas/drinkbus. 
 
De plaatsen in Club Cons zijn beperkt ; er wordt zoveel mogelijk gegeten aan bureau/in 
de tuin. Ook hier geldt: houd 1,5m afstand. 

 

2.2 Techniek 

De aanwezigheid van technische crew tijdens creatie, repetitie en voorstelling wordt 
beperkt tot een minimum. 

Technici of productiemedewerkers die nabij de artiesten moeten komen tijdens creatie, 
repetitie en voorstelling en social distancing niet kunnen respecteren, zijn afgescheiden 
door een beschermingsplaat of dragen een mondmasker 

Alle lokalen, podia, ateliers, studio’s… worden voldoende verlucht. 

Er zijn voldoende desinfecterende reinigingsmiddelen aanwezig op de plaats van creatie/ 
repetitie/voorstelling om materialen te ontsmetten. 
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Bij het werken op hoogte wordt op de begane grond een voldoende 
grote veiligheidsperimeter gehanteerd. 

Het wordt technici afgeraden handschoenen te dragen. Deze kunnen een vals gevoel van 
veiligheid geven. Het is belangrijker om regelmatig de handen te wassen met zeep of te 
ontsmetten en het gezicht niet aan te raken. Handschoenen mogen enkel gebruikt 
worden bij taken waar voorheen ook handschoenen voor gebruikt werden. Het is ook 
hierbij belangrijk het gezicht niet aan te raken met de handschoenen. 

Materiaal 

• Werk zoveel mogelijk met persoonlijk materiaal. 
• Gedeeld materiaal moet regelmatig en minstens voor elke wissel ontsmet worden. 
• Machines worden na elk gebruik ontsmet (knoppen, hendels, 

contactoppervlakken). 
• Draag enkel handschoenen als de werkomstandigheden dit vereisen. Ontsmet de 

handschoenen regelmatig. 
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3. Opleidingsspecifieke info 
3.1 Situering 
Zoals eerder vermeld moeten de hogere kunstopleidingen zich houden aan de afspraken 
die gemaakt werden op het niveau van de professionele kunstensector, zowel voor 
praktijklessen als voor projecten. Die afspraken (en de updates) zijn terug te vinden op 
www.sectorgidscultuur.be. 

Indien het niet mogelijk blijkt om de maatregelen na te leven, volgt er overleg met de 
interne preventieadviseur van AP om te bekijken wat er al dan niet kan. 

 

3.2 Algemeen kader 
Bij theorielessen gelden de volgende regels voor docenten:  

• Kan je de afstand niet garanderen? Gebruik dan een mondmasker.  
• Sta je recht en blijf je te allen tijden op minstens 1,5 m afstand? Dan is ook 

een face shield toegestaan.  
• Blijft de eerste rij van het lokaal vrij, kan je de afstand garanderen en blijf je als 

lesgever vooraan in de klas? Dan hoeft het mondmasker of face shield niet 
gedragen te worden. 

Voor studenten: in klaslokalen waar je neerzit en op elk moment 1,5 meter afstand 
tussen de verschillende personen kan bewaren, is het niet verplicht om je mondmasker 
te dragen. 

 

Wat artistieke praktijkvakken betreft: 

Hier gelden de maatregelen van de professionele kunstensector zoals beschreven in de 
sectorgids cultuur.  

De medewerkers van productie zijn op de hoogte van de meest recente afspraken. Zij 
communiceren alle maatregelen naar de opleidingshoofden/ coördinatoren/ 
vakgroepvoorzitters die op hun beurt alle begeleiders/docenten van tevoren inlichten 
over de manier van werken.  

• Productie verzamelt documentatie die betrekking heeft op het beheer van de 
preventie van de professionele risico’s.  

• Productie is het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of meldingen. 
• Voor elke repetitie in het kader van een project, houdt de begeleider 

aanwezigheden bij in het kader van contact tracing. 
• Werknemers uit de risicogroep zijn uitgesloten van de uitvoering van repetities en 

creatie. Er kan een uitzondering gemaakt worden met een doktersattest of 
wanneer de persoon te allen tijde op veilige afstand kan deelnemen. 

• Wie ziek is of een van de COVID-symptomen (hoest, koorts, keelpijn, verlies van 
smaak of ademhalingsproblemen) vertoont, blijft thuis en verwittigt onmiddellijk 
zijn werkgever/opdrachtgever/docent/begeleider. Daarnaast wordt een dokter 
geraadpleegd en eventueel een test ondernomen. 

http://www.sectorgidscultuur.be/
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• Wie tijdens de werkdag symptomen vertoont, gaat naar huis en raadpleegt een 
arts. 

• Als iemand in je naaste omgeving (huisgenoot) besmet is maar je zelf geen 
symptomen vertoont, raadpleeg je een arts. Die bepaalt of het mogelijk is om 
verder te werken. Zo niet, bepaalt de arts of en hoe lang je thuis in quarantaine 
gaat. 

AFSTAND 

• Alle medewerkers respecteren onderling de 1,5 m afstandsregel. Er is GEEN 
lichamelijk contact bij begroeting: geen handen geven, geen knuffels en niet 
kussen.  

• Hanteer tijdens het podiumwerk twee meter afstand tussen artiesten en 
crew. Schermen en/of mondmaskers kunnen gebruikt worden wanneer de afstand 
verkleind moet worden maar deze contacten dienen steeds zo kort mogelijk 
gehouden te worden (max. 15 minuten). 

• Het aantal aanwezigen per werkplek wordt beperkt tot een minimum. Er wordt 
duidelijk aangegeven wie aanwezig moet zijn.  

o Indien mogelijk worden extra monitors voorzien waarop de werkplek 
(studio, podium…) vanop afstand kan gevolgd worden.  

o Gebruik 4 m2 bij zittend werk en 10m2 bij bewegend werk als 
vuistregel om de nodige social distancing te kunnen respecteren. 

o Zorg te allen tijde voor goede ventilatie van alle ruimtes. 
• Raak enkel je eigen/gepersonaliseerde spullen aan. Laat geen items achter 

en  verplaats niets, ook al probeer je behulpzaam te zijn. 
• Iedereen gebruikt een eigen of gepersonaliseerde tas/glas/drinkbus voor warme 

en koude dranken. 

VRAGEN over corona en artistieke praktijk? Check met Ilse Muysers: ilse.muysers@ap.be 
of 0473/300 705.  

mailto:ilse.muysers@ap.be
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3.3 Bewegingsgerelateerde kunsten = dans en drama/beweging 

KCA zal niet werken met artistieke bubbels. Dat betekent: 

• Alle medewerkers respecteren onderling de 1,5 meter afstandsregel. Tijdens het 
podiumgebeuren wordt de afstand tussen artiesten en crew 2 meter, rekening 
houdend met bewegingen en bijvoorbeeld uitgestoken armen. 
Op het podium is de anderhalve meter afstandsregel de basis voor artiesten 
onderling.  

• In de loges of kleedkamers wordt de 1,5 m afstandsregel gerespecteerd. 
• Tijdens repetities en rustmomenten zal waar de 1,5 m niet gerespecteerd kan 

worden een mondmasker gedragen worden om aldus het aantal onbeschermde 
contacten op minder dan 1,5 m tot een minimum te beperken. 

• Bij het verlaten van het lokaal/tussen elke repetitie/les… wordt de vloer van het 
lokaal schoongemaakt. (zie 1.2.6) 
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3.4 Muziek klassiek/jazz 
3.4.1 Opstelling 
Bovenop de algemene maatregelen nemen klassieke muzikanten op het podium te allen 
tijde volgende bijkomende maatregelen: 

• Binnen een orkest geldt voor iedereen een afstand van anderhalve meter, 
stoel tot stoel. 

• In de groep slagwerk moet het spelen van de instrumenten qua organisatie en 
personeel zo worden voorbereid dat de instrumenten zo stationair mogelijk 
kunnen worden bediend. Het uitwisselen van hamers of onderdelen van 
instrumenten moet worden vermeden. 

• Instrumenten mogen niet uitgewisseld worden tussen verschillende muzikanten. 
Indien dit onvermijdelijk is dan mag het instrument gedurende 72 uur niet worden 
gebruikt om er zeker van te zijn dat het instrument niet langer met het virus 
besmet is. Het (eventueel aanwezige) mondstuk moet altijd ontsmet worden voor 
gebruik door een ander persoon, ook na 72 uur. 

• Tijdens de repetities spreekt de dirigent doorgaans direct tegenover 
orkestmuzikanten. Daarom is er tijdens repetities een minimale afstand van 2 
meter tussen de dirigent en de muzikanten en tijdens concerten 1,5 meter. 
Er wordt op toegezien dat muzikanten de social distancing ook toepassen op 
rustmomenten. 

3.4.2 Blaasinstrumenten 
Muzikanten die een blaasinstrument bespelen produceren aerosols en druppelvorming. 
Om besmetting tegen te gaan moeten specifieke hygiënemaatregelen strikt aangehouden 
worden: 

• Vermijd de gebruikelijke methode om vloeistof op de vloer te laten druppelen. 
Deze vloeistof kan potentieel besmettelijk zijn.  

o De vloeistoffen moeten opgevangen worden in wegwerpdoeken, die na de 
repetitie of het concert worden weggegooid in een afgesloten vuilnisbak. 

o Instrumenten (messing en hout) moeten na het spelen worden gereinigd 
met wegwerpdoeken die na gebruik worden weggegooid.  

o Als voor de reiniging speciale materialen nodig zijn, moeten deze na 
gebruik worden gewassen met water op een temperatuur van minimaal 60 
graden celsius. Voor gevoelige materialen zijn lagere temperaturen met 
een desinfecterend reinigingsmiddel voldoende.  

o Het verwijderen van gecondenseerd water uit kleppen door heftig te blazen 
kan niet.  

o Handen moeten gewassen of gedesinfecteerd worden na contact met de 
vloeistof bij het schoonmaken van het instrument. Het schoonmaken van 
de instrumenten is de verantwoordelijkheid van de muzikanten. 

• Na het spelen moet de vloer in het werkgebied van de blaasinstrumenten grondig 
schoongemaakt worden. (zie 1.2.6) 

• Om te voorkomen dat de aerosols zich in het werkgebied van andere musici die 
voor de blazers zitten verspreiden, moet een van volgende maatregelen genomen 
worden: 

o blazers op twee meter van andere muzikanten opstellen 
o Indien dit niet kan: een bescherming van doorzichtig materiaal of fijn 

textiel aanbrengen die voldoende boven de beker van de instrumenten 
uitsteekt. Er moet voldoende bescherming zijn, ook op momenten wanneer 
het instrument tijdens het spelen wordt bewogen.. 

https://sectorgidscultuur.be/artiesten/algemeen/
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• Na een repetitie of concert moeten pupiters en andere werkoppervlakken in de 
buurt van de blaasinstrumenten gereinigd worden, inclusief de beschermende 
schermen. 

Podiumplan 

3.4.3 (koor)zang 
Zang wordt gezien als de nummer één risicoactiviteit. Naast de basisregels moeten koren 
en individuele zangers zich strikt houden aan volgende specifieke maatregelen tijdens 
creatie, repetitie en voorstelling. 

• Zangers/koorleden houden minstens en altijd twee meter afstand van elkaar 
en of van andere muzikanten. 

• Zangers die op één rij opgesteld staan en niet naar elkaar toe zingen, mogen dat 
op anderhalve meter en zonder mondmasker. 

• Individuele zangers die naar elkaar toe zingen, doen dat met mondmaskers. 
• Koorleden moeten daarnaast altijd een mondmasker dragen. 

 
 

• Plexischermen kunnen ingezet worden om de afstand in te korten maar kunnen 
nooit mondmaskers vervangen. 

• Indien contact tussen artiesten nodig is, wordt de contacttijd zo beperkt mogelijk 
gehouden. Bij een langdurige contacttijd moeten er extra maatregelen gelden 
zoals mondmaskers. 

• Er wordt geen werkmateriaal gedeeld. Indien dit niet anders kan, moet er 
tussentijds ontsmet worden. Als er microfoons of headsets nodig zijn, heeft elke 
zanger zijn of haar persoonlijke microfoon of headset. 

• De vloer, het decor en de props worden beschouwd als werkmiddelen en 
worden regelmatig ontsmet met desinfecterend middel. 

• Backing vocals en additionele zangers blijven op 2 m van elkaar en andere 
artiesten en zingen niet naar elkaar. 

• Bij optredens wordt er minimaal 2 meter afstand voorzien tussen zanger en 
publiek. De afstand kan verkleind worden door het gebruik van plexischermen. 

 
 

  

https://sectorgidscultuur.be/artiesten/muziek/klassieke-muziek/


 

 
 

4. Bijlage 
DRAAIBOEK HOGESCHOLEN 

 
• Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau in de hogescholen. Onderstaande overzichtstabel vat alles 

samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario's en draaiboeken. 
• Fase groen wordt hier niet opgenomen, dan is de normale werking van toepassing.   

 

  Fase geel Fase oranje Fase rood 

Maximum aantal 
studenten tegelijk op 
de campus 

• Iedereen krijgt contactonderwijs, 

maar niet allemaal op hetzelfde 

moment: mix van online en offline 

onderwijs 

• Generatiestudenten en 

graduaatsopleidingen krijgen 

maximaal contactonderwijs  

• Aantal studenten in circulatie van 

en naar de campus verminderen 

met min. 25% 

Max. 20%  Max. 10%  

Internationale 
mobiliteit • Veiligheidsvoorwaarden en reisvoorwaarden betrokken landen en buitenlandse partners 

Afstandsonderwijs 
• Mix online-offline Maximaal   
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• Online met hoge kwaliteitseisen / 

blended onderwijs  

• (Met contact voor verdiepende 

activiteiten) 

Maximaal  

  

Derden op de campus  OK, mits voorschriften rond hygiëne en 
social distance verzekerd kunnen worden  

Aanwezigheid van niet-essentiële 
derden beperken. Indien toch 
nodig, mits inachtneming van de 
nodige veiligheidsmaatregelen  

Niet toegelaten voor niet-
essentiële derden  

Onderzoeksactiviteiten 
op de campus 

OK, mits voorschriften rond hygiëne en 
social distance verzekerd kunnen worden 

Enkel die onderzoeksactiviteiten 
waarvoor aanwezigheid van de 
onderzoeker(s) op de campus 
noodzakelijk is 

Enkel die 
onderzoeksactiviteiten die 
omwille van veiligheidsreden 
of andere essentiële belangen 
noodzakelijk zijn. 

Opleidingen waar 
directie contacten of 
druppels zich 
voordoen (dans, sport, 
blaasinstrumenten...) 

Richtlijnen van de professionele sectoren (cultuur en sport met onderscheid 
met publiek of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de 
preventieadviseur. 

Niet toegelaten 

Examens 
Alles kan plaatsvinden, inclusief noodzakelijke aanwezigheid van derden, 
mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen 

Enkel contactloos 

    

Gebruik materiaal van 
de instelling 

Normale werking met extra aandacht voor 
hygiëne 

OK, met extra 
hygiënemaatregelen 

Beperken tot het 
noodzakelijke minimum 



 

  22/09/2020 

Inschrijvingen 
Normale werking met aandacht voor 
gespreide planning 

Digitaal of op afspraak Enkel digitaal 

Sociale 
studentenzones 

Met respect voor de afstandsregels Niet toegelaten 

Publieke activiteiten 
zoals sport, 
beoefening van 
kunsten 

Volgens de regels van de professionele 
sectoren 

Niet toegelaten 

Catering / 
studentenrestaurants 

Volgens de regels van sector Niet toegelaten 

Studentenleven 

Volgens de regels van de samenleving met 
aandacht voor regels horeca, social 
distancing en mondmaskers, het vermijden 
van situaties waar geroepen, gezongen of 
gedanst wordt 

Niet toegelaten op de campus Niet toegelaten 

Studentenkamers Volgens de regels van de huurmarkt 

Verluchting en 
ventilatie 

Extra verluchten en ventileren, minstens elk anderhalf uur 

Hygiëne Extra schoonmaak na elke wissel van studenten 

Social distancing 1,5 
m. en mondmaskers 

Mondmasker bij alle contacten waarbij de afstand niet gegarandeerd kan worden; verplichtingen 
mondmaskers Veiligheidsraad worden toegepast 

  
Bijkomende veiligheidsvoorschriften inzake handhygiëne, ontsmetten van lokalen, ventilatie... worden op 
basis van een lokale risicoanalyse vastgelegd in instellingsspecifieke veiligheidsprotocollen 



 
 


	Draaiboek academiejaar 20-21  
	Preventieve instructies bij heropstart september 2020
	Versie 22/09/2020

	Inhoudsopgave
	1. Context opstart september 2020
	1.1 Situering
	1.2 Op de campus
	1.2.2 Algemeen
	1.2.3 Openingsuren KCA
	1.2.4 Eten en drinken
	1.2.5 Studentensecretariaat en studiebegeleiding
	1.2.6 Productie en techniek
	1.2.7 Lokalen


	2. Organisatie administratie, coördinatie, onderzoek en productie
	2.1 Algemeen
	2.2 Techniek

	3. Opleidingsspecifieke info
	3.1 Situering
	3.2 Algemeen kader
	3.3 Bewegingsgerelateerde kunsten = dans en drama/beweging
	3.4 Muziek klassiek/jazz
	3.4.1 Opstelling
	3.4.2 Blaasinstrumenten
	3.4.3 (koor)zang


	4. Bijlage

