
Beeldend Protocol september 2020 – Het KunstenHuis 

Beste cursisten, 
 
Om de lessen in seizoen 2020/21 veilig te laten verlopen werken we de 
komende periode volgens dit protocol binnen de afdeling Beeldende 
Kunst. Alle docenten zijn op de hoogte van de maatregelen en zien toe op 
de naleving hiervan. We kijken uit naar een goed en verantwoord 
cursusseizoen, waarin we met elkaar zorgen voor een veilige omgeving!  
 
Routing buiten lokaal (in het pand) 

- Cursisten komen binnen via de hoofdingang en lopen gelijk door naar het lokaal en hun 
werkplek.  

- Deurbeleid: docent informeert/checkt vooraf of er klachten zijn (verkouden, niezen, koorts, 
hoofdpijn). Wanneer de cursist deze klacht(en) heeft, dan kan de cursus (voor die cursist) niet 
door gaan. Met verkoudheidsklachten mag iemand niet de les in, ook als er recent een 
negatieve uitslag op een coronatest is geweest  

o Reden hiervoor is het volgende: mocht de docent of mede-cursist deze 
verkoudheidsklachten overnemen zal deze toch een coronatest moeten afnemen 
omdat de besmettingsbron nooit duidelijk kan zijn. Gevolg is minstens 2 dagen uit de 
running. Dit risico moeten we zo veel mogelijk beperken.  

- Buiten de lokalen staat desinfectie middel, deze dienen alle cursisten te gebruiken voor het 
lokaal te betreden. 

- De deuren naar de lokalen toe staan open.  
- Cursisten komen uiterlijk  5 minuten voor de start van hun les het gebouw binnen. 
- Cursist/leerling komt alleen in les/cursus. Ouders/verzorgers/partners et cetera wachten 

buiten het gebouw. 
- Na afloop van de cursus gaan de cursisten via de aangegeven exit routes weer naar buiten. 

Volg de bewegwijzering en vraag de docent om hulp bij onduidelijkheden.  
- De cursist/leerling gaat voorafgaand aan de les thuis naar het toilet. 

 
Routing in lokalen 

- Er is een vaste plek voor iedereen in de lesruimte. Deze zijn waar mogelijk met duidelijke 
markeringen aangegeven. 

- Iedere cursist gaat bij binnenkomt gelijk naar de aangegeven werkplek toe. Deze zijn ongeveer 
3 bij 3 meter. +/- 

- De plek is al ingericht, met een bok, ezel of tafel. Hier kan niet mee geschoven worden buiten 
het aangegeven 3x3 meter vak. 

- Er mag geen gebruik worden gemaakt van de kraan voor het schoonmaken met penselen. 
Penselen worden thuis schoongemaakt, cursisten nemen aluminiumfolie mee. Dit om zoveel 
mogelijk het lopen in de lokalen te beperken.  

- De kraan mag wel gebruikt worden om water te pakken en weg te gooien, wel na gebruik de 
kraan desinfecteren.  

- Voor kindergroepen wordt er ook met een vaste lokaal opstelling gewerkt waarbij we ook een 
ruimte opstelling maken in het lokaal. Kinderen 12< hoeven geen afstand te houden van 
elkaar en van de docent.  
 

Hygiëne regels: 
- De lokalen worden goed geventileerd. In Bilthoven is het klimaatsysteem daarvoor geschikt, 

deze blaast buitenlucht naar binnen. Daarnaast staan de deuren open. In Zeist zal docent of 
beheer ramen/deuren openzetten.  



- Na afloop dienen alle platte oppervlaktes afgenomen te worden door de cursist. (tafel, 
schilderbord, bovenkant bok, enz). Schoonmaakspullen zijn aanwezig in de lokalen.  

- Er wordt zo min mogelijk gemeenschappelijk gebruik van materialen en gereedschap. 
Mochten er wel materialen gedeeld worden (bijvoorbeeld in de basiscursussen) dienen deze 
na gebruik gedesinfecteerd te worden. 

- Cursisten nemen zelf kopjes mee voor koffie of thee. Docent schenkt koffie en thee uit 
- Penselen worden na afloop van de les ingepakt en thuis schoongemaakt. 
- Werken worden zo veel mogelijk mee naar huis genomen.  
- Cursisten verzorgen zelf een mondkapje en eventueel handschoenen. Dit is niet verplicht 

maar kan worden afgestemd met de groep.  
- Jassen en tassen niet aan een algemene kapstok hangen, maar op stoel of kruk in het lokaal 

leggen. Neem voor de zekerheid een extra trui mee, door het luchten kunnen de lokalen fris 
zijn.  
 

We wensen iedereen een fijn cursusseizoen!  

Exitroutes Lichtruim: 

Atelier 1 – Via hoofdingang  

Atelier 2 – Eigen extra deur of via hoofdingang (afhankelijk van drukte op de gangen) 

Atelier 3 – Eigen extra deur of via hoofdingang (afhankelijk van drukte op de gangen) 

Exitroutes Egeling: 

Atelier 1 – Via hoofdingang (mocht het te druk zijn kan het ook via binnentuin  hek) 

Atelier 2 – Eigen extra deur 

Atelier 3 – Eigen extra deur naar binnentuin  hek 

Atelier 4 – Eigen extra deur naar binnentuin  hek 

Atelier 5 (grafiek) – Eigen extra deur (bij spuitcabine) naar binnentuin  hek 

Atelier 6 (kinderatelier) – Via normale route naar hoofdingang (geld alleen voor kinderen <12) 

 


