
Hygiëneprotocol 
Kleinkunstig  
 
Dit protocol is opgesteld door Kleinkunstig en is afgestemd met onze workshopleiders. Het             
dient als handreiking voor de middelbare scholen en de workshopleiders van Kleinkunstig. In             
dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne             
waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens het geven (of ontvangen) van            
workshops op middelbare scholen. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van            
ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document. 
 
Kleinkunstig ontvangt graag vooraf het hygiëneprotocol van de school om te voldoen aan de 
regels die de school heeft opgesteld. 
 
 

Algemeen 

1 Algemene RIVM richtlijn 
Veiligheidsrisico’s 

De nieuwe richtlijn RIVM en het protocol vanuit de VO-raad zijn het uitgangspunt. 
Deze richtlijn is aangepast voor de onderwijssetting.  
• Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 
volwassenen onderling. 

2 Fysiek contact • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag tenminste 20 sec. 
• De workshopleider wast zijn/haar handen voor en na iedere workshopronde. 
• Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 
volwassenen onderling. 
• De school richt de lokalen voorafgaand aan de workshop zo in dat de 
workshopleider met 1,5 meter afstand tot leerlingen kan werken. De workshopleider 
controleert dit voorafgaand aan de workshop en past de inrichting eventueel aan. 
• Er worden geen handen geschud.  
• Hoesten/niezen in de elleboog.  
• Contact met het gezicht wordt vermeden. 

3 Hygiënemaatregelen Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM 
zoveel mogelijk worden nageleefd. Op iedere school en in ieder klaslokaal zijn:  
• desinfecterende handgel of zeep met water 
• papieren handdoekjes, 
• oppervlakte sprays of ander middel om tafels mee te reinigen. 
 
• Workshopleiders die werken met materialen dragen wanneer mogelijk 
handschoenen. 
• Workshopleiders dragen buiten de les mondkapjes. 
• Tijdens de workshop dragen workshopleiders geen mondkapje, zolang ze minstens 
1,5 meter afstand tot de leerlingen kunnen houden.  
 • Als een workshopleider niet 1,5 meter afstand kan houden, zoals bij 
praktijkworkshops, dan wordt er altijd een mondkapje gedragen en wanneer nodig 
ook een spatscherm. Denk hierbij aan workshops als Pinhole Fotografie of 
Zeefdrukken. 



 
 
 

 
 
 

4 Hygiëneregeling 
materialen en attributen 

• De workshopdocent gebruikt eigen materiaal. Dit materiaal wordt niet gebruikt door 
leerlingen. 
• Materialen worden voorafgaand aan de workshop (met handschoenen) op de plek 
van de leerling klaargelegd. 
• Na elke workshopronde worden alle materialen en attributen schoongemaakt door 
de workshopleider. 
• Kleinkunstig maakt tevens na elke workshopdag alle materialen en attributen 
schoon. 

Aanwezigheid van leerlingen op school en tijdens de workshops 

1 Aanwezigheid van 
leerlingen op school en 
tijdens de workshops 

• Het is de verantwoordelijkheid van de school om het lokaal voorafgaand aan de 
workshop zodanig in te richten dat 1,5 meter afstand tot leerlingen mogelijk is. De 
workshopleider controleert dit voorafgaand aan de workshop en past de inrichting 
eventueel aan. 
• Tijdens en na workshops ventileren workshopleiders zoveel mogelijk het lokaal. Dit 
doen ze ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten. 
• Kleinkunstig denkt graag mee om optimaal gebruik te maken van de ruimte waarin 
de workshops plaatsvinden. Voor elke workshop ontvangt de school een draaiboek 
met richtlijnen voor de inrichting van de workshopruimte. 

2 Consequenties voor 
aanbod 

Er geldt een gereduceerd workshopaanbod. Specifiek zijn de volgende maatregelen 
van kracht:  
• Workshops waarbij de workshopleiders fysiek contact moeten hebben met de 
leerlingen (denk aan Free Running) kunnen niet worden gegeven. 
• Workshops waarbij leerlingen hun stem moeten verheffen of in een groep zingen 
geven we niet. Denk daarbij aan Gospel en Musical Zingen. Bij andere workshops 
waarbij leerlingen zingen, zoals Rap, zorgen de workshopleiders ervoor dat er niet op 
hoog volume wordt gezongen.  

Gezondheid 

1 Medisch handelen • Wanneer een leerling medische hulp nodig heeft dient de eigen leerkracht de 
leerling mee te nemen voor deze zorg.  
• Wanneer er geen leerkracht aanwezig is tijdens een workshop, dan dient er een 
noodnummer te zijn voor de workshopleider.  

2 Wegstuurbeleid • Wanneer een leerling gedurende de workshop corona gerelateerde klachten 
ontwikkelt, neemt de leerkracht deze leerling over van de workshopleider. 
• Wanneer een workshopleider corona gerelateerde klachten ontwikkelt gedurende 
de workshop, dan beëindigt hij/zij de workshop en wordt de klas overgenomen door 
een leerkracht van de school.  

3 Thuisblijf regels – 
gezondheid leerlingen 
en leerkrachten 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.  

4 Thuisblijf regels – 
gezondheid 

Kleinkunstig past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat 
workshopleiders thuisblijven bij de volgende klachten:  



 

workshopleiders • Verkoudheid.  
• Niezen.  
• Hoesten.  
• Keelpijn.  
• Moeilijk ademen.  
• Koorts.  
• Plots verlies van reuk en smaak 
Wanneer een workshopleider klachten vertoont regelt Kleinkunstig een vervanger. 


