
 

Maatregelen vanaf 1 juli 2020 op een rij 
[English below] 
 

Activiteiten Binnen Algemene regel Mogelijkheden voor ons onderwijs 

 
1. Bij activiteiten met placering 
(vaste zitplaats, of anders 
aangewezen plaatsen), maar 
zonder triage en reservering,  
 

 
Per ruimte zijn maximaal 100 
bezoekers toegestaan.  
 
exclusief personeel  
 
voorwaarde: bijbehorende 
“verkeersstromen” en sanitaire 
voorzieningen gescheiden kunnen 
worden;  
 

 
Diploma uitreikingen, optredens en 
concerten zijn weer mogelijk, mits 
er een vaste zitplaats wordt 
geboden, binnen de 1,5m regels 
 
Gezondheisdcheck is niet nodig 
 
Maximaal 100 bezoekers 

  
Locaties moeten zo worden 
ingericht dat de 1,5 meter-
maatregel kan worden nageleefd  
 
branche opgestelde protocollen, 
danwel afwegingskaders van het 
RIVM  
 

 
 

 
2. Bij activiteiten binnen met 
placering (met een vaste zitplaats), 
waar ook reservering en triage 
toegepast worden  
 

 
Geen maximaal aantal bezoekers  
 
voorwaarde: bijbehorende 
“verkeersstromen” en sanitaire 
voorzieningen gescheiden kunnen 
worden;  
 

 
Als er gereserveerd wordt en er 
een gezondheidscheck plaats 
vindt; 
 
Diploma uitreikingen, optredens 
concerten etc. zijn mogelijk voor 
een onbeperkt aantal bezoekers 
 

  
Locaties moeten zo worden 
ingericht dat de 1,5 meter-
maatregel kan worden nageleefd  
 
branche opgestelde protocollen, 
danwel afwegingskaders van het 
RIVM  
 

 

 
 
3. Een activiteit met doorstroom 
van bezoekers/gasten 
(verplaatsing van mensen door de 
ruimte, zonder langdurige 
stilstand).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderling contact beperkt:  
dan geldt er geen maximum aantal 
personen per ruimte  
 
ingericht op de 1,5m-maatregel 
met behulp van door branche 
opgestelde protocollen, danwel 
een afwegingskader van het RIVM 

 
Bijvoorbeeld expo’s zijn weer 
mogelijke, mits er ruimte is voor de 
1,5m regels. 
 
Geen maximaal aantal personen 
Langdurige stilstand mag niet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uitzonderingen   

 
Koren en zangensembles kunnen 
wel weer repeteren en optreden.  

 
Het RIVM stelt een advies op met 
betrekking tot de voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is. Dit 
afwegingskader is op korte termijn 
beschikbaar. Het wordt verwerkt in 
het protocol voor koorzingen en in 
de aanwijzing aan de 
veiligheidsregio’s.  
 

 
Hiervoor kijkt ArtEZ naar de 
brancheprotocollen en de 
mogelijke consequenties voor onze 
studenten en medewerkers.  
 
De veiligheid van studenten en 
medewerkers staat voorop.  
 
Als we de mogelijkheden helder 
hebben, wordt hier verder over 
gecommuniceerd 

 
Contactsport, dans en theater  
 

 
Mag de 1,5 meter regel loslaten. 
(o.b.v. aanvullende adviezen 
RIVM). 

 
Hiervoor kijkt ArtEZ naar de 
brancheprotocollen en de 
mogelijke consequenties voor onze 
studenten en medewerkers. 
 
De veiligheid van studenten en 
medewerkers staat voorop.  
 
Als we de mogelijkheden helder 
hebben, wordt hier verder over 
gecommuniceerd 
 

Activiteiten buiten Algemene regel Mogelijkheden voor ArtEZ 

 
1. Bij activiteiten zonder placering 
(vaste zitplaats), triage of 
reservering zijn Hierbij 

 
maximaal 250 bezoekers 
toegestaan, exclusief personeel 
 
“verkeersstromen” inclusief 
sanitaire voorzieningen kunnen op 
1,5m kunnen worden 
georganiseerd. 

 
Buitenconcerten, diploma 
uitreikingen zijn (met 1,5m regel) 
mogelijk 

  
Locaties moeten zo worden 
ingericht dat de 1,5 meter-
maatregel kan worden nageleefd  
 
branche opgestelde protocollen, 
danwel afwegingskaders van het 
RIVM  
 

 

2. Bij activiteiten met placering 
(vaste zitplaats), met reservering 
en met triage 

geldt geen maximum aan het 
aantal toegestane bezoekers op 
locatie 
 
“verkeersstromen” inclusief 
sanitaire voorzieningen op 1,5m 
georganiseerd kunnen worden. 
 

openluchtvoorstellingen, grote 
concerten, festivals zijn mogelijk 
met de 1,5m regel 

  
Locaties moeten zo worden 
ingericht dat de 1,5 meter-
maatregel kan worden nageleefd  
 
branche opgestelde protocollen, 

 



 

danwel afwegingskaders van het 
RIVM  
 

 
 
3. Een activiteit met doorstroom 
van bezoekers/gasten 
(verplaatsing van mensen zonder 
langdurige stilstand).  
 
 

 
Onderling contact beperkt:  
dan geldt er geen maximum aantal 
personen per ruimte  
 
ingericht op de 1,5m-maatregel 
met behulp van door branche 
opgestelde protocollen, danwel 
een afwegingskader van het RIVM 
 

 
Bijvoorbeeld expo’s zijn weer 
mogelijke, mits er ruimte is voor de 
1,5m regels. 
 
Geen maximaal aantal personen 
Langdurige stilstand mag niet 

 

  



 

Measures from 1 July 2020 
 

Indoor activities General rule Possibilities for our education 

 
1. For activities with designated 
seating (permanent seat, or other 
designated places), but without 
triage and reservation  
 

 
A maximum of 100 visitors per 
room is allowed,  
 
exclusive of staff  
 
condition: associated "traffic flows" 
and sanitary facilities can be 
separated  
 

 
Diploma presentations, 
performances and concerts are 
allowed again, provided a 
permanent seat is offered, in 
accordance with the 1.5m rules 
 
Health check is not necessary 
 
Maximum of 100 visitors 

  
Sites must be arranged in such a 
way that the 1.5-metre measure 
can be complied with  
 
protocols drawn up by the sector or 
RIVM's assessment frameworks  
 

 
 

 
2. For indoor activities with 
designated seating (with a fixed 
seat), with reservation and triage  
 

 
No maximum number of visitors  
 
condition: associated "traffic flows" 
and sanitary facilities can be 
separated  
 

 
If a reservation is made and a 
health check is performed 
 
Diploma presentations, 
performances, concerts etc. are 
allowed for an unlimited number of 
visitors 
 

  
Sites must be arranged in such a 
way that the 1.5-metre measure 
can be complied with  
 
protocols drawn up by the sector or 
RIVM's assessment frameworks  
 

 

 
 
3. An activity with a circulation of 
visitors/guests (people moving 
through the space, without 
prolonged standstill).  
 
 

 
Mutual contact limited:  
then there is no limit to the number 
of persons per room  
 
set up for the 1.5-m measure using 
protocols drawn up by the sector or 
an assessment framework from 
RIVM 

 
For example, exhibitions are 
allowed again, provided there is 
enough room to enforce the 1.5-m 
rule. 
 
No maximum number of persons 
Prolonged standstills are not 
permitted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exceptions   

 
Choirs and vocal ensembles can 
rehearse and perform again.  

 
The RIVM draws up an advisory 
report on the conditions under 
which this is possible. This 
assessment framework will soon 
be available. It will incorporated in 
the choral protocol and in the 
instructions to the security regions.  
 

 
To this end, ArtEZ looks at the 
sector protocols and the possible 
consequences for our students and 
staff.  
 
The safety of students and staff is 
paramount.  
 
If we have a clear picture of the 
possibilities, further communication 
will follow 

 
Contact sports, dance and theatre  
 

 
Allowed to abandon the 1.5-metre 
rule. 
(based on additional RIVM advice). 

 
To this end, ArtEZ looks at the 
sector protocols and the possible 
consequences for our students and 
staff. 
 
The safety of students and staff is 
paramount.  
 
If we have a clear picture of the 
possibilities, further communication 
will follow 
 

Outdoor activities General rule Possibilities for ArtEZ 

 
1. For activities without designated 
seating (permanent seat), with 
triage or reservation 

 
a maximum of 250 visitors allowed, 
excluding staff 
 
“traffic flows" including sanitary 
facilities can be organised at 1.5 m. 

 
Outdoor concerts, diploma 
presentations are possible (subject 
to the 1.5-m rule) 

  
Sites must be arranged in such a 
way that the 1.5-metre measure 
can be complied with  
 
protocols drawn up by the sector or 
RIVM's assessment frameworks  
 

 

2. For activities with designated 
seating (permanent seat), with 
reservation and with triage 

there is no limit to the number of 
visitors allowed on location 
 
“traffic flows" including sanitary 
facilities can be organised at 1.5 m. 

open-air performances, large 
concerts, festivals are possible 
subject to the 1.5-m rule 

  
Sites must be arranged in such a 
way that the 1.5-metre measure 
can be complied with  
 
protocols drawn up by the sector or 
RIVM's assessment frameworks  
 

 

 
 
3. An activity with a circulation of 
visitors/guests (people moving 

 
Mutual contact limited:  
then there is no limit to the number 
of persons per room  

 
For example, exhibitions are 
allowed again, provided there is 
enough room to enforce the 1.5-m 



 

without prolonged standstill).  
 
 

 
set up for the 1.5-m measure using 
protocols drawn up by the sector or 
an assessment framework from 
RIVM 
 

rule. 
 
No maximum number of persons 
Prolonged standstills are not 
permitted 

 
 
 


