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Inleiding 
José Hutjes Keramiek & Yoga is verdeeld in twee takken: het Keramisch Atelier en de Yogastudio. 
Dit protocol is uitsluitend en alleen bedoeld voor het keramisch atelier. 
 
Met de cursus Keramiek wordt beoogd ontspanning te bieden en de creativiteit te bevorderen door 
het werken met klei. Voor het werken met klei is concentratie nodig, hierbij wordt er geen zware 
lichamelijke inspanning verricht. Het geven van keramieklessen gebeurt in kleinschalige groepen 
waarbij alle deelnemers ouder zijn dan 21 jaar.  
 
 

Ruimte indeling 
Het keramisch atelier is aangepast om op een verantwoord manier te werken met klei. Hierbij is er 
sprake van een beperkt aantal volwassen deelnemers. De cursisten kunnen enkel deelnemen 
wanneer er vooraf een afspraak is gemaakt. Tevens kunnen deelnemers enkel werken onder 
begeleiding.  
 
Het atelier is gevestigd in een oude werkplaats. Het atelier heeft daarmee voldoende hoogte 
(3,52m). Er is sprake van natuurlijke ventilatie via ventilatieroosters, klapramen en openslaande 
deuren. 
Om te voldoen aan de anderhalve meter eis is de ruimte opnieuw ingedeeld.  
De onderstaande afbeelding geeft de ruimte weer. Op deze afbeelding zijn weergegeven: de vier 
werktafels waar de cursisten kunnen werken (geel gemarkeerd),  tafels die mede ingezet worden als 
afstandhouder (groen gemarkeerd), overige niet verwijderbare objecten in de ruimte (blauw 
gemarkeerd) en de  wasbak met bewegingsruimte. Werkplek 1 kan ook gebruikt worden als staande 
werkplek. 
Tevens wordt de onderlinge afstand tussen de werkplekken in de afbeelding weergegeven. Deze is in 
alle gevallen ruim boven de 1,5 meter.  
 
Met deze ruimte indeling hebben alle cursisten voldoende werkruimte en zijn de looproutes goed 
begaanbaar. De looproute zal middels een belijning worden gemarkeerd.  
Er wordt slechts een les per dag aangeboden. Cursisten komen kort na elkaar aan en zullen kort na 
elkaar vertrekken. Er zal dus geen sprake zijn van elkaar kruisende cursisten. 
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toelichting: 
Geel: werkplek 
Groen: tafel mede in gebruik als afstandhouder 
Blauw: overige objecten (kachel, oven, kleibok, beelden) 
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Bepalingen keramieklessen 
De kern van de onderstaande bepalingen en maatregelen is het op een veilige en verantwoorde wijze 
te ontspannen door het werken met klei. Social Distancing is hierin de hoofdzaak. Men houdt ten alle 
tijden tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, er vindt geen fysiek contact plaats. Daarnaast worden 
er aanvullende hygiënemaatregelen getroffen. 
 
Om de uitgangspunten te kunnen beheersen en na te leven zijn de maatregelen geclusterd: 

➢ Beheersen van het aantal deelnemers 
➢ Social Distancing in het atelier 
➢ Veiligheid en hygiëne voor de atelierruimte 
➢ Veiligheid en hygiëne voor de deelnemers 
➢ Veiligheid en hygiëne voor de docent 
➢ Communicatie naar deelnemers 

 
 
 
 
 
Beheersen van het aantal deelnemers 

a. Het aantal deelnemers is beperkt. Er kan slechts aan de lessen worden deelgenomen op 
basis van vooraf bepaalde groepsindeling; 

b. Er is geen vrije toegang. Toegang wordt verleend bij de poort. De (poort)deur gaat niet 
meer automatisch open. Bij aankomst zal de (poort)deur worden geopend. 
 
 
 

Social Distancing 
a. Het aantal deelnemers is beperkt; 

Er kan slechts aan de lessen worden deelgenomen op basis van een vooraf bepaalde 
groepsindeling. Elke cursist en docent heeft zijn eigen werktafel. Op deze manier is er 
voldoende bewegingsruimte; 

b. De deelnemers betreden en verlaten het atelier via de ingang van het atelier. 
 
 
 
Veiligheid en hygiëne voor de atelierruimte 

a. Er is voldoende mogelijkheid om handen te wassen, zowel bij binnenkomst als 
tussendoor; 

b. Er wordt gebruik gemaakt van papieren handdoeken, tissues en poetsdoeken die na 
gebruik worden weggegooid; 

c. Na elke les worden extra hygiëne maatregelen getroffen: 
a. De ruimte wordt gedweild; 
b. Het toilet wordt schoongemaakt; 
c. De deurklinken worden gereinigd; 
d. De werktafels worden schoongemaakt; 

d. Gebruik van gereedschap 
a. Gereedschappen worden na afloop gereinigd. Tussentijd wordt geen gebruikt 

gereedschap ongereinigd aan elkaar doorgegeven; 
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b. De draaischijf is buitengebruik. Dit bevorderd de hygiëne;  
e. Indien nodig, worden er waarschuwing bordjes, vloermarkeringen etc. geplaatst. 

 
 
 

Veiligheid en hygiëne deelnemer 
De richtlijnen van het RIVM zijn ook binnen het atelier leidend en worden aan de deelnemers 
gecommuniceerd.  

a. Volg deze richtlijnen consequent op; 
b. Toegang wordt alleen verleend op afspraak; 
c. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts; 
d. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidklachten heeft; 
e. Was bij binnenkomst je handen (verplicht); 
f. Voel je vrij op je werkplek, beweeg je bewust door de ruimte. Let op anderen;  
g. Beweeg zo min mogelijk door de ruimte, verzamel zoveel mogelijk vooraf materialen en 

gereedschappen; 
h. Gebruik geen ongereinigd gereedschap van andere deelnemers; 
i. Werkstukken worden na afloop van de les ingepakt en op de aangewezen plaats 

achtergelaten; 
j. Maak zoveel mogelijk gebruik van eigen vervoer. 
 
 

 
Veiligheid en hygiëne docent 

a. Om de veiligheid van de docent en van de deelnemer te kunnen waarborgen stelt de 
docent zich op de hoogte van alle regels en richtlijnen m.b.t. het veiligwerken in het 
atelier; 

b. De docent houdt toezicht en is alert bij het geven van instructie; 
c. Bij het bieden van ondersteuning ziet de docent toe op voldoende fysieke afstand tot de 

deelnemer; 
d. Wanneer het voor de docent noodzakelijk is om fysiek handcontact te hebben met een 

kunstwerk van een deelnemer (bijv. bij het klaarzetten) is de cursist niet aanwezig of op 
minimaal 1.5 meter afstand; 

e. Voorafgaand en na afloop van iedere ingreep waarbij fysiek handcontact is geweest met 
het kunstwerk van de deelnemer, wast de docent haar handen; 

f. Voorafgaand aan, en na het klaarzetten van de kunstwerken wast de docent haar 
handen; 

g. Voorafgaand en na het opruimen en het reinigen wast de docent haar handen. 
 
 
 
Communicatie deelnemers (voorafgaand) 

a. Ruim voorafgaand ontvangen de cursisten een e-mail met daarin de geldende 
protocollen, instructies en gedragsregels; 

b. Ruim voorafgaand ontvangen de cursisten een rooster wanneer zij deelnemen (op 
afspraak); 
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c. Kort voorafgaand krijgen de cursisten een herinnering per e-mail  met de geldende 
protocollen, instructies en gedragsregels; 

d. Voor binnenkomst worden de cursisten gevraagd of ze verschijnselen (neusverkoudheid, 
verhoging, etc.) hebben en worden ze gewezen op de geldende protocollen, instructies 
en gedragsregels. 

 
Bijbehorend document:  
Uitwerking Protocol verantwoord naar een les/cursus/training sector cultuureducatie 
 

 

Voorbeeld van communicatie 
 

Voorzorgsmaatregel in Keramisch atelier José Hutjes 

 

Houdt 1,5 meter afstand 
 

 

Blijf thuis als jij of in je huis iemand virus gerelateerde klachten 
 

 

Was bij binnenkomst je handen 

 

Er zijn maximaal 4 cursisten in het atelier aanwezig 

Raak geen werk of gereedschap van anderen aan 
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