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1. Introductie 
 
Het gebouw van het Koninklijk Conservatorium is momenteel gesloten. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het 
Corona virus dat momenteel voor een groot gedeelte, niet alleen in onze samenleving, maar in de hele wereld de 
normale dagelijkse gang van zaken platlegt. Toch probeert het conservatorium op meerdere vlakken de 
processen niet volledig stil te leggen, en zijn er momenteel veel digitale mogelijkheden om het onderwijs voor 
zover mogelijk draaiende te houden.  
 
Desondanks is het conservatorium zich ervan bewust, dat het vooral voor de HBO studenten die afhankelijk zijn 
van het gebouw, van de ruimtes en van de instrumenten, een stuk lastiger is om het leerproces voort te zetten. 
Daarom wil het conservatorium voor de HBO studenten die thuis niet de mogelijkheid hebben om hun instrument 
te bespelen, in uitzonderingsgevallen het gebouw gedeeltelijk gaan openstellen. Belangrijk om te vermelden is 
dat alles uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM en de GGD gebeurt en er volgens deze richtlijnen geen 
HBO onderwijsactiviteiten plaatsvinden in het gebouw tot (vooralsnog) 1 juni 2020. 
 
 
2. Wat bieden we aan? 
 

1. Studiekamers en studio’s (Art of Sound, Sonologie, Compositie, Dans) voor individuele zelfstudie. 
 

2. Ruimte ingericht om individueel video en audio op te kunnen nemen voor eindpresentaties. 
 
Vanaf donderdag 7 mei, 7 dagen per week, van 10.00 – 17.00 uur. 

 
 
3. Voor wie bieden we het aan? 
 
In volgorde van toekenning: 
 

1. Bachelor 4 en Master 2 studenten die niet beschikken over een ruimte, instrument (of apparatuur) om 
thuis te kunnen studeren; 
 

2. Bachelor 4 en Master 2 studenten die niet de mogelijkheid hebben om in hun thuissituatie een 
video/audio opname te maken ten behoeve van hun eindpresentatie; 
 

3. Overige HBO Studenten die niet beschikken over een ruimte, instrument (of apparatuur) om thuis te 
kunnen studeren; 
 

4. Overige HBO Studenten die in hun thuissituatie met overlast richting omwonenden te maken hebben. 
 
De aanvragen worden beoordeeld door het afdelingshoofd. Na toekenning neemt Planning contact op met 
betreffende student om aan te geven of en wanneer een ruimte ter beschikking kan worden gesteld. 
 
Het aantal beschikbare ruimtes en daarmee aantal studenten dat tegelijkertijd in het gebouw aanwezig kan zijn, 
kan tussentijds worden bijgesteld als directie daar aanleiding toe ziet. 
 
 
 
  



4. Procedure studiekamers en studio’s 
 

1. Studenten kunnen via dit online formulier aangeven dat zij een ruimte en/of instrument binnen het KC 
wensen te gebruiken voor individuele zelfstudie. De aanvraag wordt door het hoofd of de coördinator van 
de betreffende afdeling beoordeeld en na vaststelling dat het inderdaad een aanvraag betreft waarbij de 
student geen andere mogelijkheden heeft in zijn thuissituatie, doorgegeven aan Planning, welke 
onderzoekt of een ruimte (en mogelijk instrument) beschikbaar is. Waarna planning communiceert met 
de betreffende student wanneer hij of zij kan komen. 

 
2. De student meldt zich bij de receptie en wordt gevraagd de handen te desinfecteren bij de ingang. 

Waarna de student zich identificeert met een studentenkaart, welke niet wordt ingenomen. De receptie 
controleert of hij/zij ingepland staat en bevestigt de reservering in Asimut.  

 
3. De student kan zich nu volgens de aangegeven looproute(s) begeven naar de betreffende studieruimte. 

Bij de deur die toegang geeft tot de gereserveerde ruimte is schoonmaakmiddel voorhanden waarmee 
de deurklink (buiten en binnenzijde) kan worden gedesinfecteerd. In de ruimte zijn schoonmaakmiddel 
en papieren tissues beschikbaar om het speeloppervlak van een aanwezig instrument en andere 
oppervlakken die worden aangeraakt schoon te maken. Voor het verlaten van de ruimte wordt dit 
nogmaals uitgevoerd. 

 
4. Nadat de gereserveerde tijd is geëindigd begeeft de student zich volgens de aangegeven looproute(s) 

naar de uitgang, meldt zich af bij de receptie en verlaat direct het gebouw en terrein. 
 

5. Bij bevestiging van de eerste reservering ontvangt de student vanuit Planning nogmaals de hoofdlijnen 
uit dit protocol en informatie over de werkwijze voor vervolgboekingen. 

 
 
5. Procedure opnameondersteuning en uitleen EWP 
 
5.1 Uitleen apparatuur 
Lenen en retourneren van apparatuur bij de Electronica Werkplaats (EWP) vindt plaats op afspraak. Het is niet 
mogelijk hiervoor de balie van de EWP te bezoeken. Studenten kunnen beschikbare apparatuur bekijken via de 
website van de EWP en een reservering plaatsen via deze link. De EWP neemt contact op met de student, 
waarin wordt aangegeven wanneer de spullen kunnen worden opgehaald en ingeleverd. Deze uitwisseling vindt 
plaats direct bij binnenkomst van het gebouw, waarna de student het gebouw weer verlaat. 
 
 
5.2 Opnamen faciliteiten 
Er worden twee opties aangeboden voor het opnemen van eindpresentaties: 
 

1. Studenten kunnen een videocamera reserveren bij de EWP middels de stappen omschreven onder 5.1. 
Deze camera worden maximaal 5 dagen ter beschikking gesteld en kan worden gebruikt buiten en 
binnen het gebouw (in een toegewezen kamer volgens de procedure omschreven onder paragraaf 4). 
Ophalen en retourneren gaat alleen op strikte afspraak. De student zorgt zelf voor het juiste 
opslagmedium (SD kaart). 
 

2. Er worden enkele ruimtes binnen het gebouw ingericht met opnameapparatuur, zodat studenten een 
opname kunnen realiseren zonder assistentie. De EWP verzorgt een handleiding in de ruimte en is voor 
vragen bereikbaar via ewp.koncon.nl. De student zorgt zelf voor het juiste opslagmedium (SD kaart). Na 
gebruik wordt de camera door de student schoongemaakt met aanwezig (zacht) schoonmaakmiddel. 
Voor het reserveren van een ruimte binnen het KC volgt de student de procedure omschreven onder 
paragraaf 4, waarbij het mogelijk is aan te geven dat de wens bestaat een opname te maken.  

 
De genoemde dienstverlening onder 5.1 en 5.2 wordt aangeboden van maandag t/m vrijdag. 
 
Deze service wordt aangeboden voor studenten die thuis onvoldoende mogelijkheden hebben om video en/of 
audioregistratie te doen voor hun eindpresentatie. Eventueel betere kwaliteit van de video/audio opname door 
bovengenoemd aanbod wordt niet meegewogen in de beoordeling. 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TX1uSSagfk6HwxdvObyCOI4qSlrw14ZFoJaHHjjcKCNUN1ZJWFZXVEE3TkM3NUdOOTlDQlMxQjBGNy4u
http://ewp.koncon.nl/reservation-books/
https://form.jotformeu.com/52533944535358
http://ewp.koncon.nl/


6. Algemene uitgangspunten 
 

1. Dit protocol is alleen van toepassing op studenten die geen of (zeer) beperkte mogelijkheid hebben om 
thuis te studeren, door gebrek aan ruimte, dan wel ontbreken van instrument, apparatuur of door 
overlast richting omwonenden. Of voor studenten die beperkte mogelijkheden hebben om thuis een 
opname te maken ten behoeve van de eindpresentatie. 
 

2. Dit protocol betreft individuele zelfstudie, dus 1 student per ruimte. 
 

3. De ruimtes worden in blokken van 2 uur (per dag) beschikbaar gesteld. De blokken worden niet 
aansluitend toegekend, waarmee de ruimtes kunnen luchten en studenten elkaar niet tegenkomen. 
 

4. Studenten komen kort voor start van de toegezegde periode het gebouw binnen en verlaten het gebouw 
en terrein direct na afloop. 
 

5. Het is niet mogelijk om buiten de toegezegde ruimte en periode pauze te houden, dan wel samen te 
komen met anderen. Niet binnen én niet buiten het gebouw. 
 

6. Faciliteiten in het gebouw, zoals de Technische Dienst, Theatertechniek, Reprografie, Ticketshop, 
Kantine en automaten, print- en scanfaciliteiten zijn niet beschikbaar. De fietsenstalling binnen is alleen 
voor medewerkers toegankelijk. De ICT-afdeling is alleen online bereikbaar via ICT@hdkdenhaag.nl. 
 

7. De Electronica Werkplaats (EWP) en de Bibliotheek bieden beperkte dienstverlening aan, alleen op 
aanvraag vooraf. 

a. Voor de actuele werkwijze EWP, zie paragraaf 5. 
b. Voor de actuele werkwijze rond de Bibliotheek, bezoek koncon.nl/corona. 

 
8. Studenten en medewerkers volgen de algemene RIVM richtlijnen én KC richtlijnen, markeringen en 

looproutes die zijn aangegeven in het gebouw. De medewerkers van het conservatorium zien hierop toe. 
Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot uitsluiting van de geboden regeling. 
 

9. Hulpverlening door de Bedrijfshulpverlening (BHV) van het Koninklijk Conservatorium kan zoals 
gewoonlijk plaatsvinden. In de BHV procedures is er extra aandacht voor besmettelijke ziektes en de 
overdracht daarvan tussen slachtoffer en hulpverlener. Door de unieke situatie rondom Corona (COVID-
19) en de gestelde richtlijnen is het sterke advies eerder in overleg te treden met de alarmcentrale (112) 
en op te schalen naar de professionele hulpverlening. 

 
 
  

https://www.koncon.nl/corona


7. Hygiëne maatregelen 
 
7.1 Algemene hygiëne voor studenten en medewerkers 
 

• Was je handen  
a. Direct bij de ingang maak je je handen schoon met de daar aangebonden desinfecterende gel; 
b. Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten en nadat je 

naar de wc bent geweest, was je je handen 20 seconden lang met water en zeep. Daarna 
handen goed drogen met aanwezige papieren tissues; 
 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
a. Gebruik eigen meegebrachte papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna 

weg. Was daarna je handen; 
 

• Schud geen handen; 
 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen; 
 

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Studeer en werk thuis indien mogelijk en ga alleen naar buiten als dat echt 
nodig is. Ga dan zoveel mogelijk alleen op pad. Mensen werkzaam in cruciale beroepen (waaronder 
onderwijs) en vitale processen kunnen wel naar hun werk als dat nodig is; 
 

• Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan; 
 

• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (38 
graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis en ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang 
geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als je 24 uur lang geen klachten 
hebt, mag je weer naar buiten. 

 
7.2 Instructie voor schoonmaken van de ruimtes en instrumenten door studenten 

• In iedere ruimte zijn papieren doekjes en schoonmaakmiddel voorhanden waarmee studenten 
oppervlakten die met de handen zijn aangeraakt schoonmaken. Zijn doen dit zowel voor als na het 
studeren. Dit betreft het instrument aanwezig in de ruimte, maar ook een eventuele lessenaar en 
lichtknoppen. 

 
• Bij de toegang tot iedere ruimte is schoonmaakmiddel aanwezig die kan worden toegepast op de 

deurklinken bij het naar binnen en naar buiten gaan. 
 

• Omdat schoonmaken van oppervlakten in de Art of Sound en Sonologie studio’s lastiger is, worden aan 
betreffende studenten bij binnenkomst latex handschoenen uitgereikt. Het gebruik van de handschoenen 
wordt aangeraden, maar niet verplicht gesteld. 

 
7.3 Hygiëne maatregelen door het Koninklijk Conservatorium 
 

• Direct bij binnenkomst van het gebouw wordt een desinfecterende hand gel aangeboden, die zonder 
gebruik van de handen kan worden toegepast (automatisch of voetbediening). Iedere bezoeker dient 
hier zijn handen grondig mee te ontsmetten. 
 

• Als er bij binnenkomst bij de receptie zich een rij vormt, volg je de markeringen op de vloer die 1,5 meter 
afstand aanduiden. 

 
• Alleen de toiletgroep bij de ingang van het conservatorium (naast receptie) wordt opengesteld. Deze 

toiletgroep wordt frequent schoongemaakt. Hier zijn voldoende zeep en papieren tissues voorhanden. Bij 
de ingang van de toiletgroep wordt op de grond gemarkeerd hoe je 1,5 meter tot je voorstander kan 
hanteren, mocht er een rij ontstaan. 

 
• Kamers en studio’s worden niet afgesloten, zodat er geen sleuteloverdracht of fysiek contact hoeft plaats 

te vinden tussen een medewerker van de receptie en een student. 
 

• De ruimtes en instrumenten die worden aangeboden worden voor aanvang van iedere dag 
schoongemaakt. Gedurende de dag vindt dit plaats door de studenten die toegang krijgen tot de ruimtes, 
zoals onder 7.2 omschreven. 

 
• Richtlijnen worden op diverse plaatsen in het gebouw gecommuniceerd en markeringen aangebracht 

waar nodig. Ook worden looproutes door middel van pijlen aangegeven, om te voorkomen dat 
bezoekers elkaar in smalle gangen passeren. Deze richtlijnen en looproutes moeten worden opgevolgd. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen

