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1. Basisprotocol Cultuur 
 

 
 
Als algemeen principe blijven de zes gouden regels van toepassing op elke activiteit.  

 
 
Naast de 6 gouden basisregels moet elk protocol meer specifiek voldoen en rekening 
houden met 10 basiselementen. Deze 10 geboden zijn noodzakelijk om elke activiteit op 
COVID-veilige wijze te kunnen laten doorgaan en moeten dus in elk protocol of elke gids 
terug te vinden zijn. Het gaat om volgende geboden:  
 

Algemeen geldende maatregelen Specifieke maatregelen Het Beroepenhuis 
Respecteer de geldende wetgeving - Update volgt binnen de 5 dagen na 

elk Overlegcomité.  
Duid een COVID-coördinator aan - Kenneth Vandesteene 

(kenneth@beroepenhuis.be of 0497 
61 47 39) 

Communiceer, informeer, motiveer - Signalisatie aanwezig. 
- Sensibilisering aanwezig. 
- Begeleiders spreken aanwezigen aan 

op mondmaskerplicht. 
- Alle geregistreerde bezoekers 

krijgen voor het bezoek een mail 
met richtlijnen.  

Social distancing - Begeleiders zien er op toe dat de 
nodige afstand wordt bewaard. 



- Reservatie verplicht: 1 bubbel per 10 
minuten.  

- Circuluatieplan aanwezig. 
- Signalisatie op vloer aanwezig.  

Hygiëne - Ontsmettingsalcohol aanwezig in 
inkomhal + tentoonstelling (elk 
verdiep). 

- Handen wassen met zeep mogelijk 
in toiletten.  

Reiniging en ontsmetting - Bezoekers ontsmetten geregeld hun 
handen.  

- Interacties worden tussendoor 
ontsmet door begeleider(s).  

- Materialen worden meermaals per 
dag gereinigd.  

Verluchting - Alle ramen staan zoveel als mogelijk 
open in functie van circulatie. 

- Ontsmetting: zie hierboven. 
Persoonlijke bescherming - Verplicht dragen van een 

mondmasker voor iedereen ouder 
dan 10.  

Beheer besmette personen - Als algemeen principe geldt: wie 
zich ziek voelt, blijft thuis. 

- Wie ziek wordt tijdens het bezoek, 
wordt op een veilige manier naar 
huis gebracht (geen openbaar 
vervoer, mondmaskerplicht, extra 
handhygiëne …) 

 
Compliance en handhaving - Bezoekers die deze regels 

overtreden, worden de toegang tot 
het gebouw ontzegd. 

- Alle begeleiders zien er op toe dat 
deze regelgeving wordt 
gehandhaafd.  

 
Laatste update protocol Cultuur: 27 juni 2021. 
 
Bron: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-
06/BASISPROTOCOL%20CULTUUR%20versie%2010.pdf 
 
  



2. Veiligheidsprotocol Attracties & Musea  
 
De zeven belangrijkste uitgangspunten worden in acht genomen:  
1. Sociale afstand van 1,5 m houden.  
2. Beperken van de fysieke sociale contacten.  
3. Handhygiëne zorgvuldig toepassen.  
4. Gebruik van papieren zakdoeken en afsluitbare opvangbak, hoesten en niezen in elleboog 
wanneer geen papieren zakdoek voorhanden is.  
5. Thuis blijven wanneer je ziek bent.  
6. Geen handen schudden.  
7. Telewerk waar mogelijk.  
 
Algemene maatregelen voor al onze attracties, musea en domeinen, preten dierenparken, 
belevingscentra en erfgoedsites :  

- In een eerste fase kunnen enkel individuelen en gezinnen, volgens de quota van de 
voorziene bubbels, een ticket kopen. Voor bezoeken van groepen volgen we de 
richtlijnen van de Veiligheidsraad en de quota die door de NVR gesteld worden. 

- De private parkings worden beperkt, in lijn met de capaciteit van de site, en 
‘sluikparkeren’ kan worden verhinderd door individuele afspraken met de lokale 
politie.  

- Onze organisaties zetten maximaal in op online reservering en waar mogelijk op 
online ticketverkoop.  

- Het online ticketingplatform voorziet in de nodige aangepaste en flexibele 
openingsuren, tijdslots bij drukker bezochte sites en beperkende bezoekerscapaciteit 
om de social distancing te kunnen handhaven. 

- Mondmaskers dragen wordt altijd sterk aanbevolen en worden verplicht indien de 
social distancing niet kan worden gegarandeerd. 

- Waar reservering niet mogelijk is of niet relevant is wegens de lage 
bezoekersaantallen, zal sowieso wel elektronisch betalen mogelijk worden gemaakt. 

- De nodige signalisatie en/of informatie om de wachtrij te managen inzake afstand en 
veiligheid wordt aangebracht aan het onthaal en kassa. 

- De nodige aanpassingen worden voorzien aan de kassa om een veilige ticketverkoop 
te garanderen (kuchschermen, handgels, eventueel handschoenen en 
mondmaskers). 

- Een vast parcours wordt voorzien en de looprichting wordt bij voorkeur 
éénrichtingsverkeer en waar mogelijk worden ingang en uitgang gescheiden om 
kruisende bezoekers te vermijden.  

- Samenscholing van bezoekers wordt over de hele locatie vermeden. 
- Enkel het permanente en reguliere aanbod is beschikbaar. Er worden geen events 

georganiseerd en gidsbeurten in de musea worden beperkt tot een capaciteit die de 
social distancing kan garanderen en mits het respecteren van de voorziene 
maatregelen (mondsmaskers, kuchmaskers audiogidsen die telkens worden ontsmet, 
gebruik van apps op de smartphone van de bezoekers,…). 

- Er worden permanent handgels beschikbaar gesteld van waar bezoekers ook 
toestellen of onderdelen aanraken en de toestellen worden ook regelmatig na 
gebruik ontsmet.  



- Alle zones, toestellen of onderdelen die door het publiek (kunnen) worden 
aangeraakt worden regelmatig gereinigd en ontsmet. 

- Zones, toestellen of onderdelen die niet voldoende kunnen worden gereinigd en 
ontsmet blijven afgesloten voor het publiek. 

- Alle ruimtes worden regelmatig en voldoende goed verlucht. 
- Voor de sanitaire voorzieningen worden de regels rond social distancing 

afgedwongen door een beperking van de beschikbare toiletten, worden de 
voorzieningen aangepast (papieren handdoeken en dispensers voor zeep en 
alcoholgel) en het onderhoud wordt met een hogere frequentie gedaan en 
aangescherpt (achter gesloten deuren). Er wordt tevens regelmatig ontsmet, volgens 
een voorziene planning. 

- Voor EHBO-posten worden de voorschriften voor een veilige behandeling aangepast 
aan de maatregelen om de verzorging coronaproof te voorzien. 

 
Laatste update protocol Attracties & Musea: 10 juni 2021. 
 
Bron: 
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_
REGELGEVING/Protocol%2820200610%29attractiesmuseaRiebedebie.pdf 
 
 

- Specifieke maatregelen – update 23 augustus 2021 
 
Gelet op alle bovenstaande maatregelen en rekening houdende met de geldende 
protocollen, hebben wij enkele specifieke maatregelen uitgeschreven, die leiden tot een 
strikt protocol zodat Het Beroepenhuis gezinnen kan ontvangen in veilige omstandigheden.   
 

a) Reservatie:  
- Reserveren is verplicht in tijdsloten, op vastgelegde data, via een onlinesysteem.    
- Gezinnen kunnen reserveren in tijdsloten van 10 minuten. 
- Reservatie kan enkel per bubbel, met max. 8 personen per bubbel.  

 
b) Betalingen:  
- Betaling gebeurt ter plaatse: liefst contactloos (SumUp), in uitzonderlijke gevallen 

kan cash geld ontvangen worden.  
 

c) Begeleiding:  
- Bij onthaal is één begeleider aanwezig om administratie op te nemen (grootste deel 

van administratie zit al verwerkt in de registratie). 
- 1 begeleider is aanwezig op de tentoonstelling. 

o Takenpakket begeleider:  
§ Starten introductiefilmpje op verdiep 1.  
§ Toezien op de richtlijn ‘max. 1 gezin per ontdekhoek’. 
§ Toezien op het correct dragen van een mondmasker. 
§ Gezinnen ondersteunen/begeleiden. 
§ Tussendoor ontsmetten van de interacties.  



- Startuitleg over de tentoonstelling krijgen de gezinnen via een filmpje (op verdiep 1) 
op scherm (er kan slechts 1 gezin het filmpje volgen, aangezien elk gezin in een 
tijdslot van 10 minuten dient aan te komen). Begeleider aan onthaal stuurt dit aan.  
 

d) Circulatieplan:  
- Inkom: glazen deur. 
- Ontvangst in onthaalruimte, waarna gezinnen worden doorgestuurd naar 

schuifraam. 
- Gezin gaat via patio-trap naar verdiep 1.  
- Gezin gaat via stellingentrap (bouwsector) van verdiep 1 naar verdiep 2.  
- Gezin gaat via binnentrap (door roze deur) naar beneden richting uitgang.  
- Indien (leden van een) gezin naar het toilet moeten, verlaten zij het gebouw via de 

nooduitgang, vlak naast het toilet.  
- Deze richtlijnen worden aangeduid via signalisatie.  

 
e) Hygiëne/veiligheid:  
- Gezinnen ontsmetten hun handen bij aankomst.  
- Gezinnen kunnen hun handen ontsmetten op elk verdiep.   
- Gezinnen ontsmetten/wassen hun handen bij het verlaten van Het Beroepenhuis.  
- Begeleider op de tentoonstelling ontsmet geregeld alle interacties, schermen, … 
- Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen vanaf het vijfde leerjaar.   

 
Plattegrond:  
Opwaarts: via de buitentrap (patio-trap) naar de stellingentrap bij sector bouw 
Neerwaarts: via binnentrap  

 



 
 
Inkom gebouw via glazen deur, uitgang gebouw via nooduitgang naast toiletten (of via 
binnentrap).  
 
 


