
 

 

 

Tijdelijke aanvulling op het ‘Reglement voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de 

diensten en faciliteiten van de Associate degrees Academie’ 

 

Aanleiding 

In het kader van de coronacrisis geldt sinds 30 september in Nederland een dringend advies voor alle 
mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke 
binnenruimtes. Vanaf 14 oktober is dit advies gespecificeerd en geldt ook voor het hoger onderwijs 
het dringende advies om buiten de lessen een mondkapje te dragen. In de berichtgeving van de 
overheid is aangegeven dat, vooruitlopend op de invoering van een wettelijke mondkapjesplicht, 
instellingen er voor kunnen kiezen om dit zelf al te regelen in hun reglementen, in afstemming met 
de medezeggenschap. Met ingang van 15 oktober is binnen de Associate degrees Academie het 
dringend advies van toepassing verklaard om buiten de lesruimten een mondkapje te dragen. Met de 
onderhavige aanvulling op de huisregels wordt dit dringend advies omgezet in een verplichting. 

Daarnaast wordt in deze aanvulling op de huisregels ook de algemene maatregel om 1,5 meter 
afstand van elkaar te houden, als verplichting opgenomen om daarmee niet alleen het belang van 
het naleven van deze maatregel te benadrukken, maar deze in voorkomende situaties ook 
afdwingbaar te maken. 

 

Artikel 1 het dragen van mondkapjes. 

Binnen de Associate degrees Academie is het dragen van een (niet-medisch) mondkapje verplicht. 
Een mondkapje hoeft niet te worden gedragen in leslokalen of werkruimtes waarin men zit én 1,5 
meter afstand van elkaar wordt gehouden. In ruimtes waar praktijk- en vaardigheidsonderwijs 
plaatsvindt en het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, geldt de verplichting een 
mondkapje te dragen tenzij de in de betreffende ruimtes geldende veiligheidsvoorschriften het 
dragen van een mondkapje niet toestaan. 

Artikel 2 het houden van 1,5 meter afstand 

Binnen de Associate degrees Academie is in alle ruimtes het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar 
verplicht. Uitzondering op deze regel vormt de situatie waarin in het kader van praktijk- of 
vaardigheidsonderwijs het houden van 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd. Indien een 
dergelijke situatie zich voordoet geldt hetgeen in artikel 1 rond het dragen van mondkapjes is 
opgenomen. 

Artikel 3 Inwerkingtreding en geldigheidsduur 

Deze aanvulling op de huisregels is, na instemming van de MR, vastgesteld door het Bestuur van de 
Stichting en treedt na publicatie direct in werking. Deze aanvulling blijft geldig zolang deze 
noodzakelijk is ter beperking van de gevolgen van de coronacrisis en derhalve tot nader besluit van 
het Bestuur van de Stichting. 


