
WERKING CAMPUSSEN KASK & CONSERVATORIUM 
IN ACADEMIEJAAR 2020-2021

STUDENTENINFO
1 ALGEMEEN

• Er geldt een mondmaskerplicht op heel de campus, zowel binnen als buiten.

Het wordt aanbevolen steeds een reserve mondmasker bij te hebben. 
Daarnaast heeft het onthaal ook mondmaskers ter beschikking voor studenten 
in geval van verlies, vergetelheid of indien het mondmasker stuk gaat. 

Voor bepaalde onderwijsactiviteiten (vb. instrumentles koperblazers) 
kan er afgeweken worden van de mondmaskerplicht.

• Regelmatig handen wassen of ontsmetten is essentieel.

Dit is ook vereist bij het betreden van een lokaal waar onderwijsactiviteiten door-
gaan. Er staan op heel wat plaatsen op de campus was- en ontsmettingspalen. 
Voor de meeste grotere lokalen (auditoria, ateliers, …) worden ook afzonderlijke 
ontsmettingsmiddelen voorzien.

• Hou maximaal afstand van elkaar
 

Samenscholen op de campus kan niet. In alle lokalen geldt dat studenten 
geschrankt of schuin tegenover elkaar plaatsnemen.

• Registreer je bij aankomst in lokalen en ateliers. 

Binnen KASK & Conservatorium werken we met een registratiesysteem via QR- 
codes, dat volledig GDPR-proof is. Studenten kunnen de QR-codes scannen met 
hun smartphone aan de inkom van verschillende lokalen en ateliers. Dit systeem be-
richt je in alle anonimiteit indien er een besmetting is geregistreerd in jouw omgeving.

• Er hangen infofiches aan de inkom van de meeste leslokalen.

Op deze infofiches staan zowel algemene richtlijnen omtrent veiligheid en 
hygiëne, alsook specifieke informatie over het lokaal (capaciteit, ventilatie
regels, …). Alle info op de fiche is beschikbaar in zowel Nederlands als Engels.

• Wat bij een besmetting?

Ben je besmet, heb je coronasymptomen of is iemand in je direct omgeving 
besmet? Meld de (eventuele) besmetting zo snel mogelijk via dit formulier.

Vergeet je afwezigheid ook niet te attesteren (mits ziekteattest, 
quarantaine-attest of een verklaring op eer) bij het studentensecretariaat. 
Uiteraard kunnen besmette studenten niet deelnemen aan fysieke activiteiten 
op de campus. Indien er sprake zou zijn van een cluster van besmettingen in 
de schoolgemeenschap, zal HOGENT gepaste maatregelen nemen hiervoor.
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• Studenten uit de risicogroep

Neem contact op met jouw studietrajectbegeleider om te bespreken of 
individuele onderwijs- en examenmaatregelen voor jou van toepassing zijn.

• Eerste aansprekingspunt

Voor kandidaat-studenten en studenten met vragen over de werking van 
onze school zijn de studietrajectbegeleiders het eerste aanspreekpunt.

Studenten die ideeën of suggesties hebben over de organisatie 
van onze campus of zelf initiatieven willen nemen, kunnen terecht bij de 
coördinator studentenaangelegenheden pascal.desimpelaere@hogent.be. 

2 KLEURENCODES

GROEN Normaal

Alles loopt normaal en er moeten geen aanpassingen gedaan worden. 
De kans dat we de komende maanden hierin terechtkomen is eerder minimaal.

Bezettingsgraad campus: 100%

GEEL Contactrijke Campus

Het aantal studenten op de campus wordt verminderd. Iedereen zal op bepaalde
momenten fysiek op de campus onderwijs kunnen krijgen. Zowel praktijklessen 
als theorielessen in kleinere groepen gaan fysiek door.

ORANJE Contactluwe Campus

De hoofdpraktijk trachten we zo maximaal als mogelijk fysiek te organiseren. 
Omkaderende en theoretische opleidingsonderdelen worden digitaal aangeboden.

ROOD Contactarme Campus

In overleg met de docenten van jouw opleiding zal nagegaan worden welke 
studenten nog toegang hebben tot de campus.

3 PRAKTISCH

• Lessenroosters

In het academiejaar 2020-2021 zal er een nieuwe lessenroostersoftware gebruikt 
worden, namelijk ASIMUT (asimut.com). Deze software zal zorgen voor persoonlijke 
roosters voor studenten en docenten, alsook voor een nieuw reservatie systeem 
voor lokalen. Vanaf 18 september zal je op ASIMUT je persoonlijke lessenrooster 
kunnen raadplegen. Blijf ASIMUT regelmatig checken voor updates en wijzigingen. 
In diverse opleidingen verloopt het reserveren van lokalen via ASIMUT.

4 LESSEN THEORIE EN PRAKTIJK

• Hoe zullen de lessen eruit zien?

Om de lokalen optimaal te kunnen gebruiken, zullen alle lessen verspreid worden 
tussen 08:30 ’s ochtends tot 20:00 ’s avonds. Zolang het geen code GROEN is, blijft 
de bezettingsgraad van alle lokalen gehalveerd voor de veiligheid. Sommige oplei-
dingsonderdelen zullen doorgaan op externe locaties in de nabijheid van de campus.

• Code GEEL

De lessen gaan door en het zelfstandig werken op de campus blijft mogelijk, 
afhankelijk van de specifieke maatregelen per opleiding. De duur van de lessen 
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hangt af van de ventilatiecapaciteit van de ruimte. Hierdoor zijn er 2 standaard 
schema’s van lesblokken:

(1) 120 minuten les gekoppeld aan 30 minuten verplichte ventilatie
(2) 90 minuten les gekoppeld aan 60 minuten verplichte ventilatie

De meeste vakken zullen in schema (1), 120 minuten les en 30 minuten ventilatie-
pauze, vallen. Dit is de standaard, maar de exacte uren kunnen verder variëren 
per opleiding/vak.

In de mate van het mogelijke zullen vaste individuele werkplekken voorzien 
worden, in de trajecten waar men dit in normale omstandigheden ook voorziet. 
Voor meer info over de concrete werking van jouw hoofdpraktijk, contacteer de 
verantwoordelijke docenten van jouw traject.

De theoretische opleidingsonderdelen zullen vaak in een mix van fysiek 
en digitaal onderwijs gegeven worden, wegens de beperking in capaciteit van 
lokalen. De exacte aanpak hiervoor zal verschillen per opleidingsonderdeel. 
Het beschikbaar stellen van fysieke locaties voor de lessen uit de eerste bachelor 
en de theoretische masterseminaries zijn een prioriteit. 

Alle keuzevakken en minors worden georganiseerd. In code GEEL zullen de 
keuzevakken en minors in de mate van het mogelijke fysiek georganiseerd worden.

• Code ORANJE

Het lessenrooster wordt grotendeels behouden (zoals het was gepland bij 
code GEEL). De ondersteunende praktijkonderdelen zullen in grote mate 
niet meer fysiek kunnen doorgaan. 

De prioriteit voor de capaciteit op de campus ligt bij de hoofdprak-
tijk. Bovendien zullen alle theoretische opleidingsonderdelen uitsluitend 
digitaal doorgaan.

Alle keuzevakken en minors worden georganiseerd. In code ORANJE 
zullen alle keuzevakken en minors overschakelen naar een niet-fysieke variant, 
zoals dat ook reeds het geval was in de periode maart-mei 2020.

• Code ROOD

Idem zoals bij ORANJE, maar er zullen nog minder activiteiten op de campus 
zijn. In overleg met de docenten van jouw opleiding zal nagegaan worden welke 
studenten nog toegang hebben tot de campus en welke onderwijsactiviteiten 
alsnog fusiek worden georganiseerd.

• Code ZWART

Er gaan geen onderwijsactiviteiten meer door op de campus.  Enkel een beperkt aan-
tal studenten die hier thuis niet de mogelijkheid toe hebben, kunnen onder be paalde 
omstandigheden een individuele werkplek op de campus toegewezen krijgen.

5 STAGES EN KUNST IN HET WERKVELD

Stages en Kunst in het Werkveld gaan zo veel als mogelijk door. We adviseren 
studenten om reeds bij de start van het academiejaar zo snel mogelijk initiatief 
te nemen in het vinden van een boeiende stageplek/plek in het werkveld.

Indien de situatie het onmogelijk maakt om een stageplaats te vinden, zal 
er met de betrokken student samen worden gezocht naar een oplossing op maat.

6 EXTRA MUROS ACTIVITEITEN

In kleurcode GEEL zullen eendaagse en meerdaagse uitstappen binnen Europa 
mogelijk blijven. We zullen hierbij steeds de nodige veiligheidsmaatregelen 
hanteren. Docenten zullen verder communiceren over de concrete aanpak van 
deze uitstappen.

In kleurcode ORANJE kunnen enkel extramuros activiteiten doorgaan 
volgens de regelgeving en maatregelen zoals van kracht door de overheid. 



In kleurcode ROOD worden er geen extramuros-activiteiten georganiseerd.

7 UITGAANDE STUDENTEN NAAR HET BUITENLAND

Uitgaande studenten naar het buitenland in het eerste semester mogen enkel 
vertrekken op voorwaarde dat 

(1) de geldende maatregelen dit toelaten,
(2) er een akkoord is met de buitenlandse partnerinstelling en
(3) dat de mobiliteit binnen Europa plaatsvindt.

Mobiliteiten buiten Europa worden tijdens het academiejaar 2020-2021 in principe 
niet toegelaten. In uitzonderlijke gevallen kan hier afgeweken van worden, maar 
dit moet eerst aangevraagd worden bij de verantwoordelijke studentenmobiliteit 
(els.moens@hogent.be).

Het is dit jaar echter van groot belang dat álle studenten, ook degenen 
die op eigen initiatief naar het buitenland vertrekken, zich registreren. 
Hierdoor hebben we een overzicht van al wie zich in het buitenland bevindt 
komend academiejaar.

8 STUDENTENDIENSTEN EN ARTISTIEKE WERKING

De activiteiten in het kader van de artistieke werking zullen zo veel mogelijk 
gerealiseerd worden, afhankelijk van de geldende kleurcodes, afspraken 
en maatregelen. Voor meer informatie over welke activiteiten plaats vinden 
en hoe deze worden georganiseerd verwijzen we naar de gangbare 
communicatiekanalen.

• Studentensecretariaat

Code GEEL en ORANJE en ROOD

Er zal er steeds permanentie aanwezig zijn op 
het studentensecretariaat. 

• Bibliotheek

Code GEEL en ORANJE

De bibliotheken zijn toegankelijk voor 50% van het aantal 
mogelijke zitplaatsen.

Code ROOD

De bibliotheken zijn op afspraak beperkt toegankelijk voor gebruikers. 

• Uitleendiensten

Code GEEL

De uitleendiensten behouden een reguliere werking.  
Uitlenen blijft dus mogelijk.

Code ORANJE en ROOD

De uitleendiensten zullen zich aanpassen naar de maatregelen. 
Uitlenen blijft dus mogelijk, in beperkte mate en enkel op afspraak. 
De concrete werking zal verder gecommuniceerd worden door 
de desbetreffende uitleendienst.
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• Eten op de campus

De keukens op de campus zullen niet of in beperkte mate gebruikt worden. 
Er kan niet gegeten worden.

KASKcafé en MIRYcafé zijn open bij code GEEL.  
Het restaurant De Wijnaert blijft echter nog gesloten.

Code GEEL

Maximaal 50% van de zitcapaciteit zal gebruikt worden. Social 
distancing en mondmasker zijn verplicht tijdens het aanschuiven en 
alle verplaatsingen in het restaurant. Er geldt een beperking van het 
restaurant in tijdsduur (max. 30 min.). Studenten dienen steeds hun 
eigen tafel te ontsmetten bij vertrek.

Code ORANJE

Het restaurant zal in functie van de bezetting op de campus open zijn. 
Er geldt dan een beperkt aanbod van soep en broodjes.

Code ROOD

Het studentenrestaurant biedt afhaalmaaltijden aan. Er kan niet ter 
plaatste gegeten worden.

• Projectweken

De projectweken gaan in de mate van het mogelijke door.  De invulling van 
de week zal wel kunnen verschillen afhankelijk van de geldende kleurcode op 
dat moment.

• Studiefiches / Onderwijsorganisatie / Evaluaties.

De informatie i.v.m. de onderwijsvormen, onderwijsorganisatie, begeleiding en 
evaluatie per vak zal gepubliceerd worden in de studiefiches op 21 september.

De studiefiches, zoals raadpleegbaar op de website, is de organisatie van het 
opleidingsonderdeel in code GROEN. Afwijkingen op de organisatie in code GEEL, 
ORANJE en ROOD, worden door de docenten via Chamilo gecommuniceerd.

In opvolging van het nooddecreet zoals door de overheid in november 2020 
geratificeerd is het mogelijk dat er verdere afwijkingen zijn ten aanzien van de 
gemaakte afspraken.  Dit omwille van de impact van de pandemie op het onder-
wijs en de noodzakelijkheid van verdere aanpassingen.  Verdere wijzigingen 
worden steeds zo snel als mogelijk naar betrokken studenten gecommuniceerd.

9 STUDENTEN DIE (TERUG)KOMEN VAN HET BUITENLAND

Alle studenten die (terug)komen van het buitenland moeten de website van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken raadplegen (diplomatie.belgium.be/nl). 
Afhankelijk van de kleurcode van de regio waar ze van (terug)komen, kunnen 
eventueel quarantainemaatregelen en een Covid-19 test van toepassing zijn.

Regio met kleurcode ROOD verplichte quarantaine en Covid-19 test

Regio met kleurcode ORANJE quarantaine en Covid-19 test zijn niet  
verplicht, maar zijn wel sterk aangeraden

Regio met kleurcode GROEN er zijn geen implicaties

Studenten met de Belgische nationaliteit, een erkend BIS-nummer 
of een geldige verblijfsvergunning kunnen zich gratis laten testen. 
Voor meer info: paul.lamont@hogent.be. 
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