
 

 
Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector 

Update: 18 december 2021  
 

 
Onderstaand protocol biedt enkel een indicatie voor het moment dat kunst- en cultuurbeoefening 
weer mogelijk is.  
 
De algemene basisregels zijn van kracht: 
 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.  

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn 

• De 1,5 meter afstandsmaatregel is verplicht.    

• Schud geen handen. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 
 
Algemene richtlijnen 

• Volg steeds de algemene basisregels op.  

• Het dragen van mondkapjes is verplicht als mensen zich bewegen door de locatie van de repetitie 
of het concert. Ook na het tonen van het coronatoegangsbewijs (ctb)*.   

• Een coronatoegangsbewijs (ctb) is verplicht voor kunst- en cultuurbeoefening (repetities, concer-
ten en andere culturele activiteiten) op publieke locaties.  

• Het coronatoegangsbewijs (ctb) voor kunst- en cultuurbeoefening geldt voor alle aanwezigen van 
18 jaar en ouder. Jongeren tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.  

• Het coronatoegangsbewijs (ctb) geldt niet voor dirigenten en/of artistiek leiders, die beroepsma-
tig bij de kunst- en cultuurbeoefening betrokken zijn.   

• Het coronatoegangsbewijs (ctb) voor concertbezoekers geldt voor alle bezoekers van 13 jaar en 
ouder.  

• Ook op locaties waar een coronatoegangsbewijs (ctb) nodig is, is de 1,5 meter afstandsmaatregel 
verplicht.  

 
Ventilatie, Afstand en registratie 

• Ventilatie: Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met 
instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. 
Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de 
pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij twijfel over de 

 

Van 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 geldt een lockdown. 

Kunst- en cultuurbeoefening is alleen toegestaan met maximaal 2 personen buiten in de openbare 
ruimte. 

 



ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. 
Zie voor meer informatie https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19 en Generiek kader corona-
maatregelen | RIVM 

• Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, eventueel 
niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie de afbeelding. 
Tussen koor en dirigent is het raadzaam een grotere ruimte in acht te nemen (minimaal 2,6 me-
ter), omdat koorleden in de regel naar de dirigent toe zingen.  
 

 
• Registratie: Leg een presentielijst aan van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit verge-

makkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. 
 
Gebruik van de repetitieruimte  

• Een coronatoegangsbewijs (ctb) is voor kunst- en cultuurbeoefening verplicht op publieke loca-

ties voor alle aanwezigen van 18 jaar en ouder.  

- Het coronatoegangsbewijs (ctb) geldt niet voor dirigenten of artistiek leiders, die beroepsma-

tig bij kunst- en cultuurbeoefening betrokken zijn.  

- Het coronatoegangsbewijs (ctb) geldt niet voor kunst- en cultuurbeoefening in openbare 

ruimtes, zoals vrij toegankelijke buitenlocaties.  

- Het coronatoegangsbewijs (ctb) is niet verplicht als de kunst- en cultuurbeoefening bij ie-

mand thuis plaatsvindt. Let op de maatregel om maximaal 4 gasten per dag te ontvangen. 

Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.   

• Het dragen van mondkapjes en het houden van 1,5 meter afstand zijn verplicht in alle publieke 

binnenruimtes. Het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand zijn ook 

verplicht, nadat het coronatoegangsbewijs (ctb) voor kunst- en cultuurbeoefening is goedge-

keurd.  

• Stel in het geval een organisatie een eigen gebouw of ruimte beheert, zelf richtlijnen op in over-
eenstemming met richtlijnen voor beheer van (culturele) gebouwen. De richtlijnen in het proto-
col van de verhuurder voor het gebruik van een repetitieruimte zijn leidend.  

• Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen/deuren open).  

• Lees het artikel https://koornetwerk.nl/corona/leg-je-ventilatie-nog-eens-onder-het-vergroot-
glas/ op de website van Koornetwerk Nederland. Schaf desgewenst als koor een CO2-meter aan, 
of treed in overleg met de exploitant van de ruimte waar men repeteert over controle op af-
doende ventilatie. 

 
Hygiëne repetitieruimte 

• Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden. 

• Maak een rooster met taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de 
ruimte. Doe dit dus niet spontaan of collectief! 

• Neem zelf schoonmaakmiddelen mee, waaronder desinfecterende gel, of stem dit af met de ver-
huurder. 

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen
https://koornetwerk.nl/corona/leg-je-ventilatie-nog-eens-onder-het-vergrootglas/
https://koornetwerk.nl/corona/leg-je-ventilatie-nog-eens-onder-het-vergrootglas/


• Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, ge-
luidsapparatuur etc.). 

• Beperk het aanraken van deuren en deurklinken; wijs één of twee personen daarvoor aan. 

• Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingsapparatuur en dergelijke tot de 
direct betrokkenen; gebruik alleen apparatuur en materialen die noodzakelijk zijn.  

• Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar 
huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker. 

 
Coördinatie en organisatie 

• Zorg als koor of zanggroep voor een veilige gang van zaken en blijf met elkaar in gesprek. 

• Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze toe, geef deze telefonisch 
door en vermeld ze in de ledenomgeving van de eigen website. 

• Wijs een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden, en aanspreekpunt 
is voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere betrokkenen; deel aan 
alle leden mee wie waarvoor aanspreekbaar is. 

• Stuur 24 uur én kort vóór een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in acht te nemen 
richtlijnen bij het samen komen. Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke coronagerela-
teerde ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
koorts boven 38 graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot 
dergelijke klachten heeft. Adviseer hen zich te laten testen op mogelijke coronabesmetting. 

• Zorg voor voldoende toezicht op naleving van het protocol en de aanvullende richtlijnen. 
 
Concerten met publiek 
 

• Concerten zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan.  

• Concerten met een vaste zitplaats kunnen 100% van de bezoekerscapaciteit op 1,5 meter af-

standsmaatregel benutten tot maximaal 1.250 bezoekers.  

• Een coronatoegangsbewijs (ctb) is verplicht voor alle deelnemers aan het concert van 18 jaar en 

ouder voor concerten op binnen- en buitenlocaties.  

• Een coronatoegangsbewijs (ctb) is niet verplicht voor de dirigent of artistiek leider, die beroeps-

matig bij het concert betrokken is.  

• Een coronatoegangsbewijs (ctb) is verplicht voor alle toeschouwers van 13 jaar en ouder voor 

concerten op binnen- en buitenlocaties.  

• Ook op locaties waar een coronatoegangsbewijs (ctb) nodig is, is de 1,5 meter afstandsmaatregel 

verplicht. 

• Het dragen van mondkapjes is verplicht als mensen zich verplaatsen door de concertlocatie.  

• Registatie en gezondheidscheck van bezoekers is verplicht.  

• Daarnaast gelden de voorwaarden van de verhuurder van de concertruimte over ruimtegebruik, 

afspraken rond hygiënemaatregelen, coronatoegangsbewijzen, etc.  

* Een coronatoegangsbewijs is een bewijs van volledige vaccinatie, een geldig herstelbewijs of een 
negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud, dat zichtbaar is via de CoronaCheck-app of dat op pa-
pier via CoronaCheck.nl/print geprint kan worden.  
 
Gebruik voor het scannen van een coronatoegangsbewijs de app Scanner voor CoronaCheck (Android) 

(Apple). De informatie die getoond wordt na de scan, moet dan vergeleken worden met een geldig 

identiteitsbewijs. Als die overeenkomt, krijgt de bezoeker toegang tot de uitvoering. Je kunt er ook 

geprinte QR-codes mee scannen. Let er wel op dat bezoekers de Nederlandse QR-code laten zien, en 

niet de internationale. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.verifier&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/scanner-voor-coronacheck/id1549842661

