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MEMO ten behoeve van snelle besluitvorming in tijden van covid-19 
 

Aan: College van Bestuur 

van: Bert Zwiep  

Datum: 4 juni 2021 

Betreft: Tijdelijk evenementenprotocol HvA  

 

 

1. Context 

In de persconferentie van 28 mei 2021 is aangegeven dat horeca weer open zal gaan tot 22.00. Deze 

persconferentie vraagt om aanpassing van het bestaande evenementenprotocol. 

Dit protocol HvA geeft het onderwijs richting voor de organisatie van evenementen vanaf 7 juni 2021. 

Evenementen zijn bijeenkomsten die georganiseerd worden, passend bij het onderwijs, maar die naast de 

normale roostering van onderwijs en onderzoek worden georganiseerd. Voorbeelden zijn diploma-

uitreikingen, voorlichtingsdagen, onderzoeks-presentaties.  

Evenementen zijn bijeenkomsten die georganiseerd worden, passend bij het onderwijs, maar die ook 

betrekking hebben op sociale activiteiten van medewerkers. Voorbeelden zijn teamborrels, pensioen 

feestjes en afscheidsborrels. 

Evenementen moeten voldoen aan de uitgangspunten vanuit de RIVM-voorwaarden en passen binnen de 

capaciteit en de afspraken die gelden binnen de HvA.  

Bijgaand protocol gaat boven decentrale afspraken voor wat betreft afspraken omtrent evenementen en 

bijeenkomsten. Dit om de veiligheid binnen onze panden gedurende de RIVM maatregelen te kunnen 

waarborgen.  

 

2. Mogelijkheden:  

• Periode 7 juni 2021 tot einde studiejaar 2020-2021: Er is binnen kaders ruimte voor het 

organiseren van evenementen.  

• De volgende bijeenkomsten zijn mogelijk: 

• Teamsessies ter voorbereiding nieuwe collegejaar. 

• Diploma-uitreikingen in de evenementenlocaties in de gebouwen, mits deze 

beschikbaar zijn (zie tabel in hfst 3). 

• Diploma-uitreikingen via drive-thru systematiek op de parkeerplaatsen van NTH en 

DMH. 

• Diploma-uitreikingen 1 op 1 bij de servicebalie in een van de panden van de HvA. 

• Activiteiten voor open dagen. 

• Bijeenkomsten georganiseerd ism Studentenzaken in het kader van “als het kan, dan 

mag het!”. 

• Teambijeenkomsten met catering, zittend op 1.5 mtr. 

• Pensioneringsborrels met, zittend op 1.5 mtr. 
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• Afscheidsbijeenkomsten met catering, zittend op 1.5 mtr. 

• Einde studiejaar bijeenkomsten met catering, zittend op 1.5 mtr. 

• Andere , direct aan onderzoek en onderwijs gerelateerde, evenementen binnen een van de 

gebouwen, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de decaan en heeft instemming nodig van het 

Hoofd Facilitair Management, Bert Zwiep.   

• Voor verdere afhandeling van toegestane evenementen gelden de afspraken in dit protocol. 

• Periode 7 juni 2021 tot einde studiejaar: een evenement met aanwezigheid van 

hoogwaardigheidsbekleders en/of pers, dient altijd te worden gemeld bij het Hoofd Facilitair 

Management, Bert Zwiep.  

 

3. Capaciteit panden 

Voor alle panden van de HvA is een maximale capaciteit vastgesteld; de capaciteit geeft het maximale getal 

aan van het aantal personen die op 1 moment in een pand aanwezig mag zijn. Alle niet gerelateerde 

onderwijs- en onderzoeksactiviteiten die op locatie worden georganiseerd gaan ten koste van deze 

capaciteit voor onderwijs en onderzoek. Dit is de reden om beperkende voorwaarden voor evenementen 

te stellen zodat het onderwijs en onderzoek de noodzakelijke capaciteit volledig kan benutten. 

 

Voor de beschikbaarheid van onderstaande locaties geldt: diploma-uitreikingen kunnen worden 

georganiseerd zolang er geen onderwijs gepland is. Voor diploma-uitreikingen zijn de volgende 

evenementenlocaties vastgesteld: 

 

Blok 4 – evenementenzalen HvA 

Locatie Zaal Capaciteit 

Amstelcampus KSH Kohnstamzaal 40 

Amstelcampus KSH Arena 50 

Amstelcampus BPH Auditorium 23 

Amstelcampus KMH Filmzaal 19 

Leeuwenburg Restaurant 20 

Fraijlemaborg Noordserre 60 

NTH D.158 40 

DMH In afstemming met faculteit  

 

 

4. Voorwaarden evenementen 

- Bij aanvang van een Evenement, binnen de gebouwen, is er een akkoord door de directeur 

bedrijfsvoering gegeven en is via FEC akkoord aangevraagd bij het Hoofd Facilitair Management; 

- Evenementen dienen te worden gehouden met inachtneming van de RIVM richtlijnen, de HvA 

protocollen, veiligheids- en hygiënerichtlijnen; 

- De organisatie handhaaft de inloop- en uitlooptijden tot maximaal 15 minuten voor het evenement 

en 15 minuten na het evenement; 
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- Evenementen op een externe locatie kunnen doorgaan onder voorwaarden van de algemene RIVM-

regels en de gestelde eisen vanuit de externe locatie;  

- De toezichthoudende persoon ziet er op toe dat er een gezondheidscheck bij alle gasten plaatsvindt, 

dat iedereen een zitplaats heeft, 1,5 meter afstand wordt gehouden, de contactgegevens van alle 

gasten worden genoteerd en houdt in de gaten dat binnen niemand gaat dansen of zingen.  

- Gasten en bezoekers van de evenementen binnen de gebouwen van de HvA, dienen vooraf te zijn 

aangemeld, rekening houdend met de AVG, bij de organisatie. FEC dient tevens geïnformeerd te zijn; 

- Evenementen waarbij hoogwaardigheidsbekleders en/of pers verwacht wordt, worden  gemeld bij het 

Hoofd Facilitair Management;  

- Evenementen binnen een van de gebouwen, dienen, minimaal 10 dagen voor aanvang van het 

evenement, ten alle tijden online via het formulier op de A tot Z lijst te worden gemeld en 

gefaciliteerd door FS-evenementen (Facilitaire Evenementen Coördinatie (FEC));  

- Een evenement aanvragen binnen 10 dagen moeten ook via FEC worden aangevraagd maar 

worden  met spoed behandeld; 

- Evenementen voor diploma-uitreikingen en evenementen voor open dagen behoeven niet het 

akkoord van het hoofd Facilitair Management. Hiervoor gelden de regels uit het protocol, en dient 

de directeur bedrijfsvoering van de faculteit in te stemmen met/geïnformeerd te worden over het 

evenement; 

- Voor overige evenementen vraagt FEC toestemming voor het evenement bij het hoofd Facilitair 

Management; 

- De hoofdgebruiker of een daartoe aangewezen persoon ontvangt wekelijks een overzicht van de 

geplande evenementen in zijn of haar gebouw; 

- Goedkeuring van de directeuren bedrijfsvoering wordt gedaan door het versturen van de 

wekelijkse update evenementen van FEC; 

- Evenementen  binnen een van de gebouwen mogen uitsluitend binnen de daartoe aangewezen locaties 

worden gehouden, op basis van beschikbaarheid, binnen de vastgestelde capaciteit en binnen de 

geldende openingstijden; 

- Faciliteiten die een verhoogd risico geven op de verspreiding van Corona zijn niet toegestaan 

(mobiele ventilatoren bijvoorbeeld); 

- De aangewezen ruimtes binnen de HvA worden voor en na het evenement schoongemaakt conform 

de vastgestelde protocollen; 

 

5. Filmaanvragen intern  

Deze activiteiten zijn mogelijk binnen de volgende voorwaarden: 

- Alle aanvragen dienen via de FS-evenementen te verlopen; 

- De directeur bedrijfsvoering of een daartoe aangewezen persoon dient toestemming te geven voor 

de filmaanvragen; 

- Filmaanvragen dienen minimaal 10 dagen van te voren te zijn aangemeld; 

- Een filmaanvraag indienen binnen 10 dagen is mogelijk indien het belang van het evenement 

daartoe vraagt. De filmaanvraag dient te verlopen via de directeur bedrijfsvoering of een daartoe 
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aangewezen persoon; 

- De groepsgrootte is gemaximaliseerd op 5 personen incl. cast en crew; 

- Activiteiten dienen te worden gehouden met inachtneming van de overheidsrichtlijnen, de HvA 

protocollen, veiligheids- en hygiënerichtlijnen. 

- Het dringende advies is dat gefilmde personen een mondkapje dragen wanneer er wordt gefilmd 

in de algemene verkeersruimtes; 

- De directeur bedrijfsvoering of een daartoe aangewezen persoon ontvangt wekelijks een overzicht 

van deze geplande activiteiten in zijn of haar gebouw. 

 

6. Promotionele activiteiten 

Deze activiteiten worden over het algemeen gehouden in centrale hallen, kantines en algemene 

verkeersruimtes. Om onderwijs en onderzoeksactiviteiten geen hinder te laten ondervinden tijdens de in- 

door- en uitstroom zijn promotionele activiteiten in deze vorm niet toegestaan met 1 uitzondering: 

promotionele activiteiten op de digitale schermen zijn toegestaan. Aanvragen kunnen op de reguliere wijze 

bij FEC worden aangevraagd. 

 

7. Toekomstscenario’s 

De Hogeschool van Amsterdam is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen omtrent COVID-19. Indien 

noodzakelijk of mogelijk dan zal het evenementenprotocol worden aangepast met beperkingen, aangepaste 

voorwaardes of verruimingen.  
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