
 

LEIDRAAD CIRCUSEDUCATIEVE ZOMER(DAG)KAMPEN 2020 
 

Deze leidraad werd opgesteld door Circuscentrum en de circusateliers en is gebaseerd op de 

jeugdwerkregels (de Ambrassade), de sectorgids professionele kunsten (kunsteducatieve en 

artistieke projecten met kinderen en jongeren) en aangevuld met circuseducatieve en andere aan 

de circusateliercontext gebonden aspecten; dit alles met het oog op de covexit en het organiseren 

van veilige circus(dag)kampen en activiteiten voor kinderen en jongeren deze zomervakantie. 

 

1. Is het verplicht om deze leidraad te gebruiken? 
 
Algemeen gezien zal de covexit in drie stappen gebeuren. Dat is zo voorzien door de federale 
overheid. 

1. De generieke gids van de FOD WASO dient als basis voor alle maatregelen. Die gids bevat 
basisprincipes, richtlijnen, voorbeelden, tips, documentatie en info. 

2. Op basis van die gids stelt elke sector een aparte sectorgids samen. Die zorgt voor een 
sectorspecifieke inkleuring van de info uit de generieke gids waar nodig, toetst reeds 
bestaande protocollen en maatregelen af en verfijnt waar nodig. Hier volgen wij voor de 
circus(dag)kampen en activiteiten de jeugdwerkregels, met een aantal aanvullende en 
specifieke richtlijnen in deze circuskampenleidraad. 

3. Elke organisatie zal in het kader van de toepassing van de sectorgids in de onderneming een 
preventieplan op maat van de organisatie moeten maken. Een heropstart zonder 
preventieplan (op papier) is dus in principe uitgesloten. 

  

 
 

Opgelet: misschien zullen de circuswerkingen bijkomend ook nog rekening dienen te houden met 

lokale regelgeving vanuit eventuele opdrachtgevers/partners en stedelijke of gemeentediensten voor 

jeugd, cultuur of sport. 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels


 

2. Deelname: wie mag meedoen of meegaan? 
 
Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de 
activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen: kinderen, begeleiders, 
kookouders, etc. 
 
Bezorg alle ouders van kinderen, jongeren en begeleiding de nodige informatie over risicogroepen. 
Als een kind tot de risicogroep behoort, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om het risico 
in te schatten. Ze kunnen de huisarts inschakelen bij deze overweging. De ouders moeten de 
risicofactor en eventuele medicatie (soort, hoeveelheid, toedieningswijze) melden in de medische 
fiche. 
 

3. Administratieve verplichtingen 
 
De begeleiders houden voor, tijdens en na de kampen of activiteiten een aanwezigheidslijst + 
medische fiches  en contactlogboek bij, in principe voor alle activiteiten. De coronaspeurders kunnen 
deze documenten immers opvragen om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een 
mogelijke besmetting. 
 
Met het contactlogboek hou je de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bij.  
Houd dus een overzicht bij van alle leden per bubbel en met wie ze in contact kwamen buiten hun 
eigen bubbel. Denk zeker aan uitzonderlijke gevallen zoals een wegloper uit een bepaalde bubbel, 
een begeleider die moet invallen voor een zieke begeleider, contacten met externen in het kader van 
activiteiten of leveringen, etc. Geef hierbij aan welke voorzorgsmaatregelen genomen werden. Een 
standaard document vind je hier. 
 
Geef bij inschrijving duidelijk aan dat deze gegevens enkel gedeeld zullen worden met de bevoegde 
instanties op hun vraag. Dit is belangrijk naar de Europese Privacywetgeving (GDPR) toe. 
 

4. Noodprocedure en permanentiesysteem 
 
Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens de activiteit? Dan kan je terugvallen op de noodprocedure: 
stappenplan ‘wat te doen bij zieke deelnemer’. 
 
Elke organisatie heeft een ‘isolatieplek’ waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering 
kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald. 
 

5. Communicatie 
 
Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels errond duidelijk zijn voor alle 
betrokkenen voor en tijdens de activiteit via markeringen, pictogrammen, aparte materiaal ‘kits’, …  
Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders, … 
 

De ouders/deelnemers en begeleiders worden vooraf duidelijk gebrieft en 
‘geresponsabiliseerd’. De regels worden ook ter plaatse voor de activiteit duidelijk met alle 
deelnemers doorgenomen. Ouders, kinderen en begeleiders worden ook geresponsabiliseerd 
om tijdens een week zonder overnachting andere contacten/aanbod zoveel mogelijk te 
beperken. Tip: ‘hoe omgaan met ouders die niet akkoord gaan’ 

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen


6. Contactbubbels 
 
De organisaties maken vooraf ‘bubbels’ op van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, 
begeleiding en eventueel omkadering inclusief). 
 

Bij buurtcircus en andere (open) dagactiviteiten met wisselende deelnemers mag je in 
principe maar tot een totaal van 50 personen registreren en toelaten in die contactbubbel.  
Op verwachte drukke plaatsen kan je (als er voldoende ruimte is) best meerdere 
contactbubbels voorbereiden met een eigen begeleidersteam, materiaal, ruimtemarkering, 
etc. => zie ook draaiboek speelpleinen 

 
Contacten binnen de bubbel met elkaar zijn mogelijk, je moet geen afstand houden en geen 
mondmasker gebruiken. 
 

CIRCUS EN FYSIEK CONTACT? 
We ‘spelen’ op veilig deze zomer en beperken fysieke contacten tot een minimum, zowel in 
spelen als circusactiviteiten. 
Voor +12 jarigen gelden strengere regels: 
- beperk activiteiten met ‘continu’ intensief fysiek contact; denk aan circusdisciplines zoals  
  partneracrobatie, piramides en andere… (bv. ‘dikke berta’) 
- Insmeren, schminken, …: contact met de handen aan het aangezicht van deze jongeren is 
afgeraden 
- EHBO gebeurt met mondmasker en wegwerphandschoenen 

 
Contacten buiten de bubbel (ouders en andere externen) wordt vermeden: 
 

- Indien onthaal apart georganiseerd kan worden: buiten of in een sas (bv. hal, werklocatie)  
- Indien toch onthaal ‘contacten’: bubble distancing (1,5 meter) of een mondmasker dragen 
- Publieke slotvoorstellingen zijn voorlopig uitgesloten. Eventueel delen de deelnemers via   
   een video of streaming wat ze tijdens het kamp leerden. 

 
Er kunnen meerdere bubbels op 1 aanbod aanwezig zijn. Je kamp/activiteit kan dus uit meerdere 
bubbels van maximum 50 personen bestaan indien er per bubbel telkens voldaan wordt aan de 
veiligheidsvoorwaarden en er geen contact is tussen de bubbels onderling. Per bubbel is er een 
voldoende afscheiding binnen de ruimte, aparte begeleiders en eigen materiaal dat niet wordt 
uitgewisseld (tenzij het eerste voldoende ontsmet is). 
 

7. Persoonlijke hygiëne 
 
Algemene regels: handen wassen voor/tijdens/na activiteiten, hoesten in de elleboog, niezen in een 
papieren zakdoek, … 
 
Mondmaskers: voor deelnemers ouder dan 12 en begeleiders is het dragen van een mondmasker in 
contact met externen noodzakelijk wanneer social distancing niet mogelijk is. 
 

Op elke plek waar activiteiten doorgaan, voorziet de organisatie minstens: (extra) 
wasbakken, papieren doekjes en alcoholgel + (extra) mondmaskers voor deelnemers van 12 
jaar en ouder 

 
 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/speelpleinen-dagkampen


8. Infrastructuur 

 
Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten? Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen 
van ruimtes en contactoppervlaktes. 
 

Elke circusorganisatie tracht zoveel mogelijk haar indoor circusruimte uit te breiden met 

outdoor werkplekken, in functie van bubbels en afgescheiden werkruimtes. 

Tip: Circuscentrum verzamelt een lijst van circussen die (half/open) tenten kunnen verhuren 

om in buitenruimtes te gebruiken. 

Voor binnenruimtes houden we minimaal 10 m²/deelnemer aan, zodat de deelnemers 

genoeg ruimte hebben om te spelen en aan circus te doen. (Ter vergelijking: de regels voor 

kinderopvang door Kind&Gezin spreken over een ruimte van 4m²/kind.) 

 

9. Het (circus)materiaal 
 
Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen. Wil je het materiaal doorgeven aan 
een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst gereinigd worden. 
 

Circusmaterialen kunnen binnen een bubbel gedeeld worden. Op activiteiten waar meerdere 

bubbels aanwezig zijn, is het aangeraden om voor elke bubbel een aparte gemarkeerde set 

met klein circusmateriaal te voorzien. We verhogen de veiligheid door ook binnen de bubbel 

het materiaal regelmatig te reinigen en sowieso ook extra vaak handen te wassen/ alcoholgel 

te gebruiken. 
 

Bij uitwisseling van materialen tussen bubbels (binnen een kamp, of voor opeenvolgende 

weken) moet het materiaal altijd gedesinfecteerd worden door het grondig te reinigen  

(warm water en zeep is reeds effectief) of voldoende tijd te laten rusten. (Poreuze materialen 

minstens 3 uur, voor gladde oppervlakten en materialen verdwijnt de besmettingsgraad na 6-

7 uur.) 
 

 

10.  Meer Informatie 
 

JEUGD - check de specifieke draaiboeken van de Ambrassade: 
Meerdaagse vakantiekampen zonder overnachting 
Vakantiekampen met overnachting 
Speelpleinen/dagkampen 
 
CULTUUR - Sectorgids Professionele Kunsten 
 
SPORT - Protocol voor sportkampen – kinderen en jongeren 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/vakantiekampen-zonder-overnachting
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/vakantiekampen-met-overnachting
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/speelpleinen-dagkampen
https://sectorgidscultuur.be/
https://www.sport.vlaanderen/media/13718/protocol-voor-sportkampenkinderen.pdf

