Aanpak heropening KWA na de zomervakantie
Intro
Bij de Corona-uitbraak in maart kon de sluiting van de KWA organisatorisch vrij
eenvoudig worden uitgevoerd en de noodzaak ervan werd door iedereen onderschreven.
Om op 31 augustus weer open te kunnen gaan is ingewikkelder en vraagt meer
voorbereiding. Werkplekindelingen en protocollen zijn relatief eenvoudig op te zetten. Het
is lastiger om een afgewogen lesrooster te maken waarbij alle leden dezelfde
mogelijkheden hebben als voor de sluiting om fysieke lessen bij de KWA te volgen. Voor
groepen die groter zijn dan het op dat dagdeel beschikbare aantal werkplekken, gaat dit
niet lukken, maar met de hier geschetste aanpak kunnen we een heel eind komen.
Daarnaast zal er wezenlijk iets veranderen in de uitgangspunten van de KWA: het
principe van ‘vrije inloop’ om aan diverse dagdelen te kunnen deelnemen, zal voorlopig
komen te vervallen. Zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn moeten we controle
hebben op de bezetting van alle dagdelen.
De aanpak voor het eerste lesblok van 8 weken (31/8 tm 23/10) is onderstaand
aangegeven en zal met de leden worden geëvalueerd tijdens de ALV op 3 oktober. Op
basis van hun ervaringen én die van de docenten zullen we dan vaststellen waar
aanpassingen gewenst zijn voor de opzet van het tweede lesblok van 26/10 tot de
kerstvakantie.
Hoe staat het met de beschikbaarheid van werkplekken?
De schaarste aan werkplekken is minder dramatisch dan veel leden denken. De cijfers
laten zien dat er mogelijkheden zijn om bij de meeste dagdelen een roulatieschema te
ontwerpen waarbij een lid vaker dan 1x/2 weken kan deelnemen; in enkele gevallen zelfs
elke week. In 2019, toen er nog geen beperkingen bestonden op de vrije inloop, was het
ledental gemiddeld 295, net zoals nu. Als ieder lid elke week één van de in totaal 21
dagdelen had bezocht, zou de gemiddelde dagdeelbezetting 14,1 zijn geweest. De
feitelijke bezetting kwam uit op 11,1. Het gemiddelde KWA-lid kwam in 2019 dus naar
79% van de lessen (32 van de 40 weken in een cursusjaar). De meesten nog minder
vaak, omdat het beeld is vertekend door de 40-50 leden die meer dan één dagdeel per
week bezochten. Na de Corona-sluiting is er nu waarschijnlijk meer animo om te komen,
maar ook dan zijn er nog vrij veel mogelijkheden tot plaatsing. Dat lukt echter alleen
als de beschikbare werkplekken ook echt worden benut en dat vraagt behalve
een goede planning, ook veel discipline van de leden. Als zij vooraf bij hun docent
aangeven wanneer ze tijdens een lesblok van 8 weken verhinderd zullen zijn vanwege
vakantie of andere redenen, kan de planning daarop worden afgestemd. Zeker zo
belangrijk is, dat je de aan jou toebedeelde weken ook echt benut. Je mag alleen verstek
laten gaan bij ziekte of andere situaties van echte overmacht. Iemand die zich inschrijft
voor een plek, deze krijgt toegewezen en dan niet komt opdagen, benadeelt de anderen
in hoge mate. De onderstaande aanpak beoogt de afstemming tussen vraag en aanbod
van werkplekken zo goed mogelijk te regelen.
Aanpak in hoofdlijnen
De overgang naar de nieuwe situatie vergt veel inzet van alle betrokkenen, we hebben
ervoor gekozen om de opzet van het eerste lesblok zo simpel mogelijk te houden. Er

zullen vanuit de leden ongetwijfeld wensen tot aanpassing komen, maar hier kunnen we
pas op reageren als alles in hoofdlijnen weer functioneert.
0. Een eerste inventarisatie van groepen is al gemaakt toen de docenten bij het
begin van de Corona-crisis moesten beoordelen welke leden ze moesten benaderen
voor de deelname aan hun digilessen. Deze indeling zal worden gebruikt om het
inschrijvingsproces en plaatsingsplan te ondersteunen. Het geeft verder geen speciale
rechten of plichten.
1. De inschrijving:
• Alle geregistreerde leden en proefleden kunnen inschrijven voor ieder dagdeel met
uitzondering van de dagdelen die al vóór de sluiting vol bezet waren (zie het
weekrooster op de website). Deze staan alleen open voor inschrijving door leden
die daar vóór de Corona-stop ook al aan deelnamen.
• Je kunt vooralsnog inschrijven voor één dagdeel per week. Dit geldt ook
voor leden die vóór de sluiting al bij meerdere docenten lessen volgden. Als we in
de loop van augustus een beter zicht hebben op het concrete ruimtebeslag bij de
diverse dagdelen, zullen we bekijken of er nog ruimte resteert om hun wensen
voor een extra dagdeel te honoreren.
• Om besmettingsrisico’s te vermijden kun je in overleg met je docent digitaal
deelnemen, maar dan moet je tijdens dat hele blok van acht weken uitsluitend
thuis werken en niet naar de KWA komen.
• De kosten van een dagdeel zijn €5 (excl. bijkomende model- en materiaalkosten).
Deze kunnen per gevolgde les worden afgerekend, behalve voor de mensen die
digitaal meedoen. Deze dienen het gehele blok in één keer te betalen.
• Je kunt inschrijven bij de betreffende docent zodra je daarvan een
uitnodiging hebt ontvangen. De docenten zullen deze binnenkort toesturen aan
alle leden die bij stap 0 aan hun groep zijn toegerekend, samen met eventuele
verdere bijzonderheden, de wijze van aanmelding en de datum waarop deze
binnen dient te zijn. Leden die bij meerdere docenten lessen volgden krijgen dus
meerdere uitnodigingen, maar ze kunnen vooralsnog maar voor één daarvan
inschrijven. Pas als blijkt dat er ruimte resteert kan worden gedacht aan
uitbreiding.
• Proefleden en leden die zich tijdens de Corona-sluiting bij de ledenadministratie
hebben aangemeld vielen buiten de inventarisatie in stap 0 en krijgen een aparte
uitnodiging van het secretariaat.
• Meld het aan je docent als je al vooraf weet dat je in bepaalde weken verhinderd
zult zijn; deze kan er dan rekening mee houden bij het plaatsingsplan.
• Inschrijving is niet vrijblijvend; een no-show is alleen acceptabel bij acute ziekte
of andere situaties van overmacht.
• In de loop van oktober zullen we contact opnemen met de ‘Vrienden van de KWA’
om te overleggen hoe zij desgewenst 5 lessen per jaar kunnen volgen. Eerst
moeten de ervaringen in het eerste lesblok ons een beter zicht geven op de
situatie en mogelijkheden.
2. De plaatsing:
• De docenten bepalen hoeveel deelnemers ze in hun groep willen onderbrengen.
Ze maken een plaatsingsplan en informeren de leden daarover uiterlijk 20
augustus. In het eerste lesblok (sept/okt) zullen 3D groepen nog aanvullende
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ruimte onder de luifel kunnen benutten. Ook kunnen zowel de 2D- als 3D-groepen
nog het aangrenzende lokaal gebruiken als dat vrij is op het betreffende dagdeel.
Na deze eerste plaatsingsronde op basis van de inschrijvingen wordt het
definitieve plan voor dat lesblok uitgewerkt in overleg met de groepsleden.
Daarbij worden tijdstippen waarop leden verhinderd zijn optimaal ingevuld door
de overige leden, zodat de deelnemers zoveel mogelijk fysieke lessen kunnen
volgen.
Kijk ook eens naar mogelijkheden bij dagdelen waar meer ruimte vrij is,
bijvoorbeeld de maandagochtend lessen van Conny. Doe dit altijd in overleg met
de docenten.
Je kiest aan het begin van het lesblok voor het dagdeel waaraan je deel wilt
nemen. Is eenmaal het plaatsingsplan gemaakt, dan is switchen niet meer
mogelijk.
In het geval het onverhoopt niet mocht lukken om alle gegadigden te plaatsen
dan wordt voorrang gegeven aan de leden die ook al vóór de sluiting dat dagdeel
bezochten en als ook dat het probleem niet oplost, is de volgorde van inschrijving
bepalend.

3. Tijdens de looptijd van het lesblok:
• Het is belangrijk het rooster zoveel mogelijk te volgen. Informeer de docent
minstens een dag tevoren als dat niet lukt, zodat deze de overige leden kan
vragen om de plek in te vullen.
• Deelnemers die hun rooster willen wijzigen kunnen dat regelen door met andere
groepsleden te ruilen en gezamenlijk hun docent daarover te informeren.
• We geven nieuwe (proef)leden die zich tussentijds aanmelden aan bij welke
dagdelen er nog ruimte is om in te stromen. Past dit niet, dan worden ze op een
reservelijst geplaats voor het gewenste dagdeel.
In verband met vakanties van de docenten kan hier niet gedetailleerd worden
aangegeven wanneer de uitnodigingen tot inschrijving en daarna het
plaatsingsbericht zullen worden verzonden. Heb je op 1 augustus nog geen
uitnodiging ontvangen, of op 20 augustus nog geen plaatsingsbericht, neem dan contact
op met Christien Klein (ctlaansma@planet.nl / 06 149 69 845).
Laten we er samen voor zorgen dat iedereen zo veel mogelijk kan genieten van een
creatieve herfst bij de KWA.
Bestuur en docenten

