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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

Sinds 1 december is het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht in alle openbare en
overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. We hebben
naar aanleiding hiervan de vraag gekregen of dit ook geldt voor yogascholen/sportscholen. Het
antwoord is ja. Tot deze conclusie komen we op basis van informatie van het ministerie van
VWS, de website van Rijksoverheid en ook de informatie van organisaties als NOC-NSF. De
overheid ziet yogascholen als sportscholen en deze worden gezien als publieke ruimte. Daarom
moet ook de yogaschoolhouder duidelijk laten zien aan bezoekers dat er een mondkapjesplicht
geldt in die ruimte en studenten aanspreken hierop.

Het eerdere dringende advies van de Vereniging is daarmee nu wettelijk vastgelegd: iedereen
draagt een mondkapje bij binnenkomst, verplaatsen en weggaan uit onze yogascholen. Op de
mat mag het mondkapje af.

Meer informatie kun je vinden via:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mo
ndkapjes/sport Hier staat bijv.: “Moet ik een mondkapje dragen bij een binnensport? Nee, niet
tijdens het sporten. U moet wel een mondkapje dragen voor het sporten, bijvoorbeeld in de hal.
Als u klaar bent met sporten, moet u ook zo snel mogelijk een mondkapje op te zetten.”

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vrag
en Hier staat bijv. “Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een
zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke
binnenruimte.”

Misschien werkte je in jouw school al op deze manier, misschien moet je er nu toch ook aan
geloven. We kunnen ons voorstellen dat de mondkapjesplicht weer extra zorgen geeft. Maar
alleen samen kunnen we uit deze crisis komen. Door ons aan de maatregelen en ons protocol
te houden, blijven wij een veilige omgeving bieden voor alle studenten en voor onze leraren. We
hopen dan ook op jullie steun. Het zijn rare, moeilijk tijden die niet alleen van ons als
yogaschool ondernemers veel vragen, maar ook van onze leraren en studenten. Het vraagt om
flexibel zijn, op elkaar letten en hoop houden.

Vereniging Yogascholen Nederland
http://www.yogascholennederland.nl
https://www.facebook.com/groups/www.yogascholennederland.nl
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