
CORONAPROTOCOL KENNEMER COLLEGE LOCATIE HAVO/VWO (26 AUGUSTUS 2021) 

Vanuit school volgen wij de informatie van het RIVM. Ter informatie kopiëren wij hier wat er op 

de RIVM website staat: 

Uitvoering BCO bij 1 positief geteste leerling/medewerker 
De GGD en school nemen contact met elkaar op en stellen vast op welke dagen de besmettelijk persoon op school was (besmettelijke periode: 

vanaf 2 dagen voor de 1e ziektedag, of bij asymptomaten vanaf de dag van testen). Voor de dagen dat de besmettelijke persoon op school was, 

worden de contacten van deze persoon in kaart gebracht. De medewerker/school maakt een lijst van de aanwezige personen met wie de 

besmette persoon in deze periode in contact is geweest. 

Bij het contactonderzoek worden contacten ingedeeld op basis van de aard van het contact dat zij hadden. Hierbij zijn onderlinge afstand en 

duur van het contact belangrijke criteria. 

• Huisgenoten (categorie 1). Broer(s) of zus(sen)  van de index, of andere personen die met de index een huishouden delen. 

• Overige nauwe contacten (categorie 2)  zijn personen waarmee de index tijdens zijn besmettelijke periode nauw contact heeft gehad. 

De nauwe contacten op school zijn vaak bij de leerling bekend, en kunnen bij de index worden uitgevraagd. Het is niet nodig om per 

medeleerling na te gaan of er mogelijk op een dag (cumulatief) 15 minuten contact is geweest met de index, het volstaat om aan de 

index te vragen met wie er veel (nauw) contact is geweest. 

Voorbeelden van nauwe contacten op school zijn leerlingen die naast elkaar hebben gezeten tijdens een les, goede vrienden waarmee 

veel contact is geweest (bijvoorbeeld in de pauzes) en leerlingen met wie de index nauw heeft samengewerkt. 

• Overige (niet nauwe) contacten (categorie 3) zijn de leerlingen en medewerkers waarmee de index een les heeft gevolgd (in hetzelfde 

lokaal), maar niet naast heeft gezeten of mee heeft samengewerkt. Ook leerlingen waarmee de index gymles heeft gevolgd worden 

beschouwd als categorie 3-contacten. 

• Leerlingen en volwassenen buiten de eigen klas met wie de index mogelijk contact heeft gehad tijdens andere activiteiten zoals een 

diploma-uitreiking, worden niet automatisch als contact beschouwd. Alleen als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de leerling of 

volwassene contact heeft gehad met de index, wordt de leerling of volwassene beschouwd als nauw of overig (niet nauw) contact, op 

basis van een inschatting van de afstand en duur van het contact. 

  

Zie ook het BCO-protocol. 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
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Maatregelen 

De maatregelen en adviezen verschillen per soort contact en zijn afhankelijk of iemand in het kader van het BCO als niet-immuun of immuun 

wordt beschouwd. 

Definitie immuun en niet-immuun 

Bij het BCO wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze: 

• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria 

(AstraZeneca); OF 

• 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF 

• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF 

• COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. 

  

Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuungecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen 

geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermend effect blijkt te hebben. 

  

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd. 

Tabel Maatregelen voor contacten in het voortgezet onderwijs 

  

Type contact Niet-immuun contact Immuun contact 

Huisgenoten 

(categorie 1) 

• Quarantaine 10 dagen 

• Testen bij klachten 

• Testen z.s.m. (bij GGD) 

• Testen dag 5 (voor opheffen 

quarantaine) 

• Testen bij klachten 

• Testadvies dag 5 

• Houd afstand, vermijd grote groepen en contact 

met kwetsbaren 

Overig nauw contact 

(categorie 2)* 

• Quarantaine 10 dagen 

• Testen bij klachten 

• Testen bij klachten 
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• Testen dag 5 (voor opheffen 

quarantaine) 

Overig niet nauw 

contact 

(categorie 3) 

• Testen bij klachten 

• Informeren** 

• Testen bij klachten 

• Informeren** 

* Afhankelijk van het aantal immune personen in een groep/klas kan het zo zijn dat de hele groep/klas of alleen een deel daarvan in 

quarantaine gaat 

** Aan niet-immune contacten wordt aanbevolen het tweemaal per week preventief zelftesten, aangeboden door de school, te continueren. 

Daarnaast is het dringende advies om bij het ontstaan van klachten tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon zich te 

laten testen via de GGD, ook als een eerdere (zelf)test negatief was. 

Duur van de quarantaine 

De quarantaine duurt in principe 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon. Als de test bij de GGD op of na dag 5 

na het laatste contactmoment negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven (zie ook het BCO-protocol).  

In de praktijk kan het zo zijn dat er weinig tijd is tussen het moment dat contacten te horen krijgen dat ze contact hebben gehad met een 

besmettelijke persoon en dag 5 na de laatste blootstelling. Testen voor dag 5 (categorie 1) na de laatste blootstelling zal hierdoor niet altijd 

mogelijk zijn. 

Testen bij klachten 

Het is een dringend advies dat alle contacten, zowel kind als medewerkers bij het ontstaan van klachten passend bij corona, en ook alleen bij 

verkoudheidsklachten tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon, zich laten testen, ook als een eerdere test negatief 

was. Dit geldt voor zowel immune als niet-immune personen. 

Informatiebrieven 

De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. Voor de verschillende type contacten zijn 

verschillende brieven beschikbaar. 

 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/leefregels

