
Bijlage: Protocol Bron- en contactonderzoek 
 
BCO voor basisscholen  
Voor alle mensen in Nederland geldt in principe het protocol bron- en contactonderzoek, maar het BCO en 
testbeleid voor scholen verschilt op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid. Het BCO voor scholen 
is uitgewerkt in de handreiking contact- en uitbraakonderzoek van 19 november 2021, en luidt als volgt:  
Het uitgangspunt is: Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan 
van klachten gedurende de dag en laat je testen. Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.  
Bij een besmetting:  
• • Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, 
leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek is van groot 
belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt.  
• • Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus, hoeft niet de hele klas in quarantaine. Bij 
uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.  
• • Op school zijn klasgenoten en leraren categorie 2 contacten, als zij tijdens de besmettelijke periode 
(vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben gehad met de persoon die positief getest is.  
 
Quarantaine  
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  
• • Bij klachten die passen bij corona;  
• • Als je positief getest bent op corona;  
• • Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de 
GGD;  
• • Als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/benauwdheid en deze in afwachting is 
van de testuitslag. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of niet-immuun 
zijn.  
• • Als iemand in je huishouden positief is getest op corona, of als je in nauw contact geweest bent met 
een besmette persoon in de privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette leerling thuis hebben 
gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of niet-
immuun zijn.  
• • Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;  
• • Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;  
• • Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.  
 
Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/thuisquarantaine  
Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun huisgenoten, nauwe 

en overige contacten staan hier: lci.rivm.nl/leefregels.  

 

(uit protocol “Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 24 november 2021” 


