
Melding van besmetting in 
de groep

Besmette persoon aanwezig geweest 
op kinderopvang:

- op testdag en geen coronaklachten
OF

- met coronaklachten of in de 2 dagen 
vóór ontstaan van coronaklachten

1e of 2e melding van een 
besmetting binnen de groep 

binnen 2 weken? 

Kinderopvang (0-4 jaar) Immuun* (beschermd tegen corona) indien:

- 14 dagen of langer geleden een 2e prik gehad met het 
vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna
OF
- 14 dagen of langer geleden een prik gehad met 
AstraZeneca, Pfizer of Moderna en daarvoor corona gehad
OF
- 28 dagen of langer geleden 1 prik gehad met Janssen
OF
- binnen de afgelopen 6 maanden corona gehad

3 of meer besmettingen 
binnen de groep binnen 2 

weken? 

3 of meer besmettingen 
binnen de groep in een periode 

van langer dan 2 weken? 

Test- en thuisblijfadvies voor kinderen 
met verkoudheidsklachten

Test- en thuisblijfadvies voor 
kinderen met verkoudheidsklachten

+
Direct testadvies voor niet-immune* 

kinderen zonder klachten 
(‘testronde’)

Verstuur informatiebrieven aan 
betrokken medewerkers

Nauw contact:
Informatie voor medewerkers 

kinderopvang en basisonderwijs -
nauw contact | LCI richtlijnen 

(rivm.nl)
Overig contact:

Informatie voor medewerkers 
kinderopvang en basisonderwijs -

overig contact | LCI richtlijnen 
(rivm.nl)

Twijfel over het soort contact? Ga 
uit van nauw contact

Test- en thuisblijfadvies voor 
kinderen met verkoudheidsklachten

+
Herhaal direct testadvies voor niet-
immune* kinderen zonder klachten 
indien laatste ‘testronde’ langer dan 

10 dagen geleden 
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Verstuur informatiebrief aan ouders van 
de betrokken groep:

Informatiebrief kinderopvang –
groepsgenoten | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Informeer de ouders van de 
betrokken groep met deze passage:
Er geldt een test- en thuisblijfadvies 

voor kinderen met 
verkoudheidsklachten. 

Niet-immune kinderen in de groep 
zonder klachten krijgen het advies 
om zich te laten testen bij de GGD. 

Immune kinderen (binnen de 
afgelopen 6 maanden corona gehad 

of volledig gevaccineerd) zonder 
klachten hoeven zich niet te laten 

testen. 

Betreft het een zelftest? 

Adviseer om te bellen met de GGD: 
070  752 67 55 

- Bovenstaande beslisboom geeft een voorlopig advies. Het definitieve advies zal op een later 
moment volgen vanuit het Scholen- en Kinderopvangteam (SKOT).
- Bij twijfel over het advies of bij vragen over immuniteit* of andere onderwerpen kunnen ouders 
en medewerkers overleggen met SKOT: 070 752 67 31. 

Ja

Ja

Ja

https://lci.rivm.nl/brief-voor-medewerkers-kdv-po-nc
https://lci.rivm.nl/brief-voor-medewerkers-kdv-po-oc
https://lci.rivm.nl/kinderopvang-covid19


Melding van besmetting in 
de klas

Besmette persoon aanwezig geweest 
op school:

- op testdag en geen coronaklachten
OF

- met coronaklachten of in de 2 dagen 
vóór ontstaan van coronaklachten

1e of 2e melding van een 
besmetting binnen de klas 

binnen 2 weken? 

Basisonderwijs (4-12 jaar) Immuun* (beschermd tegen corona) indien:

- 14 dagen of langer geleden een 2e prik gehad met het 
vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna
OF
- 14 dagen of langer geleden een prik gehad met 
AstraZeneca, Pfizer of Moderna en daarvoor corona gehad
OF
- 28 dagen of langer geleden 1 prik gehad met Janssen
OF
- binnen de afgelopen 6 maanden corona gehad

3 of meer besmettingen 
binnen de klas binnen 2 

weken? 

3 of meer besmettingen 
binnen de klas in een periode 

van langer dan 2 weken? 

Test- en thuisblijfadvies voor kinderen 
met verkoudheidsklachten

Test- en thuisblijfadvies voor 
kinderen met verkoudheidsklachten

+
Direct testadvies voor niet-immune* 

kinderen zonder klachten 
(‘testronde’)

Verstuur informatiebrieven aan 
betrokken medewerkers

Nauw contact:
Informatie voor medewerkers 

kinderopvang en basisonderwijs -
nauw contact | LCI richtlijnen 

(rivm.nl)
Overig contact:

Informatie voor medewerkers 
kinderopvang en basisonderwijs -

overig contact | LCI richtlijnen 
(rivm.nl)

Twijfel over het soort contact? Ga 
uit van nauw contact

Test- en thuisblijfadvies voor 
kinderen met verkoudheidsklachten

+
Herhaal direct testadvies voor niet-
immune* kinderen zonder klachten 
indien laatste ‘testronde’ langer dan 

10 dagen geleden 

Verstuur informatiebrief aan ouders 
van de betrokken klas:

Informatiebrief basisonderwijs -
klasgenoten | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Informeer de ouders van de 
betrokken klas met deze passage:

Er geldt een test- en thuisblijfadvies 
voor kinderen met 

verkoudheidsklachten. 
Niet-immune kinderen in de klas 

zonder klachten krijgen het advies 
om zich te laten testen bij de GGD. 

Immune kinderen (binnen de 
afgelopen 6 maanden corona gehad 

of volledig gevaccineerd) zonder 
klachten hoeven zich niet te laten 

testen. 

Betreft het een zelftest? 

Adviseer om te bellen met de GGD: 
070  752 67 55 

- Bovenstaande beslisboom geeft een voorlopig advies. Het definitieve advies zal op een later 
moment volgen vanuit het Scholen- en Kinderopvangteam (SKOT).
- Bij twijfel over het advies of bij vragen over immuniteit* of andere onderwerpen kunnen ouders 
en medewerkers overleggen met SKOT: 070 752 67 31. 
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https://lci.rivm.nl/brief-voor-medewerkers-kdv-po-nc
https://lci.rivm.nl/brief-voor-medewerkers-kdv-po-oc
https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19


Melding van besmetting in de 
klas

Besmette persoon aanwezig 
geweest in de klas:

- op testdag en geen 
coronaklachten

OF
- met coronaklachten of in de 

2 dagen vóór ontstaan van 
coronaklachten

Leerling 

Medewerker 

Informeer de leerlingen, ouders en 
medewerkers van de betrokken klas(sen).

Leerlingen en medewerkers mogen naar school 
komen of op school blijven in afwachting van 
bron- en contactonderzoek (BCO).

Informeer alle medewerkers over de besmetting 
(zonder naam tenzij geen bezwaar).

Indien geen bezwaar tegen naam noemen : 
voorlopige quarantaine voor niet-immune* 
medewerkers die langer dan 15 minuten op 
minder dan 1,5m zijn geweest.

Voortgezet onderwijs (13-18 jaar)

Immuun* (beschermd tegen corona) indien:

- 14 dagen of langer geleden een 2e prik gehad met het 
vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna
OF
- 14 dagen of langer geleden een prik gehad met 
AstraZeneca, Pfizer of Moderna en daarvoor corona gehad
OF
- 28 dagen of langer geleden 1 prik gehad met Janssen
OF
- binnen de afgelopen 6 maanden corona gehad

Betreft het een zelftest? 

Adviseer om te bellen met de GGD: 
070  752 67 55 

Verstuur informatiebrief aan ouders 
van de betrokken klas:

Informatiebrief voortgezet onderwijs -
leerlingen | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Verstuur informatiebrief aan 
medewerkers van de betrokken klas:

Informatiebrief voortgezet onderwijs -
medewerkers | LCI richtlijnen (rivm.nl)

- Onderstaande beslisboom geeft een voorlopig advies. Het definitieve advies zal op een later 
moment volgen vanuit het Scholen- en Kinderopvangteam (SKOT).
- Bij twijfel over het advies of bij vragen over immuniteit* of andere onderwerpen kunnen ouders 
en medewerkers overleggen met SKOT: 070 752 67 31. 

https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-overig-contact
https://lci.rivm.nl/brief-voor-medewerkers-vo-oc

