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Protocol Corona besmetting op locatie 

Voor het soepel verlopen van het Bron en Contact Onderzoek (BCO) van de GGD is een stappenplan 
per locatie nodig.  

In dit plan is beschreven hoe wij moeten communiceren met ouders en medewerkers onderling bij 
een besmetting van medewerkers en kinderen.  

Dit stappenplan staat ook vermeldt op onze website onder het kopje nieuws. Via Klasbord 
informeren wij ouders over de plek waar dit stappenplan te lezen is.  

BSO Bolderburen hanteert de RIVM-richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 
 
Omdat kinderen niet altijd 1,5 meter afstand houden (Zie Rijksoverheid.nl), zullen veel contacten van 
personen met COVID-19, als de index een kind is, aangemerkt kunnen worden als overig nauw 
contact (categorie 2). Dit kan bij een kind met COVID-19 leiden tot veel nauwe contacten en 
grootschalige quarantaine. Het contactonderzoek bij kinderen <18 jaar met COVID-19 is verder 
uitgewerkt in de handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar)  
 

Stappenplan BSO Bolderburen 
Stap: Handeling: Actie door: 

0 Een kind of medewerker met klachten op dag X gaat niet naar de 
opvang maar laat zich direct testen. Het kind of de medewerker 
blijft thuis tot de uitslag binnen is. Op dag X+1 of X+2 volgt de 
uitslag. 
Uitslag negatief: Medewerker en kind mogen naar de opvang. 
Uitslag positief:  
Medewerker en kind blijven 7 dagen in isolatie na het begin van 
de klachten + 24 uur geen klachten meer die passen bij COVID-
19. (Bij een verminderde weerstand: 14 dagen isolatie + 24 uur 
geen klachten meer die passen bij COVID-19). Ook huisgenoten 
blijven thuis.  
Wanneer de klachten langer dan 2 weken aanhouden is het 
advies in overleg te gaan met de GGD. 
 
Bij een positieve testuitslag zonder klachten: medewerker en 
kind mogen 5 dagen na de testafname uit isolatie. Dit moet altijd 
besproken worden met de GGD.  
 
Ouders en medewerkers worden verzocht BSO Bolderburen te 
informeren over de testuitslag.  BSO Bolderburen gaat altijd uit 
van de goedertrouw van de terugkoppeling. Bij een positieve 
test stelt de houder stappen 1 t/m 4 in werking. 

Medewerker 
en ouders 
van kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel GGD:  

1 BSO Bolderburen vraagt aan alle ouders en medewerkers bij 
voorkeur vooraf toestemming om mee te werken aan het BCO 

Houder, 
medewerker 
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en contactgegevens te delen met de GGD. Als medewerker of 
ouder instemt dan mag de adresgegevens met de GGD gedeeld 
worden. 
Indien een ouder of medewerker niet wil meewerken aan het 
BCO en/of zijn of haar gegevens niet wil delen, dan worden de 
gegevens van het contact niet met de GGD gedeeld. 

en ouders 
van kinderen 

2 BSO Bolderburen inventariseert de medewerkers en kinderen 
die op dag X-1 en X-2 een categorie 2 contact (> 15 minuten en < 
1,5 meter afstand, https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco ) 
van de besmette persoon zijn geweest. Is de besmette persoon 
op dag X nog op de locatie geweest, dan moet ook dag X worden 
meegenomen in de inventarisatie. Dit zijn in de regel alle 
kinderen van een basisgroep waarin het kind wordt opgevangen 
en alle beroepskrachten die de opvang van de basisgroep 
hebben verzorgd.  

BSO 
Bolderburen 

3 De houder informeert de categorie 2 contacten dat ze tien 
dagen in quarantaine moeten. Of de categorie 2 contacten laten 
zich op of na dag 5 geteld vanaf dag X testen. Bij een negatieve 
test mogen de categorie 2 contacten weer naar de BSO komen. 
Testen ze niet dan geldt de 10 dagen quarantaine geteld vanaf 
dag X. 

BSO 
Bolderburen 

4 De houder informeert het GGD Scholenteam binnen 24 uur na 
de informatie over een positieve besmetting middels het 
overzicht categorie 2 contact  (Zie het overzicht) 

BSO 
Bolderburen 

 BSO Bolderburen zal cohorting toepassen:  
 

Cohortering  Wat is cohortering?  
Cohortering betekent dat de kinderen van de BSO worden 
ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze subgroepen 
wordt beperkt.  
Voordeel van cohortering  
Wanneer een groep kinderen binnen kan worden opgedeeld in 
subgroepjes waartussen 1,5 meter afstand gehouden kan 
worden, hoeft bij een mogelijke besmetting op de BSO mogelijk 
niet de hele BSO in quarantaine, maar alleen de relevante 
subgroep (kinderen en eventueel leiding). Dit is uiteindelijk aan 
de GGD om te bepalen in een concreet geval. Bij cohortering is 
een accurate registratie die voldoet aan de wet- en regelgeving 
van de AVG van subgroepen van groot belang.  
Mogelijkheden van cohortering  
Het is vanzelfsprekend dat niet elke BSO locatie en elke groep 
aan cohortering kan doen. Bij minder ruimte is cohortering met 
minder afstand tussen de groepjes nog steeds nuttig bij het 
tegengaan van de verspreiding, gebruik de ruimte zo efficiënt 
mogelijk.  
Verplicht:  
• Houd een accurate registratie bij van de groepsindelingen en 
presentie.  
 
In de onderbouw wordt cohortering niet als zinvol/mogelijk 
gezien.  
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Dringend advies  
Om contacten tussen verschillende groepen kinderen te 
beperken, geldt:  
• Zorg dat kinderen niet onderling rouleren tussen verschillende 
groepen/ruimtes;  
• Organiseer buitenspelen in eigen groepjes. Dit mag wél met de 
hele klas zonder dat de hele klas als overig nauw contact 
(categorie 2) wordt beschouwd;  
• Overweeg groepjes van 5 in de klas in middenbouw;  
• Overweeg kleinere groepjes/koppels in bovenbouw (groepen 7 
en 8).  
 

 
 

Algemene maatregelen (protocol kinderopvang & Covid-19 versie 8 februari 2021): 

- Afstand onder personeel van 1,5 meter 
- Mondmasker mag gedragen worden bij kinderen uit groepen 7 en 8 
- Afstand van 1,5 meter tot ouders en andere contacten 
- Volg de hygiëne maatregelen voor buitenschoolse opvang van het RIVM  

  

 
 


