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1. Inleiding 

Dit draaiboek is van toepassing op een situatie waarin een persoon, die (mogelijk) is besmet met 
het coronavirus (COVID-19), aanwezig is geweest op een locatie van het Regio College (RC). De 
besmetting komt pas achteraf aan het licht. Dit draaiboek is een handreiking zodat de organisatie 
weet hoe het best gehandeld kan worden bij een verdenking op besmetting met COVID-19 of 
een positieve testuitslag. In de praktijk zullen we vooral oplettend moeten afwachten en kordaat 
ingrijpen bij daadwerkelijke besmetting. In het draaiboek worden de (landelijke) richtlijnen 
vanuit het RIVM en GGD gevolgd. Bij wijzigingen van de richtlijnen zal het draaiboek waar nodig 
worden aangepast. Om de uitgewerkte scenario’s in het draaiboek goed te kunnen begrijpen, 
behandelen we eerst een aantal veel gehoorde begrippen. Onderstaande begrippen zijn 
overgenomen uit de LCI-richtlijn COVID-19 en bijlagen. 
 

2. Landelijk testbeleid 
Het is belangrijk dat iedereen met (milde) klachten zich snel laat testen. Aankijken hoe het gaat, 
of afwachten tot klachten verminderen is niet verstandig. Zowel de betrokkene als de school 
heeft er belang bij dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is over de testuitslag. Iedereen met de 
volgende (luchtweg)klachten laat zich testen en blijft thuis tot de uitslag bekend is: 
 
▪ neusverkoudheid 
▪ loopneus 
▪ niezen 
▪ keelpijn 
▪ (lichte) hoest 
▪ moeilijk ademen/benauwdheid 
▪ verhoging tot 38 °C of koorts 

▪ plotseling verlies van reuk of smaak 

 
3. Incubatietijd 

De periode tussen het moment dat iemand besmet raakt en dat iemand klachten krijgt heet 
incubatietijd. Als je besmet raakt met COVID-19 duurt het meestal 5 tot 6 dagen voordat je 
klachten krijgt. De incubatietijd van het virus ligt tussen de 2 en 14 dagen. Uit het bron- en 
contactonderzoek blijkt dat bij 99% van de contacten die klachten krijgt, deze klachten 
ontwikkelen binnen 10 dagen na het laatste contact. Dit is de reden dat per 19 augustus de 
quarantainetijd is verkort tot 10 dagen. 

 

4. Isolatie en quarantaine 
Een patiënt die verdacht wordt van- (vertoont ziekteverschijnselen) of een bewezen infectie 
COVID-19 heeft gaat in isolatie. De patiënt mag uit isolatie wanneer een negatieve test uitsluitsel 
geeft of 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen 
geleden is dat ziekteverschijnselen zich openbaarden. 
 
Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van het virus tegen te gaan. Een 
persoon die in quarantaine gaat hoeft niet ziek te zijn, maar heeft contact gehad met een patiënt 
die positief getest is op COVID-19 of een huisgenoot die ziekteverschijnselen heeft, zoals koorts 
boven 38°C en/of benauwdheid. Iemand gaat in quarantaine tot de incubatietijd is verlopen of 
tot het moment dat een negatieve uitslag bij de patiënt met ziekteverschijnselen uitsluitsel geeft. 
 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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5. Positief getest – risicoanalyse 
Bij een bevestigde patiënt met COVID-19 voert de GGD zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 
24 uur, bron- en contactonderzoek uit. Dit onderzoek is een belangrijk onderdeel van de 
bestrijding van het virus en zou je ook een risicoanalyse kunnen noemen. Contactonderzoek 
verkort de duur tussen het ontstaan klachten en het starten van quarantainemaatregelen en 
beperkt daarmee verspreiding van het virus. Het doel van bron- en contactonderzoek is om 
contacten te identificeren, hen te informeren over de blootstelling en risico op besmetting, hen 
te wijzen op maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen 
en hen hierin te begeleiden. Kwetsbare personen krijgen in het onderzoek extra aandacht omdat 
de risico’s voor hen groter zijn. 
 

6. Bronopsporing 
 

▪ De GGD neemt bij een positieve testuitslag contact op met de patiënt. 
▪ Ze voeren een bron- en contactonderzoek uit.  

o De patiënt wordt gevraagd waar hij/zij denkt de infectie opgelopen te hebben.  
o De GGD vraagt ook met wie de patiënt allemaal contact heeft gehad. 
o De GGD onderscheidt de contacten in categorieën en informeert de betreffende 

personen in de categorieën ‘huisgenoten’ en ‘overige nauwe contacten’ over wat ze 
moeten doen. 

o De overige contacten kunnen door de patiënt of GGD (dit verschilt per gemeente) 
worden geïnformeerd. 

▪ De GGD is extra alert op lokale, regionale en landelijke clustering van cases. Bij voldoende 
aanleiding zullen zij nader onderzoek verrichten en aanvullende maatregelen treffen. 

▪ In de basis gaan wij er als school vanuit dat de patiënt meewerkt aan het onderzoek en 
aangeeft dat hij/zij op school is geweest en eerlijk is over het soort contact dat heeft 
plaatsgevonden en de school informeert over de testuitslag.  

▪ De GGD neemt bij een positieve uitslag contact op met de school bij akkoord van de student 
of bij hoog risico kans op besmetting/ verspreiding COVID-19 

▪ Door drukte bij de GGD kan het voorkomen dat het langer duurt voordat iemand getest kan 
worden, de uitslag langer op zich laat wachten en dat bron- en contactonderzoek minder 
snel is afgerond. 

 

7. Definitie contacten  
Contacten worden onderscheiden in drie categorieën:  

1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 
1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt. Huisgenoten gaan net als de patiënt bij 
een positieve uitslag minimaal 10 dagen in quarantaine. De termijn begint te lopen direct na 
het laatste contact.  

2. Als overige nauwe contacten worden beschouwd: 
Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met 
de patiënt tijdens de besmettelijke periode.  
In omstandigheden waarbij er een hoog risicoblootstelling was van korter dan 15 
minuten wordt deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd. Denk aan: in het 
gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen of knuffelen. Nauwe contacten van de 
patiënt gaan minimaal 10 dagen in quarantaine. De termijn begint te lopen direct na het 
laatste contact. 

3. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) 
hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op 
kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen. De GGD of de patiënt zelf informeert deze 
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contacten. Overige contacten dienen gedurende de 14 dagen na het laatste contact alert te 
zijn op klachten passend bij COVID-19. Daarnaast nemen zij de reguliere maatregelen in acht.  

Het contactonderzoek voor deze contacten wordt later aangevuld met digitale oplossingen zoals 
een anonieme track-and-trace-app, specifiek voor contacten die niet door/via de patiënt zelf of de 
GGD kunnen worden benaderd. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de app geïnstalleerd is op 
de telefoon van betrokkenen.  
 

 

8. Voorbeelden uit de praktijk 
 

Bijenkorf Amsterdam 
Vanwege meerdere coronabesmettingen bij de Bijenkorf in Amsterdam sluit het warenhuis de 
deuren. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft dit besloten op advies van de GGD. Reden 
hiervoor is dat er circa 10 medewerkers van het warenhuis op verschillende afdelingen en 
verdiepingen positief getest zijn op corona. Medewerkers waren, terwijl ze besmet waren, aan het 
werk.   
 
Dit leert ons dat wanneer besmettingen te wijd verspreidt zijn in een organisatie dit gezien wordt als 
een groot risico. Het gevolg kan zijn een sluiting van minstens 10 dagen en de sluiting wordt pas 
opgeheven als de “overtuigende maatregelen” zijn genomen. 
 
Openbare Scholengemeenschap Bijlmer 
Bij een lerares op deze school is het virus vastgesteld. Zoals gebruikelijk begon de GGD na de 
diagnose direct een contactonderzoek bij mensen die minimaal vijftien minuten contact met haar 
hadden gehad, op minder dan 1,5 meter afstand. Volgens het schoolbestuur viel geen van de 
leerlingen of medewerkers van de scholengemeenschap in die categorie. Alleen de lerares hoefde 
thuis te blijven.  
 
Bij een andere school in Nieuw-West werd het virus ook vastgesteld bij een lerares. Na 
contactonderzoek is gebleken dat twee andere leraren die nauw contact hebben gehad met de 
besmette lerares 14 dagen in quarantaine moeten. Leerlingen mochten naar school maar niet zeker 
was dat de lessen door konden gaan vanwege het lerarentekort.  
 
De voorbeelden laten zien dat het belangrijk is dat iedereen de regels naleeft. Naast het feit dat de 
school op last van de veiligheidsregio tijdelijk gesloten kan worden als er besmettingen zijn, kunnen 
er ook flinke capaciteitsproblemen ontstaan als docenten en ondersteunend personeel in isolatie 
gaan. In bovenstaande voorbeelden waren het medewerkers die verplicht thuis moesten blijven 
maar er zijn genoeg voorbeelden van scholen die studenten naar huis hebben gestuurd of op eigen 
initiatief twee weken dichtgingen. Studenten zouden dan, als dat al mogelijk is, noodgedwongen 
volledig onderwijs op afstand moeten volgen.   
 

VOLKSGEZONDHEIDSMAATREGEL

scenario symptomen/ aanleiding Advies Instantie

1 (lichte) gezondheidsklachten Thuisblijven + test RIVM algemeen

2 Huisgenoot heeft lichte gezondheidsklachten Oplettend afwachten RIVM algemeen

3
Huisgenoot heeft gezondheidsklachten zoals koorts boven de 

38°C en/of benauwdheidsklachten

Thuisblijven minimaal tot 

testuitslag RIVM algemeen

4 Zelf positief getest op COVID-19 Thuisisolatie GGD

5 Huisgenoot positief getest op COVID-19 Thuisquarantaine GGD

6 Nauw contact gehad met persoon positief getest op COVID-19 Thuisquarantaine GGD

7
Overig (niet nauw) contact gehad met persoon positief getest op 

COVID-19 Oplettend afwachten GGD of eigen initiatief

https://nos.nl/artikel/2344595-bijenkorf-amsterdam-dicht-coronatest-geadviseerd-voor-bezoekers-met-klachten.html
https://www.parool.nl/amsterdam/ook-coronabesmetting-op-school-in-zuidoost~bbb3d38b/
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9. Beperken risico’s en (voorzorg)maatregelen op school 
De projectgroep 1,5 meter school heeft in augustus een document ‘schooljaar 2020-2021 & 
beperken risico’s corona’ gepubliceerd op DLWO. In dit document wordt uitgebreid beschreven 
welke maatregelen zijn genomen om een veilige leer- en werkomgeving te bieden en 
besmettingen te voorkomen. In het kort:  
▪ We houden ons aan de richtlijnen van RIVM, kabinetsbesluiten en ‘corona’-

brancheprotocollen. 
▪ We werken zoveel mogelijk thuis en geven naast onderwijs op school ook onderwijs op 

afstand. 
▪ Groepen worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. 
▪ Bij corona-gerelateerde klachten blijft men thuis en wordt er getest. 
▪ We vragen iedereen om een verdenking van besmetting of een positieve uitslag zo snel 

mogelijk te delen met de school. Studenten melden dit bij de loopbaancoach. Medewerkers 
melden dit bij hun teammanager. 

▪ De loopbaancoach en de teammanager doorlopen het stappenplan. 
▪ Alle meldingen worden zo snel mogelijk gedeeld met de veiligheidscoördinator. 
▪ De veiligheidscoördinator beheert de meldingen op centraal niveau en brengt zo nodig 

aanvullend advies uit en zal escaleren naar de directie en GGD als dat nodig is.  

10. Privacy 
De GGD neemt contact op met de school als er sprake is van een verhoogd risico op verspreiding. 
De GGD zal ons informeren en bijstaan met advies. Vanwege privacy-redenen kunnen zij de naam 
van een patiënt niet geven als deze daar geen toestemming voor geeft. Met de GGD is 
afgesproken dat zij dan proberen toestemming te krijgen voor het doorgeven van de klas of de 
naam van het team. Als ook dat niet gaat, dan wordt het voor de school erg lastig om extra 
maatregelen te nemen. Om deze reden vragen we als iemand met (milde) klachten een 
verdenking of positieve uitslag heeft, dit op eigen initiatief met ons te delen. Daarnaast vragen 
we te delen wanneer iemand in quarantaine moet vanwege verdenking of positieve test van een 
nauw contact. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met alle informatie om: 
▪ De student/medewerker is niet verplicht medische informatie te delen met de school. 
▪ We leggen zo min mogelijk gegevens vast.  
▪ Persoonlijke informatie wordt vernietigd zodra de melder hersteld is.  
▪ We houden op groepsniveau een (anoniem) overzicht bij dat een algemeen beeld geeft van 

de besmettingen binnen een team / klas. 
▪ Overige contacten van de melder worden door de school alleen geïnformeerd over het feit 

dat zij contact hebben gehad met een patiënt die positief is getest op COVID-19. We zullen 
de naam van de melder vertrouwelijk behandelen en derhalve niet noemen. 

▪ Lijn is zo kort mogelijk (zo min mogelijk personen worden betrokken bij een melding en/of 
vervolgacties). 
 

11. Scenario’s 
Op de bladzijden die hierna komen zijn 4 scenario’s uitgewerkt. Het beschrijft een aantal 
veelvoorkomende situaties met betrekking tot COVID-19. Het beschrijft stap voor stap wie wat 
wanneer kan doen om een vraag of melding zo snel mogelijk af te handelen. In het voorbeeld wordt 
gesproken over studenten en medewerkers maar gebruik het ook gerust als het een bezoeker van 
een van onze locaties betreft. Daarnaast krijgen we te maken met studenten die stagelopen én naar 
school gaan. Hoewel de situatie dan iets anders vraagt, blijft de aanpak grofweg hetzelfde. Het is 
echter goed om in dat geval te stimuleren dat de student ook het stagebedrijf informeert. Niet alle 
situaties en omstandigheden kunnen van te voren uitgewerkt worden. Daarom zullen teammanagers 
en loopbaancoaches soms op gevoel een situatie moeten inschatten. In dat geval is het aan te raden 
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de situatie op casusniveau te bespreken met de onderwijsdirecteur en/of de veiligheidscoördinator.  
 

Scenario 1: Verdenking op corona (medewerker/student) 
Medewerker/ student ervaart COVID-19 gerelateerde klachten en/of laat zich testen 

Stap 1 De medewerker of student blijft thuis of gaat naar huis wanneer klachten zich ontwikkelen in 
de loop van de dag (isolatie)! In ieder geval tot de uitslag van de test (of 24 uur na de laatste 
klachten én minimaal 7 dagen na het ontstaan van de klachten). Medewerker/ student laat 
zich zo snel mogelijk testen via de GGD. Bij een negatieve uitslag kan de medewerker/ 
student weer naar school. Bij een positieve uitslag zie scenario 2. 

Stap 2 De medewerker of student neemt contact op met de school. 
▪ Studenten melden zich afwezig of ziek conform gangbaar protocol en brengen de 

loopbaancoach op de hoogte en wanneer van toepassing het stagebedrijf. 
▪ Medewerkers melden zich afwezig of ziek bij de teammanager. 
▪ Het is aan de student/ medewerker zelf om overige nauwe contacten op de hoogte 

te stellen wanneer zij dit nodig achten. 

Stap 3 ▪ De loopbaancoach of teammanager stimuleert de melder om zich zo snel mogelijk te 
laten testen bij de GGD (de receptie/ meldpunt adviseert bij een ziek- of afmelding 
van een student om zich bij COVID-19 gerelateerde klachten te laten testen en de 
loopbaancoach hierover te informeren). 

▪ De loopbaancoach of teammanager verzoekt de melder de uitslag van de test te 
delen zodra deze bekend is. De melder is dit i.v.m. privacy niet verplicht. 

▪ Wanneer het gaat om een student: overleg of onderwijs op afstand mogelijk is en 
wat er wordt verwacht en/of wanneer inhalen van de lesactiviteit mogelijk is. 

▪ Wanneer het gaat om een medewerker: overleg of thuiswerken mogelijk is. 
Teammanager en medewerker stemmen met elkaar af wie de communicatie 
verzorgt naar het team, studenten of afspraken en wat de inhoud is van de 
communicatie (dit i.v.m. mogelijk privacygevoelige informatie) en hoe 
(onderwijs)activiteiten worden vormgegeven. 

▪ Spreek alvast een nieuw contactmoment af voor over 2 of 3 dagen. Meestal is de 
testuitslag na deze periode bekend. 

Stap 4 ▪ De GGD zal wanneer de medewerker/ student zich meldt voor een test 
vooruitlopend op de testuitslag vragen stellen die te maken hebben als onderdeel 
van het contactonderzoek. Bij een positieve uitslag zullen ze hier verder op ingaan. 

Stap 5 ▪ De medewerker/ student wordt door de GGD geïnformeerd over de testuitslag. De 
medewerker/ student informeert de teammanager/ loopbaancoach zodra de uitslag 
bekend is. Bij een negatieve uitslag kan de medewerker/ student weer op school 
komen. De medewerker/ student moet zich extra goed houden aan de maatregelen. 
Raad aan dat de medewerker/ student eerst uitziekt en stem af wanneer hij/zij weer 
naar school kan komen (afname klachten). Dit om onnodige onrust bij andere 
studenten/ medewerkers te voorkomen. 

▪ Bij een positieve uitslag volg scenario 2. 

Stap 6 ▪ De loopbaancoach/ teammanager houdt het totaalbeeld (aantal verdenkingen 
binnen één team of klas) in de gaten en doet dat op dusdanige wijze dat medische 
informatie niet wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld door in de persoonlijke 
aantekeningen in de agenda alleen de naam van de betrokkene en eventueel klas of 
team te noteren.  

▪ De loopbaancoach/ teammanager houdt in de gaten of de testuitslag wordt gedeeld.  
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Scenario 2: Positieve testuitslag (medewerker/student) 
Stap 1 De medewerker of student wordt geïnformeerd door de GGD over de positieve testuitslag. 

De GGD brengt de medewerker of student op de hoogte van wat te doen. De GGD start het 
bron- contactonderzoek. Medewerker of student blijft in isolatie tot 24 uur na de laatste 
klachten en minimaal 7 dagen na het ontstaan van de klachten.  

Stap 1 De medewerker of student neemt contact op met de school. 
▪ Studenten geven de positieve testuitslag door aan de loopbaancoach. 
▪ Medewerkers geven de positieve testuitslag door aan de teammanager. 

De melder is dit i.v.m. privacy niet verplicht. 

Stap 2 ▪ De loopbaancoach of teammanager vraagt hoe het gaat met de student/ 
medewerker. Als van toepassing worden de studenten/ medewerkers ziek gemeld 
(het kan zijn dat dit in een eerder stadium voor het testen al is gedaan of dat een 
ziekmelding niet noodzakelijk is als het milde klachten betreft). 

▪ De loopbaancoach of teammanager vraagt: 
o Of de melder klachten ervaart en wanneer deze zijn ontstaan 
o Of de melder 2 dagen voordat de klachten begonnen op school (of stage) is 

geweest 
o Uit welke gemeente de melder komt en bij welke GGD de test is afgenomen 
o Of het bron- contactonderzoek vanuit de GGD is gestart of heeft 

plaatsgevonden en of overige nauwe contacten op school en eventueel stage 
zijn geïnformeerd 

o Of er naar mening van de melder extra (veiligheids)maatregelen nodig zijn 
die de school volgens de melder of de GGD moet nemen 

o Of de school de melder of de GGD kan helpen bij het informeren van overige 
(nauwe) contactpersonen op school 

▪ Maak indien nodig afspraken over het volgen van onderwijs op afstand of over 
thuiswerken, welke (onderwijs)activiteiten doorgang kunnen vinden/ verzet/ 
ingehaald moeten worden. 

▪ Spreek alvast een nieuw contactmoment af en stem af wanneer de melder weer naar 
school mag komen (afhankelijk van de isolatieperiode). 

Stap 3 ▪ De loopbaancoach/ teammanager houdt het totaalbeeld (aantal 
verdenkingen/positieve gevallen binnen één team of klas) in de gaten en doet dat op 
dusdanige wijze dat medische informatie niet wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld door in 
de persoonlijke aantekeningen in de agenda alleen de naam van de betrokkene en 
eventueel klas of team te noteren.  

▪ De loopbaancoach/ teamanager neemt direct telefonisch contact op met de 
veiligheidscoördinator over de positieve testuitslag. Indien deze niet bereikbaar is 
stuur een terugbelverzoek naar corona@regiocollege.nl. Leg geen medische 
informatie vast.  

▪ De loopbaancoach informeert ook de teammanager. 
▪ De loopbaancoach/ teammanager houdt in de gaten dat de student / medewerker 

niet op locatie verschijnt tijdens de isolatieperiode. 

Stap 4 ▪ De veiligheidscoördinator onderhoud contact met de GGD over 
o Voortgang bron- contactonderzoek (status/ is er voldoende informatie voor 

een risicoanalyse beschikbaar voor de GGD) 
o Mogelijke risico’s verspreiding/ besmetting op school 
o Communicatie richting (overige) contacten. 

Stap 5 De teammanager verzorgt in overleg met de veiligheidscoördinator de communicatie vanuit 
school naar de overige contacten en informeert de student/ medewerker over deze 
berichtgeving en maakt hierbij gebruik van het format in bijlage 2. Deze communicatie dient 
z.s.m. plaats te vinden na melding van de student/ medewerker. 

mailto:corona@regiocollege.nl
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▪ Als een medewerker/ student 2 dagen voordat klachten zich voordeden niet 
aanwezig is geweest op school dan is er geen tot weinig kans op 
besmetting/verspreiding van het COVID-19 virus en hoeft er geen communicatie 
plaats te vinden. 

▪ Als een medewerker/ student 2 dagen voordat klachten zich voordeden aanwezig is 
geweest op locatie dan dienen de overige contacten te worden geïnformeerd. Denk 
ook aan externen zoals modellen/ bezoekers/ leveranciers. 

 Verplichte maatregelen: 
▪ Indien sprake is van clustering van gevallen vindt overleg plaats met de GGD en de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Besloten wordt dan of aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn. Denk dan aan: het naar huis sturen van één of 
meerdere klassen, gedeeltelijke of gehele sluiting van de school etc.  

▪ De melder gaat pas uit isolatie als deze 24 uur geen klachten meer heeft die passen 
bij corona én het minimaal 7 dagen geleden is dat deze ziek werd. 

▪ Nauwe contacten van de melder gaan 10 dagen in quarantaine. Zij worden 
geïnformeerd door de GGD vanuit het bron- contactonderzoek. 

▪ Overige contacten hoeven niet in quarantaine. Zij houden zichzelf extra goed in de 
gaten. Als overige contacten aangeven zichzelf te zien als overig nauw contact (en dit 
is niet uit het bron- contactonderzoek gebleken) dan kan in overleg een passende 
maatregel (zoals quarantaine) worden besproken. 

 

Scenario 3: Positieve testuitslag van een overig nauw contact/ huisgenoot van 
medewerker/ student 

Stap 1 De medewerker of student blijft thuis of gaat naar huis zodra bekend is dat hij/zij in 
quarantaine moet i.v.m. een positieve testuitslag van een overig nauw contact/ huisgenoot 
of i.v.m. een huisgenoot die klachten zoals koorts en/of benauwdheid ervaart. 

▪ Bij een positieve testuitslag wordt de medewerker/ student door de GGD op de 
hoogte gesteld vanuit het bron- contactonderzoek. GGD verstrekt informatie over 
wat te doen. Medewerker/ student gaat 10 dagen in quarantaine, houdt in de gaten 
of hij/ zij zelf klachten ontwikkeld en laat zich bij klachten testen. 

▪ Bij klachten zoals benauwdheid of koorts wordt de medewerker/ student door de 
betreffende huisgenoot op de hoogte gesteld. Medewerker/ student blijft minimaal 
thuis tot de testuitslag van de huisgenoot bekend is. Bij een negatieve testuitslag kan 
de medewerker/ student weer naar school. Bij een positieve testuitslag wordt de 
informatie ‘over wat te doen’ medewerker/ student verstrekt door de GGD. 

Stap 2 De medewerker of student neemt contact op met de school.  
▪ Studenten melden zich afwezig conform gangbaar protocol en brengen de 

loopbaancoach op de hoogte en wanneer van toepassing het stagebedrijf. 
▪ Medewerkers melden zich afwezig bij de teammanager. 
▪ De melder geeft aan dat hij/zij in quarantaine moet op basis van het landelijke  

beleid. 

Stap 3 De medewerker/ student houdt in de gaten of hij/ zij klachten ontwikkeld. Bij klachten laat 
de medewerker/ student zich zo snel mogelijk testen via de GGD. 

▪ Als zich geen klachten ontwikkelen dan mag de medewerker/ student na 10 dagen 
quarantaine weer naar school tenzij de GGD anders adviseert. 

▪ Bij een positieve uitslag zal de GGD bespreken wat te doen. Volg scenario 2. 
▪ Bij een negatieve uitslag van de medewerker/student wordt alsnog minimaal de 

quarantaineperiode aangehouden omdat de student/ medewerker nog ziek kan 
worden.  

▪ De loopbaancoach/ teammanager wordt op de hoogte gebracht van de testuitslag. In 
verband met privacy is de melder dit niet verplicht te delen. 
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Stap 4 ▪ Wanneer het gaat om een student: overleg of onderwijs op afstand mogelijk is en 
wat er wordt verwacht en/of wanneer inhalen van de lesactiviteit mogelijk is. 

▪ Wanneer het gaat om een medewerker: overleg of thuiswerken mogelijk is. 
Teammanager en medewerker stemmen met elkaar af wie de communicatie 
verzorgt naar het team, studenten of afspraken en wat de inhoud is van de 
communicatie (dit i.v.m. mogelijk privacygevoelige informatie). 

Stap 5 ▪ De loopbaancoach/ teammanager houdt het totaalbeeld (aantal verdenkingen/ 
positieve testuitslagen binnen één team of klas) in de gaten. Wanneer nodig (als 
aantal verdenkingen/ positieve testuitslagen snel toenemen: bij 2 of meer) dan 
neemt de loopbaancoach/ teammanager telefonisch contact op met de 
veiligheidscoördinator. Indien deze niet bereikbaar is, stuur een terugbelverzoek 
naar corona@regiocollege.nl. Leg geen medische informatie vast. 

▪ De loopbaancoach/ teammanager houdt in de gaten hoe het met de student/ 
medewerker gaat, of de quarantaine periode wordt gehanteerd en/of als van 
toepassing de testuitslag wordt gedeeld. 

 

Scenario 4: Medewerker/student komt terug uit een gebied waar thuisquarantaine geldt.  
Stap 1 De medewerker of student blijft in ieder geval thuis totdat quarantaineperiode verstreken is. 

Stap 2 De medewerker of student neemt contact op met de school. 
▪ Studenten melden zich afwezig conform gangbaar protocol en brengen de 

loopbaancoach op de hoogte en wanneer van toepassing het stagebedrijf. 
▪ Medewerkers melden zich afwezig bij de teammanager. 
▪ Het kan zijn dat de student/medewerker zich niet heeft gemeld, maar dat de 

teammanager/ loopbaancoach wel weet dat iemand naar een land is geweest 
waarvoor geldt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Teammanager/ 
loopbaancoach gaat het gesprek hierover aan en stuurt de medewerker/ student 
naar huis. 

Stap 3 De medewerker/ student houdt in de gaten of hij/ zij klachten ontwikkeld. Bij klachten laat 
de medewerker/ student zich zo snel mogelijk testen via de GGD. 

▪ Als zich geen klachten ontwikkelen dan mag de medewerker/ student na 10 dagen 
quarantaine weer naar school. 

▪ Bij een positieve uitslag zal de GGD bespreken wat te doen. Volg scenario 2. 
▪ De loopbaancoach/ teammanager wordt op de hoogte gebracht van de testuitslag. In 

verband met privacy is de melder dit niet verplicht te delen. 
▪ Als een medewerker of student uit een land komt, waarvoor het dringende advies 

voor thuisquarantaine geldt, en hij/zij zich (in het buitenland of in Nederland) bij 
aankomst of vertrek heeft laten testen en waarbij de testuitslag negatief was, dan is 
alsnog het dringende advies 10 dagen quarantaine aan te houden. Incubatietijd ligt 
tussen de 2 en 10 dagen. De test is een momentopname en laat niet zien of het virus 
zich nog gaat openbaren/ ontwikkelen. 

Stap 4 ▪ Wanneer het gaat om een student: overleg of onderwijs op afstand mogelijk is en 
wat er wordt verwacht en/of wanneer inhalen van de lesactiviteit mogelijk is. 

▪ Wanneer het gaat om een medewerker: overleg of thuiswerken mogelijk is en/of 
hiervoor verlof wordt ingezet. Teammanager en medewerker stemmen met elkaar af 
wie de communicatie verzorgt naar het team, studenten of afspraken en wat de 
inhoud is van de communicatie (dit i.v.m. mogelijk privacygevoelige informatie) 

▪ Spreek alvast een nieuw contactmoment af en stem af wanneer de melder weer naar 
school mag komen. 

Stap 5 ▪ De loopbaancoach/ teammanager houdt in de gaten hoe het met de student/ 
medewerker gaat, of de quarantaineperiode wordt gehanteerd en/of als van 
toepassing de testuitslag wordt gedeeld. 

mailto:corona@regiocollege.nl
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12. Handige links & tools 
 

▪ LCI richtlijn COVID-19 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
▪ Infographic bron- en contactonderzoek  
▪ Leefregels en informatiebrieven voor patiënten, huisgenoten en (nauwe) contacten 

incl. vertalingen 
▪ In thuisquarantaine bij aankomst in Nederland 
▪ RIVM 
▪ Rijksoverheid corona 
▪ GGD Zaanstreek - Waterland 
▪ Zorg van de zaak corona 

  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/01/corona---factsheet-hoe-werkt-het-bron--en-contactenonderzoek
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies
https://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies
https://www.ggdzw.nl/
https://www.zorgvandezaak.nl/coronavirus/
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13. Bijlagen 
 

Bijlage 1 

Onderstaande beslisboom van Zorg van de Zaak helpt de teammanager de juiste actie te ondernemen 
als deze een ziekmelding / afmelding ontvangt. Zorg van de Zaak heeft meer handige tools die 
teammanagers kan helpen bij o.a. de inventarisatie van kritieke (ondersteunende) processen en/of 
diensten.  
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Bijlage 2 Conceptbrief RC overige contacten patiënt met COVID-19 
 
Brief is gebaseerd op de informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 (overige) contacten. 

Beste student/ docent/ medewerker RC,  

Je krijgt deze informatie omdat je op datum en/of datum op school (mogelijk) contact hebt 
gehad met een patiënt met COVID-19. Uit contactonderzoek van de GGD is gebleken dat je 
geen langdurig nauw contact, dat wil zeggen binnen de 1,5 meter, hebt gehad met deze 
persoon. Dat houdt in dat je naar school mag. Je moet je gezondheid wel extra goed in de 
gaten houden, omdat je nog ziek kunt worden tot en met 14 dagen na het laatste contact 
met deze persoon. Je kunt klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals: 

• verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
• (licht) hoesten 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 
• kortademigheid/benauwdheid 
• verhoging óf koorts boven de 38 graden. 

We vragen je om met de volgende dingen rekening te houden tot en met 14 dagen na het 
laatste contact met deze persoon: 

Hygiëne 

• Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe dit altijd: 
o na hoesten en niezen 
o nadat je op de wc bent geweest 
o na het schoonmaken en opruimen 
o voor het (klaar maken van) eten 

• Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heb je geen papieren zakdoek bij de 
hand? Hoest dan in de plooi van je ellenboog. 

• Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna 
direct je handen.  

Afstand en social distancing 

• Vermijd drukte. 
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
• Werk en studeer zoveel mogelijk thuis. 
• Kom alleen naar school voor lessen die ingeroosterd zijn op de schoollocatie.  

Krijg je klachten?  

• Belangrijk: let op of je klachten krijgt. Als je klachten krijgt, mag je niet naar buiten. 
Neem dan per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, word je 
getest op COVID-19. Je blijft thuis en je hebt geen contact met anderen, totdat de 
testuitslag bekend is. 
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• De meest voorkomende klachten die passen bij COVID-19 zijn: verkoudheidsklachten 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van 
reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, 
verhoging óf koorts boven de 38 graden. Indien je deze klachten krijgt, maar ook 
bij andere klachten, bel je de huisarts of GGD. 

• Bij een vermoeden van koorts meet je je temperatuur (rectaal of via het oor); koorts 
is een temperatuur van 38,0 graden of hoger. 
  

Ben je ernstig ziek of heb je medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis 
toe, maar bel direct de huisarts. Als je positief test op COVID-19, meld dit dan bij je 
loopbaancoach.  

Als je geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dan 
gelden de algemene adviezen die op dat moment gelden in Nederland rondom COVID-19. 
Zie Rijksoverheid.nl. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de GGD in je regio of kijk op Coronavirus 
COVID-19 op Rijksoverheid.nl. Heb je vragen aan het Regio College, dan kun je die stellen via 
corona@regiocollege.nl.  

Met vriendelijke groet,  

Naam 

Directeur school of dienst 

Regio College 

 

 

 

mailto:corona@regiocollege.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
mailto:corona@regiocollege.nl

