
 

 

   

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag attenderen wij u op het volgende. Door het teruglopen van het aantal 

besmettingen in de regio heeft het scholenteam van de GGD Zuid-Holland Zuid tijd voor 

uitgebreider contactonderzoek bij besmettingen van leerlingen op scholen en binnen 

organisaties voor kinderopvang (hierna: scholen). In deze brief lichten wij toe hoe u als 

school daar een belangrijke bijdrage aan kunt leveren. 

 

Wat betekent dit in de praktijk voor uw school? 

Bij een besmetting met COVID-19 op school kunt u vanuit het scholenteam het verzoek 

krijgen om gegevens te delen van leerlingen en medewerkers die nauw contact zijn. Dit 

heeft als doel om nauwe contacten beter in beeld te krijgen, te monitoren of zij klachten 

krijgen en te motiveren te gaan testen. Om contact op te kunnen nemen met nauwe 

contacten vraagt het scholenteam om de naam van de leerling en het telefoonnummer 

van de ouders (of leerling zelf indien ouder dan 16). 

Net als nu blijft het dus van belang dat uw onderwijsinstelling/school in kaart brengt wie 

de nauwe contacten van de besmette persoon zijn. En om deze nauwe contacten daar zo 

snel mogelijk over te informeren. 

 

Welke gegevens mag een onderwijsinstelling met de GGD delen? 

Het ministerie van OCW heeft vastgesteld dat een school bepaalde informatie over 

personen met de GGD mag delen om ervoor te zorgen dat het bron- en 

contactonderzoek goed kan worden uitgevoerd. De gegevensverstrekking moet volgens 

de privacyregels (AVG) noodzakelijk en proportioneel zijn. In de voetnoot vindt u de 

verwijzing naar de juridische onderbouwing van de reikwijdte van het delen van 

gegevens. Het gaat om een beperkte lijst van niet-bijzondere persoonsgegevens. Het 

uitwisselen van andere persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens is hiermee 

uitgesloten1.  

                                           
1 Bron: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Handreiking-gegevensdeling-bron-en-contactonderzoek-

scholen.pdf 
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Het gaat uitsluitend om de volgende gegevens van leerlingen en personeel die 

mogelijk als categorie 2 (nauw contact) of 3 (overig contact) worden 

aangemerkt: de naam; de geboortedatum; het telefoonnummer en/of e-

mailadres van de leerling of van diens ouders als de leerling jonger is dan 16 

jaar; of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig 

was (de presentie- /absentielijst).1

 

NB: denk hierbij ook aan aanwezige invalleerkrachten of bv. ambulant begeleiders; waar 

de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de klas); of 

en op welke manier sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking 

conform de RIVM-richtlijnen.¹ 

 

Het is raadzaam om ouders, leerlingen en de medezeggenschapsraad van tevoren goed 

te informeren over het stappenplan, protocol en BCO, zodat ze weten wat ze kunnen 

verwachten, maar ook zodat ouders bezwaar kunnen maken, als zij niet willen dat deze 

gegevens worden gedeeld.¹ 

 

Als ouders of leerlingen niet willen meewerken aan bron- en contactonderzoek, kunnen 

zij daar bezwaar tegen maken bij de school en/of de GGD, zodat er geen 

persoonsgegevens van deze leerlingen worden verstrekt aan de GGD. Scholen hoeven 

echter niet vooraf expliciet om toestemming te vragen. 

 

Toolkit 

Op onze website hebben wij een toolkit voor scholen opgenomen. In deze toolkit geven 

wij op een korte en bondige manier weer welke stappen u kunt nemen in geval van een 

besmetting en/of uitbraak binnen uw school of kinderopvang. Maar ook informeren wij u 

over andere belangrijke zaken die handig zijn om te weten in deze periode. 

De toolkit is dynamisch van aard en zal bij wijzigingen aangepast worden. U vindt de 

toolkit via: https://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/ghor/onderwijs-

toolkit/home/ 

 

Contact met het scholenteam 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op. Het scholenteam is bereikbaar via 

telefoonnummer 078-7708580 optie 2 en dan nogmaals optie 2, van 8.30 uur tot 17.00 

uur. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Scholenteam 

GGD Zuid-Holland Zuid 

 

 

                                           
1 Bron: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Handreiking-gegevensdeling-bron-en-contactonderzoek-scholen.pdf  
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