
Gegevensdeling bij het Bron– en contactonderzoek 

Om de scholen op een veilige manier open te houden, voert de GGD bron– en contactonderzoek 

(BCO) uit. Nadat iemand positief wordt getest, worden de contacten van de besmette persoon 

door de GGD in drie categorieën ingedeeld: 

1. huisgenoten (categorie 1); 

2. nauwe contacten (categorie 2);  

3. overige contacten (categorie 3). 

 

Als leerlingen, leerkrachten of personeelsleden als contact uit BCO komen, ontvangen zij nadere 

informatie en adviezen over quarantaine en testen van de GGD. De school dient aan het BCO 

mee te werken en mag een beperkt aantal persoonsgegevens van de contacten delen.  

Gegevens van contacten in cat. 2 of cat. 

3 die wél geregistreerd én gedeeld mo-

gen worden met de GGD: 

 De naam; 

 De geboortedatum; 

 Het telefoonnummer en/of e-mailadres van de 

leerling (of van diens ouders) of medewerker; 

 Of de leerling of medewerker op een of meer-

dere specifieke dagen present of absent was; 

 Waar de leerling in de klas was (de platte-

grond); 

 In hoeverre er sprake was van groepsvorming/

cohortering. 

Gegevens die niet geregistreerd of  

gedeeld mogen worden: 

 Welke leerlingen positief getest zijn 

(tenzij expliciet schriftelijk toestemming 

is gegeven door de betrokkene); 

 Welke leerlingen in quarantaine zijn ge-

gaan; 

 Overige persoonsgegevens. 

Ouders/leerlingen van 16 jaar of ouder of medewerkers mogen bezwaar maken en de 

school vragen om de genoemde persoonsgegevens niet te delen. De GGD bewaart de infor-

matie niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel. Als de contacten zijn benaderd en 

van advies zijn voorzien, worden de dossiers gesloten.   

Waar kunt u verder rekening mee houden als school? 

 Wij raden het aan om goede afspraken te maken met de GGD (bevestig dat de hand-

reiking wordt aangehouden en zorg voor beveiliging/versleuteling van gegevens).  

 Betrek de (G)MR en Functionaris Persoonsgegevens op de school. 

 Informeer ouders over de beperkte gegevensdeling en hun bezwaarmogelijkheid (in 

de handreiking op www.lesopafstand.nl vindt u een voorbeeldbrief daarvoor). 


