
 

Onderzoek “Scholen en Covid” 
 
Als school hebben wij besloten om mee te doen aan het onderzoek “Scholen en 
Covid”. Dit onderzoek wordt gedaan door het UMC, in samenwerking met de 
Universiteit Utrecht, het Erasmus MC en de TU Delft. Wetenschappelijk onderzoek 
vinden wij als school erg belangrijk en hier dragen we dan ook graag aan bij. Daarnaast 
werken we hiermee actief aan een veilige school en meer grip op de verspreiding van 
het coronavirus. Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de verspreiding 
van het virus binnen een school en bestaat uit twee delen; een onderzoek naar de 
luchtkwaliteit binnen de school en uitbraakonderzoeken.  
 
Onderzoek luchtkwaliteit  
Onlangs hebben medewerkers van dit onderzoek “EDC’s” opgehangen in de school. 
Dit zijn een soort stofvangers die virusdeeltjes kunnen opvangen, zodat de 
onderzoekers ze kunnen meten. Deze stofvangers worden om de vier weken 
vervangen en opgestuurd voor onderzoek. Zo kunnen zij detecteren of het coronavirus 
in die periode op onze school aanwezig was. Ook zullen onderzoekers metingen van de 
luchtkwaliteit doen. Deze gegevens koppelen zij dan aan de gegevens van de 
uitbraakonderzoeken en geanonimiseerde informatie over het aantal absenties.  
 
Uitbraakonderzoek  
Bij een (onverhoopte) uitbraak van twee of meer leerlingen in dezelfde klas of groep wil 
het UMC een uitbraakonderzoek houden binnen de school. Deelname aan dit 
onderzoek is vrijwillig. De contacten van de positief geteste leerling worden 
uitgenodigd om mee te doen. Dit zijn niet alleen de contacten uit het bron- en 
contactonderzoek, maar betreft iedereen die bij deze leerling 60 minuten of langer in 
dezelfde ruimte was of (ook kort) contact had tijdens pauzes en/of tussenuren. 
Deelnemers aan het onderzoek komen langs op school voor een coronatest. Binnen 48 
uur wordt de uitslag hiervan bekendgemaakt. Deze test wordt nog tweemaal herhaald 
en de deelnemers vullen een korte vragenlijst in. Uitgebreidere informatie over dit 
onderzoek volgt wanneer er daadwerkelijk sprake is van een uitbraak.  
De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van dit jaar gepresenteerd. We 
hopen dat met onze deelname niet alleen onze, maar alle leerlingen in Nederland op 
een veilige en gezonde manier onderwijs kunnen volgen. 
 
Vragen?  
Onze Corona Assistent houdt zich tevens bezig met het onderzoek. Wanneer je vragen 
hebt over het onderzoek, de maatregelen of twijfelt wat je moet doen, neem dan gerust 
contact op via 06-34225361 (bellen & Whatsapp) of corona@sivog.nl.  
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