
Informatiepakket: veilig 
onderwijs in coronatijden

Samengesteld door het Platform Containment Nu!, een onafhankelijk platform van ongeveer 
17.000 ouders en andere burgers. Wij willen dat de overheid de corona-uitbraak effectief 
indamt naar het voorbeeld van Duitsland, vele andere landen en onze eigen Wet Publieke 
Gezondheid. Binnen dat doel zetten wij ons ook in voor veilig onderwijs en het recht voor 
kinderen om in een situatie van vrije circulatie van een gevaarlijk virus goed thuisonderwijs 
te genieten.

Een uitgebreid informatiedocument voor schoolbesturen, docenten en ouders die worstelen 
met veiligheid van scholen en gepast onderwijs tijdens de Corona-pandemie.



Besmettelijkheid van kinderen

Kinderen zijn mensen, dus besmettelijk zijn ze, in enigerlei mate. Er 
is zelfs geen sluitend bewijs voor de stelling dat kinderen minder 
besmettelijk zijn dan volwassenen. Kinderen lijken ongeveer 
evenveel virus in de uitgeademde lucht te hebben dan 
volwassenen, in meerdere studies. Kinderen ademen minder lucht 
uit omdat ze kleiner zijn, maar gedragen zich natuurlijk ook minder 
voorzichtig en meer fysiek sociaal dan oudere mensen.

In deze studie uit Italië blijkt dat kinderen besmettelijker zijn dan 
volwassenen (en minder gauw besmet raken). En in Zuid-Korea 
bleek dat tieners vaker besmet raken dan andere groepen en voor 
ongeveer evenveel besmettingen verantwoordelijk zijn als andere 
leeftijdsgroepen.

Beweringen van de Rijksoverheid dat kinderen niet of duidelijk 
minder besmettelijk zouden zijn missen een solide en brede 
wetenschappelijke basis.

Satirische samenvatting van de RIVM-logica voor minderjarigen

De conclusie: kinderen zijn 
besmettelijk, tieners 

waarschijnlijk evenzeer als 
volwassenen

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.03.20121145v1
https://virologie-ccm.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc05/virologie-ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/Charite_SARS-CoV-2_viral_load_2020-06-02.pdf
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-2449_article
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.16.20127357v1
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-1315_article


De risico’s voor minderjarigen

Sterfte en Kawasaki-syndroom
Kinderen kunnen gezondheidsklachten krijgen die lang kunnen duren, maar de meeste kinderen lijken niets te merken of 
slechts enkele dagen of weken ziek te worden. Het veelbesproken en gevaarlijke Kawasaki-syndroom komt zelden voor en 
is geen voldoende reden om grote moeite te doen om besmetting met Corona te voorkomen. Ruwweg 1% van de besmette 
kinderen moet (internationaal) naar het ziekenhuis voor behandeling, en daarvan sterven enkele procenten. Kinderen 
lijken minder snel besmet te raken dan volwassenen, maar in de echte wereld waarin ze met elkaar spelen misschien wel 
eerder, blijkt uit een veelbesproken studie van een VS-Amerikaans zomerkamp.

Long Covid (langdurige klachten)
De vraag of "Long Covid" (ruwweg 10% van de volwassenen besmette personen lijkt maanden of zelfs levenslang 
klachten te kunnen krijgen) een zorg is bij kinderen is nog niet te beantwoorden. Er is zeker reden te geloven dat de schade 
minder groot is dan bij volwassenen, maar de te verwachten schade bij volwassenen is een grote zorg, dus is geen zorg bij 
kinderen te onvoorzichtig.

Bij tieners en vooral twintigers is het verhaal anders. Hier lijkt het percentage dat serieuze schade oploopt bij infectie (nog) 
hoger. Cijfermatig is er nog weinig beschikbaar, maar de reeks klachten die opdoemt wordt steeds langer. De stelling dat 
jongeren nauwelijks last hebben van het virus, de kern van de communicatie van het kabinet, is niet houdbaar.

De rechter in Duitsland vindt dat kinderen recht hebben op gezondheid op school, zeker als er dwang is om naar school 
te gaan, en vindt dat er geen geldige reden is om kinderen vrij te stellen van de 1,5m regel.

De conclusie: kinderen zijn niet in heel groot gevaar bij infectie, maar het is echt
belangrijk infectie te proberen te voorkomen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7245250/
https://edition.cnn.com/2020/07/27/health/florida-covid-children-hospitalizations/index.html
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766524
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6931e1.htm?s_cid=mm6931e1_w
https://www.containmentnu.nl/articles/wearing-down-the-population
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-and-covid-19-younger-adults-are-at-risk-too
https://www.news4teachers.de/2020/08/debatte-um-schulpflicht-darf-der-staat-kinder-in-den-unterricht-zwingen-wenn-er-dort-den-gesundheitsschutz-nicht-gewaehrleisten-kann/


De uitspraken van internationale experts sluiten over het algemeen uitstekend bij elkaar aan, en komen neer op:

• Maskers, afstand houden en waakzaamheid met tests zijn de belangrijkste maatregelen

• Bij vrije viruscirculatie (“community transmission”) moeten de scholen dicht, zowel in het belang van de 

leerlingen/docenten als voor controle van de uitbraak

• Het virus is gevaarlijk, potentieel ook voor kinderen hoewel minder dan voor volwassenen

• Kinderen zijn besmettelijk, hoewel tussen de 5 en 10jr oud misschien minder dan volwassenen

Het moge duidelijk zijn dat deze internationale consensus op belangrijke punten grote verschillen vertoont met 

de analyse van het RIVM en OMT. Of deze verschillen verband houden met het Nederlandse beleid van IC-

gestuurde gecontroleerde verspreiding  (“we laten het virus voortkabbelen, kinderen raken dan besmet”, 

“kinderen zijn onkwetsbaar”, “groepsimmuniteit is nodig om weerstand te hebben tegen inkomende besmette 

reizigers”) laten we aan het oordeel van de lezer over.

Wat zeggen internationale experts?

“Jonge en gezonde mensen die 

slechts een week of wat 

uitzieken hebben vaak weken of 

maanden ernstige symptomen. 

Zeer zorgwekkend” 

Dr. Anthony Fauci, top-
uitbraakexpert van de VS-
Amerikaanse overheid

“Als we het virus onderdrukken 

kunnen scholen veilig en 

duurzaam open”

Dr. Michael Ryan, WHO Directeur 
gezondheidsnoodsituaties

“Kinderen van 2 jaar en ouder 

moeten maskers op als ze geen 

afstand kunnen houden, ook 

op school”

American Academy of Pediatrics

“In Israël zijn er absoluut 

uitbraken in scholen”

RKI topviroloog Dr. Christian Drosten

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-08-18-20-intl/h_8a611dffff28764310b7e62bc1e55be7
https://www.youtube.com/watch?v=y0qZPzTI0m0
https://www.aappublications.org/news/2020/08/13/covid19facecoverings081320
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article229327388/Corona-Kinder-Christian-Drosten-Studie-Warnung.html


Concrete suggesties voor de scholen

Ventilatie/gezonde lucht
• De lucht moet stromen. Ieder lokaal heeft een raam open en een tegenovergelegen raam of deur. Als dit niet mogelijk of 

wenselijk is dan de mechanische ventilatie op maximaal, en minimaal op 5 luchtwisselingen per uur
• Installatie van (goedkope en toch altijd al wettelijk verplichte) CO2-meters die aangeven wanneer de ventilatie 

onvoldoende is (<1.000 ppm is een mooi doel, >1.500 ppm is te veel)
• Optie om HEPA filters met ingebouwde UV-lamp te plaatsen in klassen (kosten ongeveer 100 euro/stuk)
Waakzaamheid
• Inspanning om het lerarenkorps proactief te laten testen, liefst wekelijks.
• Er komt voorlichting aan ouders dat kinderen met klachten en/of onder quarantaine niet welkom zijn op school, 

klemmend verzoek te testen en uitslag aan de school te melden
• Sluiting bij infectie: indien 1 of meer leerlingen in een klas besmet zijn, wordt de gehele klas met zijn docent(en) gevraagd

twee weken thuis te blijven. Indien 3 of meer klassen op dergelijke wijze besmet zijn, gaat de hele school 2 weken dicht.
Overige maatregelen
• Sportieve activiteiten worden waar mogelijk buiten georganiseerd.
• De leerlingen en docenten dragen maskers in de school, behalve tijdens sportieve activiteiten. Zonder maskers de 

gebruikelijke 1,5m aanhouden.

Ervaringen in de luchtvaart en kapperszaken tonen aan dat als iedereen maskers draagt 
besmettingen eigenlijk niet voorkomen. Daarmee lijken maskers de belangrijkste en 

misschien ook wel makkelijkste maatregel. In het buitenland zijn ze vrijwel universeel 
in (middelbare) scholen, veel experts raden ze ook aan op de basisschool



Uitbraakniveau 1 (geen viruscirculatie) vereist geen maatregelen om scholen te 
beschermen.
Ook op Uitbraakniveau 2 zijn slechts minimale maatregelen nodig. Scholen nemen "low 
cost" maatregelen:
• Adviezen en controle op gedrag qua handen wassen, handen schudden en afstand 

houden.
• Voorlichting aan ouders: kinderen met klachten komen niet naar school, net zomin als 

kinderen onder quarantaineplicht/-verzoek.
• Ventileren van klaslokalen met open ramen/deuren en/of ventilatie en (wettelijk toch al 

verplichte) CO2-meters in ieder lokaal. Ramen in ieder geval vol open vanaf 800ppm 
CO2.

• Hygiëne: regelmatig (dagelijks of na gebruik) schoonmaken van speelgoed, boeken, 
deurkrukken en tafels.

• Sport buiten waar het kan.
• 2 weken sluiting van een klas met 1+ besmette leerling, sluiting van een school met 2+ 

gesloten klassen.
• Geen handhaving leerplicht bij gezinnen in een bijzondere situatie (ouders in 

risicogroep).

Op Uitbraakniveau 3 (de situatie in grote delen van Nederland begin augustus) zijn additionele strengere maatregelen nodig om te voorkomen dat 
scholen gevaarlijk worden voor gebruikers, en/of verspreidingsbronnen van het virus. Ook faciliteert de overheid (centraal of scholen door extra 
middelen) afstandsonderwijs.
• Leerlingen dragen maskers in de klas en in het gebouw. De waarde daarvan is beslissend.
• Middelbare scholen draaien half rooster (tenzij maskers + uitstekende ventilatie + testen)
• Leraren worden wekelijks pro-actief getest
• Er zijn geen beperkingen voor testen van kinderen vanuit GGD'en en de nationale hotline
• Geen sport binnen
• GGD'en melden alle infecties op scholen (anoniem)
• Geen handhaving van de leerplicht.
Vanaf Uitbraakniveau 4 (Amsterdam, Gouda, Rotterdam in augustus) behoren scholen gesloten te zijn. Dit zou dan regionaal zijn, alleen in de 
veiligheidsregio's waar teveel infecties zijn. Bij Uitbraakniveau 5 gaan alle scholen nationaal dicht.

Voorbeeldprotocol veilige scholen

https://www.containmentnu.nl/articles/mondkapjesgate


Nuttige links en informatiebronnen

Dossier Veilig Onderwijs en Jeugd
https://www.containmentnu.nl/articles/safe-education

Dossier 5-punten plan voor serieus indammen
https://www.containmentnu.nl/articles/eisenpakket

Dossier RIVM-“bloopers”:
https://www.containmentnu.nl/articles/rivm-bloopers

CDC-adviezen voor schoolbesturen
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html

WHO-dossier scholen
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions
-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf

Platform Containment Nu!
www.containmentnu.nl www.containmentnow.org @containmentnu info@containmentnu.nl
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4&gclid=CjwKCAjwm_P5BRAhEiwAwRzSO_Wr5-GhPHwR4YHtafzbNRK_B2aPuryxF4TgHA_RHD3JJgPMtjjrrhoC85AQAvD_BwE
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