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RAPPORTAGE VAN DE COVID-19 GEVALLEN IN VLAAMSE SCHOLEN  
 

Een belangrijke opdracht van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) is de profylaxe van infectieziekten t.a.v. 

leerlingen en personeelsleden van scholen die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap. Scholen en (ouders van) 

leerlingen richten zich tot het CLB bij vragen over infectieziekten op school. Sinds begin mei 2020 worden CLB’s ook 

ingezet voor contactonderzoek bij een melding van COVID-19 op school. 

Op 1-7-2020 lanceerde de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) een oproep 

naar de 58 CLB’s om data te verzamelen over COVID-19. De bevraagde data werden tussen 1 en 15/7/2020 aan de 

VWVJ bezorgd door 54 van de 58 centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).  

Meldingen aan het CLB worden als ‘COVID-19 geval’ beschouwd als het testresultaat positief is of als de huisarts op 

basis van zijn klinische inschatting (bv. zeer suggestieve kliniek en epidemiologische link met een bevestigd geval) een 

sterk vermoeden heeft van een besmetting met COVID-19 en een negatief of afwezig testresultaat overruled. In de 

periode van 1-3-2020 tot 30-6-2020 werden aan 44 van die 54 CLB’s gevallen van COVID-19 op school gemeld. 

  

 

* Sinds 4-5-2020: onderscheid tussen advies voor hoog- en laag-risico contacten.  Sinds 12-6-2020: advies om alle nauwe contacten te testen. 

** De lessen op school startten vanaf 15-5-2020 gefaseerd mits het respecteren van de voorgeschreven hygiënemaatregelen. De heropstart 

verliep voor de verschillende leeftijdsgroepen niet homogeen. Algemeen kan men wel stellen dat leerlingen uit het basisonderwijs sneller en 

vaker opnieuw regelmatig lessen volgden op school dan leerlingen uit het secundair onderwijs. 

***Bij 4 van de 196 meldingen werd door het CLB gerapporteerd dat de volledige klasbubbel in thuisisolatie ging, zonder het aantal leerlingen 

te preciseren. Voor deze meldingen wordt in de tabel het maximaal aantal leerlingen per bubbel gerekend dat op het moment van de melding 

toegestaan was. 

**** De secundaire gevallen in deze tabel zijn personen die in thuisisolatie geplaatst werden n.a.v. contact met een positief COVID-19 geval op 

school en in die periode of kort nadien een positief testresultaat meldden aan het CLB.  

 Periode vóór 
lockdown 

Geen les op school, 
enkel schoolopvang 

Gefaseerde opstart van 
de lessen op school** 

TOTAAL 

 1-3-20 tot 12-3-20 13-3-20 tot 14-5-20* 15-5-20 tot 30-6-20* 1-3-20 tot 30-6-20 

Aantal COVID-19 gevallen die aan CLB 
gemeld werden  

    

Leerling < 6 jaar  1 4 28 33 
Leerling 6-9 jaar 9 2 37 48 

Leerling 10-12 jaar 3 3 23 29 
Leerling 13-15 jaar 3 1 13 17 

Leerling > 16 jaar 7 1 22 30 
Personeelslid of andere volwassene op school 5 7 27 39 

TOTAAL  28 18 150 196 

Aantal personen in thuisisolatie omwille van 
contact met een COVID-19 geval op school  

    

Aantal leerlingen in thuisisolatie*** 182 52 1410 1644 
Aantal personeelsleden in thuisisolatie 

TOTAAL 
40 

222 
10 
62 

119 
1529 

169 
1813 

Aantal secundaire gevallen**** na contact 
met een COVID-19 geval op school  

    

leerlingen 0 1 8 9 
personeelsleden 1 0 5 6 

TOTAAL 1 1 13 15 

Tabel 1: Overzicht van het aantal COVID-19 gevallen die aan het CLB gemeld werden, het aantal leerlingen en personeelsleden dat in quarantaine ging 

omwille van contact met een COVID-19 geval op school en het aantal secundaire gevallen na contact met een COVID-19 geval in Vlaamse scholen die aan 

een CLB gemeld werden. 
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* De secundaire gevallen in deze tabel zijn personen die in thuisisolatie geplaatst werden n.a.v. contact met een positief COVID-19 geval op 

school en in die periode of kort nadien een positief testresultaat meldden aan het CLB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon: 

Anouk Vanlander, VWVJ 

anouk.vanlander@vwvj.be   

 

  

Leeftijdscategorie van indexgeval waarmee 
secundair geval contact had op school 

< 6j 6-9j 10-12j 13-15 j > 16j personeelslid of 
andere volwassene   

Secundair geval na contact  
met een indexgeval op school 

      

Leerling 1 5 2 - - 1 

Personeelslid of andere volwassene op school 1 - 1 - 1 3 

 Aantal COVID-
19 gevallen die 
aan CLB gemeld 

werden 

Aantal personen in 
thuisisolatie omwille van 

contact met een COVID-19 
geval op school  

Aantal secundaire 
gevallen* na contact met 

een COVID-19 geval op 
school 

Leeftijdscategorie indexpersoon    

Leerling < 6 jaar  33 428 2 
Leerling 6-9 jaar 48 456 5 

Leerling 10-12 jaar 29 164 3 
Leerling 13-15 jaar 17 132 - 

Leerling > 16 jaar 30 122 1 
Personeelslid of andere volwassene op school 39 511 4 

TOTAAL  196 1813 15 

Tabel 2: Overzicht van de leeftijdscategorie van het indexgeval waarmee de 15 secundaire gevallen vermeld in tabel 1, op school contact hadden. 

Tabel 3: Totaal aantal COVID-19 gevallen op school die gemeld werden aan het CLB, aantal personen in thuisisolatie omwille van contact met een COVID-

19 geval op school en aantal aan het CLB gemelde secundaire gevallen, per leeftijdscategorie van de indexleerling, voor de periode 1-3-2020 tot 30-6-2020. 
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