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Nieuwsbericht team onderwijs en corona 
Extra nieuwsbrief 

 

 

 

Aanscherping quarantaine 

Op advies van het OMT heeft het kabinet een aantal wijzigingen doorgevoerd in het algemene isolatie- 

en quarantainebeleid. De reden hiervoor is de opkomst van de omikronvariant, waarvoor een eerdere 

vaccinatie of doorgemaakte infectie vooralsnog aanzienlijk minder bescherming lijkt te bieden.  

De wijzigingen gelden vanaf vrijdag 24 december.  

 

Binnen het onderwijs en kinderdagverblijf blijft het quarantainebeleid gelden waarbij de hele 

klas/groep pas in quarantaine gaat bij 3 of meer besmettingen binnen 7 dagen.  

 

- Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen immune en niet-immune personen.  

Alle nauwe contacten en huisgenoten krijgen quarantaineadvies, ongeacht of iemand wel/niet 

gevaccineerd is. Wanneer er een quarantaineadvies gegeven wordt aan een klas, gaat de gehele groep 

in quarantaine. Ook gevaccineerde medewerkers en immune leerlingen. 

Uitzondering: Voor contacten die recent zelf een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt (<8 

weken geleden eerste ziektedag of positieve test) is het niet nodig om zonder klachten te testen en 

voor hen geldt geen quarantaineadvies 

 

Categorie 1 en 2 contact (huisgenoot of nauw 

contact) 
Categorie 3 contact (overig, niet-nauw contact) 

Quarantaine tot 10 dagen na laatste blootstelling Dienen geïnformeerd te worden over risicocontact 

Testen bij klachten: zelftest of test bij de GGD Geen quarantaine 

Testen zo snel mogelijk: zelftest of test bij de GGD Testen bij klachten: zelftest of test bij de GGD 

Testen dag 5 na laatste contact met besmettelijk 

persoon: test bij de GGD en opheffen quarantaine 

indien test negatief 

Zelftest voorafgaand aan (het ontvangen van) bezoek,   

met name bij contact met kwetsbare personen 

 

Houd afstand, vermijd grote groepen en contact met 

kwetsbaren tot 10 dagen na laatste blootstelling 
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- Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen symptomatische en asymptomatische 

personen. Ook asymptomatische personen (positief geteste personen zonder klachten) krijgen het 

dringende advies om 7 dagen in isolatie te gaan, berekend vanaf de testdatum. De duur van 

quarantaine bij symptomatische personen blijft ongewijzigd: ten minste 7 dagen plus 24 uur 

klachtenvrij berekend vanaf de eerste ziektedag. 

 

Positief getest zonder 
klachten (asymptomatisch) 

Positief getest met klachten (symptomatisch) 

Isolatieduur: 7 dagen vanaf moment van 
testafname 

Isolatieduur: 7 dagen tot maximaal 14 dagen 

Bij ontstaan klachten gaan regels voor 
symptomatische index gelden 

Opheffen isolatie na ten minste 24 uur 
symptoomvrij en minimaal 7 dagen na start 

symptomen 

 

 

- Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leeftijd. Ook kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen 

quarantaineadvies na nauw contact in de privésituatie, ongeacht of zij immuun zijn of niet.  

Uitzondering: Voor kinderen die recent zelf een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt (<8 

weken geleden eerste ziektedag of positieve test) is het niet nodig om zonder klachten te testen en 

voor hen geldt geen quarantaineadvies 

 

Kinderen van 0 tot 4 mogen nog steeds met milde klachten naar de dagopvang komen als zij geen 

risicocontact hebben gehad met een besmet persoon.  

 

- Quarantainebeleid medewerkers in PO en KO bij 1-2 besmettingen in een klas/groep. Het 

quarantaineadvies voor medewerkers is gelijkgetrokken met die van leerlingen. Niet-immune 

medewerkers hoeven daardoor in het PO/KO bij een of twee besmettingen in de klas/groep niet meer 

in quarantaine. Pas wanneer de gehele groep in quarantaine gaat (op advies van de GGD), geldt 

quarantaine voor zowel immune als niet-immune medewerkers.  
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