
Testen bij klachten? 
Voor leerlingen en medewerkers in het onderwijs geldt – net als voor anderen – dat men bij klachten 

thuisblijft en zich laat testen bij de GGD; ook mensen die gevaccineerd zijn. 
Deelname aan het onderwijs is pas dan mogelijk als de test bij de GGD negatief is. 
(in het komende herfstseizoen zal dit betekenen dat er regelmatig leerlingen en medewerkers (tijdelijk) 

thuis zijn in afwachting van de testuitslag) 

Andere maatregelen? 

Ook andere, algemene maatregelen blijven gelden in het onderwijs. Denk hierbij b.v. aan goede ventilatie 

en hygiëne. 
Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van leerlingen. 

Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 

Ouders mogen dus op school komen maar wel met 1,5 meter afstand. 

Mondkapjes? 
Die zijn verplicht bij verplaatsingen in het gebouw. Dus bij voorbeeld in de gangen dient men een 

mondkapje te dragen; ook bezoekers. 

Zelftesten? 

Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen die gebruik willen maken van de zelftesten. Hierbij 

geldt dat immune leerlingen niet meer te hoeven zelftesten. Dit mag trouwens nog wel wanneer een 

leerling dit graag wil. 

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer 

een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting 

van onderwijs of werk. 

De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, 

afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD. 

In het voortgezet onderwijs hoeven personeel en leerlingen zich niet meer preventief te laten testen 

wanneer zij als immuun worden beschouwd. 
Iemand is immuun als die persoon volledig gevaccineerd is en er twee weken voorbij zijn gegaan om de 

immuniteit op te bouwen. (of minstens twee weken geleden een vaccinatie heeft gehad en een COVID-19 

besmetting) 

We vragen om het preventief thuis zelftesten door niet-immune leerlingen en niet-immuun personeel 

nog even vol te houden. 

Bron- en contactonderzoek? 

Per 8 juli is het bron- en contactonderzoek (BCO) aangepast. Contacten (dus ook leerlingen) die binnen 

het BCO als voldoende beschermd worden beschouwd (immune personen) hoeven als ‘huisgenoot of 

overig nauw contact’ niet meer in quarantaine. 

Dit is o.a. het geval bij volledige vaccinatie met twee weken wachttijd na de laatste prik; steeds meer 

leerlingen zullen dus niet meer in quarantaine hoeven bij een besmetting op school. 

Omdat de vaccinatiegraad van kinderen van 12 jaar en ouder snel toeneemt, komt het extra testadvies 

voor ‘overige contacten’ ook voor middelbare scholieren te vervallen. Daarmee vervalt het risicogericht 

zelftesten op school. 

In het kort: 

Niet immuun persoon: 
◦Preventief zelftesten (vrijwillig) 

◦Quarantaine na contact met een besmet persoon, optioneel testen bij 



de GGD na 5 dagen 
◦Quarantaine bij terugkeer uit hoog risico land 

◦Testen bij GGD bij klachten 

Immuun persoon 

◦Geen zelftesten 
◦Geen quarantaine na contact met een besmet persoon 
◦Quarantaine bij terugkeer uit hoog risico land 

◦Test bij de GGD bij klachten 

 


