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Nieuwsbericht team onderwijs en corona 
Voortgezet Onderwijs 

 

  

Nieuwe zelftestbeleid + overzicht wanneer zelftest 

Kinderen vanaf groep 6 hebben sinds vrijdag 3 december het advies om twee keer per week een 

zelftest uit te voeren. Deze zelftesten worden vanaf maandag 6 december aan de basisscholen 

verstrekt om mee te geven aan kinderen. Meer informatie hierover is te vinden in dit bericht van de 

Rijksoverheid. 

  

Ook bij milde klachten is het voortaan toegestaan een zelftest te doen. Dit geldt ook voor 

onderwijspersoneel dat niet in contact komt met kwetsbare personen. Wanneer de zelftest negatief is, 

mag een kind of medewerker weer naar school/kinderopvang.  

  

Wat te doen bij een positieve zelftest? 

Bij een positieve uitslag van een zelftest blijf je thuis in isolatie en gaan de huisgenoten in quarantaine. 

Meld de positieve zelftest op onze website en plan altijd een hertest bij de GGD. 

  

Zelftest niet voor alle situaties afdoende 

In de volgende gevallen volstaat een zelftest niet: 

  

• Na nauw contact met of als huisgenoot van een besmet persoon 

 Zij moeten de test op dag 5 laten uitvoeren bij de GGD. Dit geldt voor zowel immune als niet-

immune mensen. Dus ook immune mensen die na nauw contact niet in quarantaine hoeven, 

laten de dag 5-test bij de GGD uitvoeren. 

• Mensen die zelf kwetsbaar zijn of in contact staan met kwetsbare mensen  

In deze gevallen adviseren wij altijd om een test te laten afnemen bij de GGD. Mensen die voor 

hun werk met kwetsbare mensen werken, vallen ook in deze groep. De risicogroepen zijn 

nader omschreven in de LCI-richtlijn en op de Covid-19 pagina van het RIVM.  

 

 

 

mailto:onderwijs.corona@ggdbzo.nl
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Corona-adviezen-voor-onderwijs-en-kinderopvang.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/01/komende-week-miljoenen-zelftesten-naar-basisscholen
https://www.ggdbzo.nl/coronavirus/coronatest/positieve-zelftest-melden/
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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• Bij kinderen met een chronische ziekte of aandoening, op advies van de arts 

 Bij kinderen met een chronische ziekte of aandoening verloopt een infectie met het 

coronavirus over het algemeen niet ernstiger dan bij gezonde kinderen. Zij mogen bij klachten 

ook een zelftest gebruiken. Wanneer een kind vanwege een onderliggende aandoening toch in 

de risicogroep valt, zal de behandelend arts dat met de ouders bespreken. In dat geval is voor 

hen een zelftest ook niet geschikt en laten zij zich testen bij de GGD. 

• Testen voor toegang of reis 

Voor toegangsbewijzen of reisbewijzen volstaat een zelftest niet, hiervoor dient een test te worden 

gedaan bij een gevalideerde testafnemer. Dit kan niet bij de GGD.  

  

Op deze webpagina van de Rijksoverheid staat een uitgebreid overzicht over het (zelf)testbeleid. 

 

Immuniteit na besmetting 

De periode dat iemand immuun is na een doorgemaakte besmetting is verruimd van 6 maanden naar 

12 maanden. Mensen die besmet zijn geweest en niet gevaccineerd zijn, hebben dus gedurende 12 

maanden dezelfde adviezen als volledig gevaccineerden. Belangrijk is dat de besmetting bewezen is 

met een positieve test afgenomen door de GGD. Zelftesten zijn hiervoor niet voldoende.  

 

Volgens de huidige richtlijnen betekent dit het volgende. Bij een quarantaineadvies voor een klas 

hoeven mensen die zelf minder dan 12 maanden geleden besmet zijn geweest niet in quarantaine. Zij 

krijgen wel het advies om te testen (meer hierover in onderstaande tekst).  
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