
Bijlage: Corona Protocol van Vo raad van 13 januari 2022                                                  

                bijgesteld op basis van persconferentievan het kabinet van 14 januari 

Hoe zit het nu precies met de quarantaineregels voor het Vo? 

Omdat de besmettingen in de hele samenleving weer oplopen, zijn de quarantaineregels per 24 

december 2021 aangescherpt: als er iemand besmet is, moeten alle huisgenoten en nauwe 

contacten 10 dagen in quarantaine en tweemaal testen (direct en op dag 5), 

*Tenzij1 je een boosterprik tegen COVID-19 hebt gehad of de afgelopen 8 weken2 het coronavirus 

hebt opgelopen, dan hoef je niet meer in quarantaine als je nauw contact hebt gehad met een 

coronapatiënt. Dat geldt ook voor mensen met een cruciaal beroep, maar zij moeten zich wel 

regelmatig laten testen. 

Voorwaarde om niet in quarantaine te hoeven, is dat je geen klachten hebt. Na vijf dagen moet er 

nog wel een PCR-test worden afgenomen. 
 

In het voortgezet onderwijs geldt de volgende algemene afspraak: 

o Als er in een klas 1 of 2 besmettingen zijn binnen 7 dagen: alleen nauwe contacten gaan in 

quarantaine. Je bent een nauw contact (categorie 2) als je op 1 dag minimaal 15 minuten 

binnen 1,5 meter bent geweest van iemand die besmet is. *Tenzij … 

Andere leerlingen en leraren hoeven niet in quarantaine. 
 

o Als er in een klas 3 of meer besmettingen zijn binnen 7 dagen, dan is er sprake van een 

uitbraak. In dat geval dient het advies van de GGD te worden gevolgd. De GGD zal 

waarschijnlijk adviseren dat de hele klas (leerlingen en indien van toepassing medewerkers) 

in quarantaine gaat. *Tenzij…. 

o Nadat je hebt gehoord dat voor jou een quarantaineadvies geldt, ga je meteen thuis in 

quarantaine voor 10 dagen. Daarnaast neem je zo snel mogelijk een test af. Dit kan zowel 

met een zelftest als een test bij de GGD. De quarantaine kan je verkorten door op dag 5 bij 

de GGD een test te doen. Als die negatief is mag je uit quarantaine.  

 

Testuitslag positief 

Als de uitslag van de zelftest positief is, maak dan meteen een testafspraak bij de GGD om de 

testuitslag te laten controleren. Verder blijven jij en je huisgenoten thuis. Als de test bij de GGD 

positief is, ga je direct in isolatie. 
 

Testuitslag negatief 

Als de testuitslag van de zelftest of van de GGD van de eerste test negatief is dan blijf je nog in 

quarantaine, omdat je toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden. Daarom laat je je 5 dagen na het 

laatste contact met jouw huisgenoot of nauw contact die corona heeft, (opnieuw) testen bij de GGD. 

Is deze testuitslag negatief dan mag je uit quarantaine.  

Wat is er veranderd in het bron-en-contactonderzoek? 

Personen die een positieve testuitslag hebben, maar geen klachten hebben, gaan in isolatie. Voor de 

omikron-variant is nog onzeker hoelang een persoon zonder klachten besmettelijk kan zijn. Wel is 

bekend dat de omikronvariant aan de immuniteit ontsnapt: ook gevaccineerden en personen die 

eerder corona hebben gehad, zijn beperkt beschermd tegen infectie met de omikronvariant. Om 

deze redenen is de duur van de isolatie voor positief geteste personen zonder klachten verlengd 

naar 7 dagen. 

 
1 Bijstelling op basis van door Kabinet op persconferentie van 14 januari afgekondigde aanvullende maatregelen 
2 In een eerdere verspreide versie stond abusievelijk  ‘afgelopen jaar’ i.p.v. 8 weken 


