
Versoepelingen coronamaatregelen per september 2021
Funderend onderwijs
 
Algemeen
 
Waarom is er gekozen voor deze versoepelingen? 
Het kabinet vindt onderwijs erg belangrijk voor het cognitieve, emotionele en sociale welzijn van
kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Daarom heeft het de hoogste prioriteit om het
onderwijs voor alle leerlingen zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan, met zo min mogelijk
restricties. Vanaf 25 september vervallen vrijwel alle maatregelen die nu nog gelden binnen de
onderwijsinstellingen, alleen de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en
de inzet van preventieve zelftesten in het VO en in het PO (voor medewerkers) blijven gelden. Ook
de Generieke Kaders (PO/KO en V(S)O)van het RIVM blijven in aangepaste vorm van kracht. 
 
De 1,5 meter afstandsregel komt te vervallen. Vervalt daarmee ook de mondkapjesplicht
in gangen op het voortgezet (speciaal) onderwijs? (VO)
Ja, de mondkapjesplicht op school was specifiek gekoppeld aan het feit dat je op bepaalde plekken
onvoldoende afstand kan houden. Met de afschaffing van de 1,5 meter vervalt dus ook de
mondkapjesplicht buiten de les.
 
Wat gebeurt er met de quarantaineregels voor leerlingen in het primair onderwijs? (PO)
In het PO vervalt per 20 september het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette
leerling. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende
adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep of klas en
individuele nauwe contacten en samenhang met de privé situatie. Het blijft wel van belang om
leerlingen en hun ouders te informeren over de besmetting in de groep of klas, zodat in bijzondere
omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig beloop,
maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar van de
huisgenoot. 
 
Wat betekenen de versoepelingen voor het besmettingsgevaar in de klassen? (PO)
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor leerlingen is versoepeld. Als een leerling positief getest
is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school.
Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het
ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel
kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een
speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter
aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een
quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD. 
 
Nu de quarantaineregels worden losgelaten zullen kinderen vaker besmet worden. Is de
strategie groepsimmuniteit opbouwen? (PO)
Nee. De gevolgen van de maatregel dat een hele klas in quarantaine moet als er één leerling
besmet is, weegt in deze fase met een toenemende vaccinatiegraad niet meer op tegen de
bescherming die het biedt. Elke dag niet op school, is er één te veel. Jonge kinderen worden niet of
minder ernstig ziek: ze hebben een zéér mild ziekteverloop als ze besmet raken. Ook zijn ze
minder besmettelijk dan volwassenen. En de meeste volwassenen om hen heen hebben de
mogelijkheid gehad zich te laten vaccineren. Bovendien blijft het advies gelden dat kinderen met
klachten (verkoudheidsklachten met koorts, benauwdheid en/of veel hoesten) zich laten testen bij
de GGD en thuis de uitslag afwachten. Uiteraard blijven kinderen die corona hebben thuis tot ze,
na minimaal 7 dagen na de test, 24 uur klachtenvrij zijn. 
 
Moeten kinderen onder de 12 jaar zich ook laten vaccineren? (PO)
Nee. Sinds 2 juli jl. kunnen kinderen van 12 tot en met 17 jaar ervoor kiezen om zich te laten
vaccineren tegen corona. De minimale leeftijd is 12 jaar. Vanaf deze leeftijd heeft het Europees
geneesmiddelenbureau (EMA) het coronavaccin goedgekeurd en heeft het kabinet besloten dat
kinderen vanaf 12 jaar zich kunnen laten vaccineren.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/kinderopvang-scholen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/voortgezet-onderwijs


Waarom is het nu wel verantwoord om mogelijk besmette leerlingen naar school te laten
gaan? (PO)
Het risico dat een kind zelf ernstig ziek wordt is zeer gering. Jonge kinderen ondervinden over het
algemeen nauwelijks ziekteverschijnselen van een besmetting. Daarnaast zijn kinderen minder
besmettelijk, is het transmissierisico van kind op volwassene relatief beperkt en is het merendeel
van de volwassenen inmiddels gevaccineerd.
 
Betekenen de versoepelingen ook meer risico op besmettingsgevaar voor ouders? 
De versoepelingen betekenen inderdaad een verhoging van het risico van besmetting bij ouders.
Het OMT heeft advies uitgebracht en gelet op de hoge vaccinatiegraad van volwassenen en de
verminderde besmettelijkheid van kinderen wordt dat risico aanvaardbaar geacht.
 
Zijn de versoepelingen wel verantwoord voor onderwijspersoneel? 
De besmettingscijfers onder onderwijspersoneel zijn gedurende de hele pandemie lager geweest
dan het landelijk gemiddelde. Er worden momenteel ook minder testen afgenomen onder
onderwijspersoneel en de vaccinatiegraad is hoog onder docenten (peiling CNV-Onderwijs: boven
de 90%). Het is belangrijk dat leerkrachten die zich zorgen maken met het schoolbestuur hierover
in gesprek blijven.
 
Mogen ouders/verzorgers weer de school in, nu de 1,5 meter regel is vervallen?
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september te vervallen.
Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de
school, om bijvoorbeeld hun kind bij het klaslokaal op te halen en voor ouderavonden. Scholen
kunnen wat betreft contact met ouders weer terug naar hun ‘oude’ beleid en communiceren hier
zelf over richting de ouders/verzorgers.
 
Quarantaine en afstandsonderwijs
 
Hoe zit het met de quarantaine en het bron-en contactonderzoek (BCO) van de GGD? 
Het BCO in het primair onderwijs wordt versoepeld. In het basisonderwijs en het speciaal onderwijs
vervalt het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling. Het advies om je bij
klachten te laten testen bij de GGD blijft gelden. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in
principe allemaal naar school. Eventueel geldt een uitzondering voor kinderen die in nauw contact
zijn geweest in de privésfeer. De advisering hierover loopt altijd via de GGD. Bij uitbraken met
meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder
indien nodig een quarantaine- en testadvies voor de hele groep of klas. Het blijft wel van belang
om leerlingen en hun ouders te informeren over de besmetting in de groep of klas, zodat in
bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig
beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar
van de huisgenoot. Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs is het niet nodig om het BCO aan te
passen, omdat hier al eerder was besloten dat niet standaard de hele klas een quarantaine-advies
krijgt, maar alleen die leerlingen met wie nauw is samengewerkt of waar de besmette leerling
naast heeft gezeten, of waar in de privésfeer veel mee is omgegaan. 
 
Als slechts een enkele leerling in quarantaine gaat, blijft dan de verplichting tot het
geven van afstandsonderwijs nog in stand? 
Nee. Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te bieden aan een leerling die kortdurend
ziek thuis is, dus ook niet aan een individuele leerling die door aan Covid-19 gerelateerde ziekte of
quarantaine tijdelijk geen fysiek onderwijs kan volgen. Wel wordt van scholen verwacht dat zij zich
inspannen de continuïteit van het onderwijsprogramma te borgen, bijvoorbeeld door
huiswerkopdrachten mee te geven. Dit geldt anders voor leerlingen met een kwetsbare
gezondheid: daar geldt wel een plicht tot het bieden van een volwaardig programma.



Wat wordt er van scholen verwacht qua administratie? Moeten zij bijhouden wie met wie
heeft gespeeld en samengewerkt, zodat bepaald kan worden wie in quarantaine moet bij
een besmetting? 
De GGD bepaalt wie tot een nauw contact gerekend wordt, en doet dit vooral in samenspraak met
de ouders van de besmette leerling. Dat kunnen dan ook klasgenoten zijn, als die bijvoorbeeld bij
de besmette leerling thuis zijn geweest. Scholen hoeven hier geen administratie voor bij te houden.
 
Mondneusmaskers
 
Het gebruik van mondneusmaskers is in het voortgezet (speciaal) onderwijs vervallen.
Dient er bij leerlingenvervoer nog gebruik te worden gemaakt van een
mondneusmasker? (VO)
Het gebruik van een mondneusmasker in het V(S)O vervalt per 25 september 2021. Voor het
leerlingenvervoer blijven de volgende regels gelden:
o De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen. 
o De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker.
o Leerlingen van het vso dragen zoveel als mogelijk een mondneusmasker.
 
Kwetsbare leerlingen
 
Moeten leerlingen met een kwetsbare gezondheid naar school?
Wanneer een behandelend (kinder-)arts adviseert om een kind niet naar school te laten gaan, ook
niet met eventueel extra beschermende maatregelen, moet worden aangesloten bij de bepalingen
zoals deze ook gelden voor leerlingen die vanwege een medische aandoening niet naar school
kunnen gaan. Voor specifiek deze leerlingen zijn scholen verplicht om een alternatief
onderwijsaanbod te verzorgen. Afstandsonderwijs kan fungeren als alternatief onderwijsaanbod. Er
is overleg tussen ouders, leerling en school nodig over wat daarin mogelijk is. Mochten ouders
problemen ervaren in het overleg tussen school, ouders en leerling, dan kan door de ouders
contact worden opgenomen met de Inspectie van het Onderwijs. Indien het verplichte
onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online- of afstandsonderwijs, en een leerling daar niet aan
mee doet, dan moeten scholen het ongeoorloofd verzuim in dat geval ook melden; de
leerplichtambtenaar kan vervolgens contact zoeken met de ouders/verzorgers.
 
Wat als een leerling door de versoepelingen niet meer naar school kan?
Door de versoepelingen kan bij sommige leerlingen de vraag ontstaan of het voor hen verstandig is 
om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een
coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. In de 
servicedocumenten voor funderend onderwijs wordt beschreven hoe een school met een dergelijke 
situatie om kan gaan. Extra tips, vragen en antwoorden en handreikingen staan in een 
handelingskader voor wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille van corona; dit is ontwikkeld 
door de raden, OCW en andere partners. 
 
Wat moet een school doen als een leerling niet op school komt, bijvoorbeeld vanwege
zorgen om de gezondheid door corona? 
Het oplopen van achterstanden bij leerlingen moet worden voorkomen. Alhoewel er formeel geen
verplichting is voor scholen om in het geval van bijvoorbeeld zorgen om de gezondheid vanwege
corona een alternatief onderwijsprogramma aan te bieden, is het belangrijk om waar mogelijk te
zorgen voor onderwijs. In de servicedocumenten voor funderend onderwijs wordt beschreven hoe
een school met een dergelijke situatie om kan gaan. Extra tips en handreikingen staan in een
handelingskader voor wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille van corona; dit is ontwikkeld
door de raden, OCW en andere partners. 
Wanneer de school en ouders het met elkaar eens zijn over een alternatief onderwijsprogramma,
wordt de leerling geacht dat programma daadwerkelijk te volgen. In dat geval is er geen reden
voor een school om een verzuimmelding te doen. Mocht blijken dat de leerling het alternatieve
onderwijsprogramma niet zoals afgesproken volgt, dan moet de school het ongeoorloofd verzuim
op de reguliere manier melden.

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#servicedocument-voor-besturen
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/handelingskader-thuisblijvers-corona/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#servicedocument-voor-besturen
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/handelingskader-thuisblijvers-corona/


Kunnen Veilig Thuis-meldingen worden gedaan in dit geval? 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat Veilig Thuis wordt gebruikt om druk uit te oefenen op
ouders die zich in zorgen maken over de gezondheid van hun kind of familie. Het inschakelen van
Veilig Thuis is geen oplossing voor een impasse tussen school, leerling en ouder. Extra tips en
handreikingen staan in een handelingskader voor wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille
van corona; dit is ontwikkeld door de raden, OCW en andere partners. 
Het is wel de taak van scholen en leerplichtambtenaren om te signaleren en bij vermoedens van
huiselijk geweld of kindermishandeling een melding hiervan doen. Hiertoe is de verbeterde
meldcode professionals ontwikkeld. Aan de hand van een stappenplan bepalen professionals of ze
een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Het juist
doorlopen van de verbeterde meldcode en de rol van de leerplichtambtenaar hierbij zijn belangrijke
instrumenten om escalatie te voorkomen.
 
Hoe gaan we om met onderwijspersoneel die tot een risicogroep behoren? 
Werknemers die tot een risicogroep behoren, komen werken – mits het een controleerbare
omgeving betreft, eventueel met aanvullende maatregelen. Dat kan betekenen dat voor deze
werknemers aanvullende afspraken gelden, zoals het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen of aanpassing van de werkzaamheden. Werknemers uit de risicogroepen of
werknemers met gezinsleden uit de risicogroep hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken
in overleg met de werkgever (al dan niet met betrokkenheid van de bedrijfs- of arbo-arts). 
Bron: Vragen over rechten personeel (lesopafstand.nl)

Zelftesten
 
Is het gebruik van preventieve zelftesten nog nodig in het voortgezet (speciaal)
onderwijs? (VO)
Ja, het is nodig om vooralsnog door te gaan met het aanbieden van preventieve zelftesten aan
diegene die nog niet als immuun kunnen worden beschouwd. De vaccinatiegraad onder scholieren
is momenteel nog te laag, waardoor zij een verhoogde kans hebben het virus (ongemerkt) mee de
school in te brengen. Het preventief zelftesten door niet-immune personen in het voortgezet
(speciaal) onderwijs helpt mee verdere verspreiding van het virus en grotere uitbraken binnen de
schoolcontext te voorkomen.
 
Is het gebruik van preventieve zelftesten nog nodig voor het onderwijspersoneel?
Ja. Het gebruik van zelftesten is ongewijzigd, het advies blijft om 2 keer per week preventief zelf te
testen. Dat betekent dat onderwijspersoneel dat niet als immuun wordt beschouwd zelftesten krijgt
aangeboden.
 
Zijn preventieve zelftesten nog beschikbaar voor het onderwijspersoneel?
Het OMT heeft in haar meest recente advies aangegeven dat het preventief testen door
onderwijspersoneel niet meer hoeft wanneer zij volledig gevaccineerd zijn en twee weken tot vier
weken (afhankelijk van het vaccin) hebben gewacht om de immuniteit op te bouwen. Voor het
personeel dat (nog) niet immuun is, maar wel gebruik wil maken van zelftesten, is de verwachting
dat er nog afdoende voorraad beschikbaar is (binnen de school of eventueel binnen het bestuur)
om aan die vraag te voldoen. Bij signalen dat ook dit onvoldoende is, is het als school mogelijk om
een spoedbestelling te plaatsen via de aanvraagmodule voor zelftesten (CoTeRo).
 
Coronatoegangsbewijs
 
Moeten leerlingen en onderwijspersoneel bij een educatieve culturele onderwijsactiviteit
(zoals een voorstelling of een workshop) een Coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien? 
Indien de educatieve culturele onderwijsactiviteit onderdeel is van het schoolprogramma
(curriculum), geldt dat deze zijn vrijgesteld van CTB (net als andere onderwijsactiviteiten), ook als
deze buiten de onderwijsinstelling/school plaatsvindt. Indien het een bezoek aan een reguliere
publieksactiviteit betreft, geldt het CTB voor alle toeschouwers.

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/handelingskader-thuisblijvers-corona/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/veelgestelde-vragen/vragen-over-rechten-personeel/


Moeten de ouders/verzorgers en onderwijspersoneel een CTB laten zien als er een
activiteit vanuit school wordt georganiseerd, zoals een viering of een musical? 
Nee dat is niet nodig als het een onderwijsactiviteit betreft.
 
SIM-kaarten
 
Wanneer komt de regeling voor internetoplossingen voor leerlingen die hier thuis niet
over beschikken te vervallen? 
 
Eerder dit jaar hebben schoolbesturen via SIVON een aanvraag kunnen doen voor het leveren van
internetverbindingen voor leerlingen die thuis niet over een goede internetverbinding beschikten en
deze wel nodig hadden voor het volgen van onderwijs op afstand. Deelnemende besturen hebben
via SIVON SIM kaarten en mobiele wifi-routers geleverd gekregen. Deze zijn vergoed vanuit de
door OCW verstrekte subsidie voor devices en internetconnectiviteit ten tijde van corona. De SIM-
kaarten zijn bij levering door SIVON voorzien van een abonnement van 12 april t/m 12 oktober
2021. Op 12 oktober aanstaande loopt het abonnement dus af. Dit betekent dat de SIM-kaarten
vanaf dat moment niet meer te gebruiken zijn. Deelnemende scholen zijn via SIVON hierover
geïnformeerd en ontvangen in de week van 13 september nogmaals bericht hierover. Scholen
kunnen zelf besluiten of en op welke manier zij de betreffende leerlingen informeren over het
aflopen van het abonnement. SIVON beschikt niet over de gegevens van de leerlingen die de SIM-
kaarten hebben ontvangen en kan deze leerlingen hier dus ook niet over informeren. De via SIVON
ontvangen mobiele wifi-routers zijn bij levering eigendom van uw schoolbestuur geworden en
hoeven niet aan SIVON te worden geretourneerd. Schoolbesturen kunnen zelf besluiten of zij de
betreffende leerlingen vragen om de routers in te leveren, zodat zij deze mogelijk een andere
bestemming binnen hun schoolbestuur kunnen geven.


