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Versoepeling quarantaineregels 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid versoepelt de quarantaineregels bij kinderen jonger dan 
12 jaar. De regels gelden in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs. 

Voor de precieze ingangsdatum is het nog even wachten op de technische aanpassingen en instructies 
van Sciensano. Het laatste nieuws vind je op de webpagina Coronavirus. Zodra we meer info hebben, 
passen we de brochure ‘besmettingen en hoogrisicocontacten’ aan. 

Wanneer een kinderbegeleider van kinderen tot 6 jaar corona heeft, zijn alle kinderen en 
kinderbegeleiders van die leefgroep hoog-risicocontacten. Ze moeten meteen in quarantaine. Als de PCR-
test van dag 1 negatief is, mag een kind uit quarantaine en terug naar de opvang. Op dag 7 volgt een 
nieuwe test.  

Wanneer zich binnen een periode van 7 dagen (in plaats van 14 dagen voorheen) een tweede geval in de 
groep voordoet (zonder link buiten de groep), zijn alle kinderen en begeleiders hoog-risicocontacten. Ze 
moeten meteen in quarantaine. Als het resultaat van de eerste PCR-test negatief is, kan de quarantaine 
stoppen. Een tweede PCR-test moet worden uitgevoerd op dag 7 na het laatste hoog-risicocontact. 

Een andere wijziging gaat over de quarantaineperiode van een samenwonend, niet-gevaccineerd hoog-
risicocontact. Voor gezinsleden die niet van de geïsoleerde persoon worden gescheiden (zoals een ouder 
van een kind), kan de quarantaine op hetzelfde moment eindigen als de isolatie van de besmette persoon, 
als op dat moment de PCR-test negatief is. Een extra test 7 dagen later is echter nog steeds nodig. 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/snelinfos-kinderopvang/coronavirus
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/aanpak-besmettingen-hoogrisicocontacten-opvang.pdf


 

 pagina 2 van 3 

Herfstvakantie 

Tijdens de herfstvakantie gelden geen bijkomende maatregelen. 

Mondmaskers in de kinderopvang 

Op woensdag 22 september werd beslist om de mondmaskers in het middelbaar onderwijs niet langer te 
hanteren. Vanaf 1 oktober zal het mondmasker ook niet langer verplicht zijn in de horeca en in winkels. 

Voor de kinderopvang geldt vanaf 1 oktober dat mondmaskers, bijvoorbeeld tijdens het brengen en halen 
of bij het wennen, enkel nog nodig zijn wanneer de afstand van 1,5 meter tussen volwassenen niet 
kan worden gerespecteerd. Enkel in Brussel blijven mondmaskers verplicht binnenskamers.   

De regels rond het dragen van mondmaskers vind je in de draaiboeken onder de hoofdstukken ‘Veiligheid 
en gezondheid’ en ‘Externe volwassenen in de opvang’.  

Vanaf vrijdag vind je de bijgewerkte draaiboeken, samen met de andere informatie voor de kinderopvang 
over de aanpak van het coronavirus, op de nieuwe website van Kind en Gezin (draaiboek voor de opvang 
van baby’s en peuters) en op de BOA minisite (draaiboek voor de buitenschoolse opvang):  

• draaiboek opvang van baby’s en peuters 

• draaiboek buitenschoolse opvang 

 

Compensatiemaatregelen voor de kinderopvang 

Ondanks de grote inspanningen en de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen moeten sommige 
opvanglocaties tijdelijk de opvang volledig of gedeeltelijk sluiten als gevolg van besmettingen.  

Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de Vlaamse regering nu vrijdag, wordt er voorzien om  
nog tot eind december 2021 de coronacompensatie te verlengen. Vanaf september tot en met december 
2021 zal er nog een selectieve compensatie mogelijk zijn.  

Opgelet: opvanglocaties die sluiten omdat de begeleiders of inwonende personen risicopatiënt zijn, 
komen vanaf september 2021 niet meer in aanmerking voor de selectieve compensatie.  

De aangepaste procedures zijn te vinden op de website van Kind en Gezin (voor de opvang van baby’s en 
peuters) en op de BOA-minisite (voor de buitenschoolse opvang).  

Zodra de Vlaamse regering de definitieve beslissing heeft genomen, zal: 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/snelinfos-kinderopvang/coronavirus
https://www.opgroeien.be/boa/partners/coronavirus
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/draaiboek-corona-kinderopvang.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/draaiboek-corona-kinderopvang.pdf
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/draaiboek-corona-kleurcodes-buitenschoolse-opvang_0.pdf
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren#anchored-section-11
https://www.opgroeien.be/boa/partners/coronavirus#toggle-compensatie
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• het aanvraagformulier voor september via e-mail worden bezorgd aan de opvang van baby’s en 
peuters. 

• het aanvraagformulier voor de buitenschoolse opvang terug te vinden zijn op de BOA-minisite. 

 

https://www.opgroeien.be/boa/partners/coronavirus#toggle-compensatie
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