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Beste organisator, 

QUARANTAINEREGELS -12 JARIGEN VERANDERD 

De Interministeriële conferentie veranderde vandaag de quarantaineregels voor -12 jarigen. Onderwijs en 
Opgroeien zijn verplicht deze richtlijnen toe te passen.  

In de eerdere beslissing werd de quarantaine van de kinderen bepaald op basis van de vaccinatiestatus 
van de ouders.  Deze redenering wordt nu veranderd naar aanleiding van de signalen van het terrein over 
de uitvoerbaarheid en de evolutie van de coronacijfers. 
  
De nieuwe richtlijn is om kinderen -12j die onder één dak verblijven met een besmette persoon als 
hoog-risicocontacten te beschouwen. 
 
• Deze -12 jarigen moeten 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 7 kunnen ze uit quarantaine mits ze een 

dagelijkse negatieve zelftest hebben tot en met dag 10. 
Na deze quarantaine wordt gedurende een periode van 10 dagen een verhoogde waakzaamheid 
gerespecteerd met de gebruikelijke maatregelen: mondmasker (vanaf 6 jaar), afstand bewaken waar 
mogelijk, vermijden van contact met kwetsbare personen,... 

• De -12 jarigen bij wie minder dan 5 maanden geleden door een PCR- of antigeen-test een 
coronabesmetting werd vastgesteld, moeten niet in quarantaine.  

 

BROCHURE BESMETTINGEN 

 
We hebben de brochure besmettingen aangepast.  
 
Tips!  
• Je herkent de nieuwe versie aan de datum. Zie je nog een oude versie? Maak dan je 

browsegeschiedenis (browsegegevens) leeg. 
• Je kan ouders naar deze brochure verwijzen, als ze vragen hebben. 
 
  

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/snelinfos-kinderopvang/coronavirus
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We hebben ook deze aanvullingen in de brochure gemaakt: 

• We raden niet aan om systematisch een zelftest af te nemen bij jonge kinderen die geen symptomen 
hebben. Als opvang mag je niet eisen dat ouders zelftesten afnemen bij hun kind om ze toe te laten 
in de opvang.  
Zelftesten kunnen wel ingezet worden om vanaf dag 7 de quarantaine na een hoog-risicocontact in 
een gezin in te korten. 

• Bij een cluster of noodremprocedure sluit de opvang 5 dagen. Zowel kinderen als begeleiders moeten 
5 dagen in quarantaine. Er zijn hierop geen uitzonderingen. Ook de volledig gevaccineerde 
begeleider moet een quarantaine respecteren, net als de kinderen met een recente infectie.  

KADER VOOR NOODPLAN IN DE KINDEROPVANG EN DE 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 

De coronapandemie wint terug volop aan kracht.  Opgroeien gaat er van uit dat je als organisator alles 
doet wat je kan om je opvang beschikbaar te houden binnen wat mogelijk en haalbaar is.  

Toch kan je in een situatie komen waarin je door de test- en quarantainemaatregelen zo weinig 
medewerkers overhoudt, dat de opvang volledig openhouden moeilijk wordt.  

Met dit kader reiken we je een aantal opties aan waarmee je in dialoog met je medewerkers, de ouders en 
de lokale partners tot keuzes voor een noodplan kan komen.  

Je vindt het kader op de coronapagina van de website. 

COMPENSATIEMAATREGELEN JANUARI 

Zodra de Vlaamse Regering over de compensatie beslist, brengen we jou op de hoogte. 
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