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Regels CT Algemeen 



Regels CT algemeen 



Regels CT algemeen 



Regels CT algemeen 



Regels CT algemeen 



Regels CT algemeen 



Internaat Basisonderwijs 



Aanpak internaten: basisonderwijs 



Aanpak internaten: basisonderwijs 

- We werken in analogie met de aanpak in onderwijs 

- Wie besmet is gaat minimaal 7 dagen in isolatie (uit isolatie  enkel bij 3d koortsvrij 
en klinisch beter) + 3 dagen verhoogde waakzaamheid en MM (>6j) 

- Lln basisonderwijs met een HRC in het gezin mogen ENKEL naar school en 
internaat 

- LLn basisonderwijs  met HRC op het internaat (binnen hun bubbel):  
- Bij symptomen onmiddellijk isolatie en testen 
- Herstelcertificaat (infectie < 5 m geleden): geen Q (wel mondmasker vanaf 6 jaar, afstand 

houden, beperken van contacten, in het bijzonder met risicogroepen, …) 
- Geen herstelcertificaat: 

- 10 dagen quarantaine, eventueel in te korten mits dagelijkse negatieve zelftest vanaf dag 7 
- Mogen ENKEL naar school en internaat 

- HRC zonder symptomen: eventueel op regelmatige basis zelftesten 



Internaat Secundair onderwijs 



Aanpak internaten: secundair onderwijs 



Aanpak internaten: secundair onderwijs 
⁃ Wie besmet is gaat minimaal 7 dagen in isolatie (uit isolatie  enkel bij 3d 

koortsvrij en klinisch beter) + 3 dagen verhoogde waakzaamheid en MM 
⁃ Rest van leefgroep is HRC (aanpak cfr besmettingen in de brede samenleving) 
⁃ Herstelcertificaat/volledig gevaccineerd: 

⁃ Geen quarantaine, enkel PCR test bij symptomen 
⁃ mondmasker, afstand houden, beperken van contacten in het bijzonder met 

risicogroepen,…) 

⁃ Deels of niet gevaccineerd: Q en niet naar school/internaat 
⁃ voor +18 jarigen: deels gevaccineerd/ basisvaccinatie ≥ 5 maanden geleden/ geen 

booster: 
Quarantaine 7 dagen, eventueel in te korten mits dagelijkse negatieve zelftest vanaf dag 4 + MM in 

binnenruimtes 
⁃ voor +18 jarigen: niet gevaccineerd:  

 Quarantaine 10 dagen, eventueel in te korten mits dagelijkse negatieve zelftest vanaf dag 7 + MM in 
binnenruimtes 

⁃ voor -18-jarigen: deels of niet gevaccineerd:  
 Quarantaine 10 dagen, eventueel in te korten mits dagelijkse negatieve zelftest vanaf dag 7 + MM in 
binnenruimtes 



Ter info 

⁃ Volledig gevaccineerd = 
⁃ voor + 18 jarigen: na boostervaccinatie of met basisvaccinatie < 5 maanden geleden 

en minstens 2 weken geleden 

⁃ voor – 18 jarigen: volledige basisvaccinatie minstens 2 weken geleden 

⁃ Onvolledig gevaccineerd = 
⁃ voor +18 jarigen: deels gevaccineerd/ basisvaccinatie ≥ 5 maanden geleden/ geen 

booster 

⁃ voor -18 jarigen: deels gevaccineerd 

 

 



Organisatie internaat 



Aanpak internaten: secundair onderwijs 

- Probleem: internaten weten niet steeds wie gevaccineerd is 

- Voorstel Departement Onderwijs: 

Leerlingen die dit wensen, mogen bij een besmetting in de leefgroep op 
vrijwillige basis hun vaccinatiestatus meedelen aan het internaat in functie 
van de te volgen quarantainemaatregelen. Het internaat bezorgt bij een 
besmetting in de leefgroep een lijst met leerlingen die hun vaccinatiestatus 
liever niet delen, leerlingen die aangegeven hebben niet gevaccineerd te zijn 
en leerlingen die geen recente besmetting hebben doorgemaakt aan het CLB. 
Het CLB registreert deze leerlingen in LARS zodat de nodige quarantaine-
attesten voorzien kunnen worden op maat van de individuele 
vaccinatiestatus.  

 



Aanpak internaten: secundair onderwijs 

⁃ Voorlopig nog geen tool om dit door internaten zelf te laten registreren 

⁃ Internaat bezorgt CLB lijst van deze leerlingen met onbekende 
vaccinatiestatus   



Praktische organisatie in het internaat 

Isolatie 

⁃ leerling gaat naar huis voor hele duur isolatie 

⁃ uitzondering: door JRB geplaatste kinderen,  kinderen in zeer kwetsbare, 
problematische thuissituaties 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktische organisatie in het internaat 
Quarantaine 

⁃ leefgroep = quarantaine-bubbel 
⁃ iedereen (+6 jarigen) draagt STEEDS mondmasker in binnenruimtes 
⁃ opvoeders/personeelsleden komen ENKEL in deze leefgroep  
⁃ regelmatige ventilatie 
⁃ eetmomenten in eigen bubbel, gescheiden van de andere leefgroepen 
⁃ leerlingen mogen de leefgroep enkel verlaten om naar SCHOOL te gaan 
⁃ busvervoer van/naar school uitsluitend in eigen bubbel (geen vermenging met 

leerlingen uit andere leefgroepen) 
⁃ altijd afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een 

verhoogd risico op ernstige ziekte 
⁃ In de periode van verhoogde waakzaamheid:  deelname aan activiteiten waarbij het 

dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. lunchen met collega’s, 
restaurantbezoek,…) niet laten doorgaan  
 
 
 
 
 
 
 
 



Zelftesten en internaat 



Leerlingen met een positieve zelftest 

⁃ Een positieve zelftest = een mogelijke besmetting, die bevestigd moet 
worden met een PCR test 

⁃ Iemand met een positieve zelftest gaat in isolatie tot er een bevestiging is 
van de besmetting 



Leerlingen met een positieve zelftest: hoe kom 
je aan een code voor een PCR test? 
 

⁃ De zelfevaluatietool baseert zich louter op symptomen, hier kan je geen 
code aanvragen voor PCR na positieve zelftest 

⁃ 3 manieren om aan testcode te komen: (deze testen zijn gratis) 
⁃ Op www.mijngezondheid.be -> klik bij ‘Nieuwtjes’ op ‘Formulier na positieve 

zelftest’ 

⁃ Een testcode aanvragen via het contactcentrum 02/214 19 19 

⁃ Als je googlet  ‘ik heb positief getest met een zelftest’ kan je doorklikken naar een 
site van de federale overheid 
(https://travel.infocoronavirus.be/nl/formulier/autotest ) 
⁃ Er wordt gevraagd of er symptomen zijn en men krijgt dan een advies. Je krijgt een link om een 

testcode aan te vragen via E-ID of Itsme (analoog aan zelfevaluatietool). 

 

 

 

http://www.mijngezondheid.be/
https://travel.infocoronavirus.be/nl/formulier/autotest
https://travel.infocoronavirus.be/nl/formulier/autotest


Aanvragen testcode   

⁃ Testen die niet terugbetaald worden door de overheid: 
⁃ om op verlof te kunnen gaan 

⁃ Bij het aanvragen van een testcode hoewel er in het advies aangegeven wordt dat 
dit niet moet 



Inzetten van zelftesten 

⁃ Het uitvoeren van zelftesten wordt aangeraden, maar is niet verplicht. De 
school kan dit dan ook niet opleggen als voorwaarde om deel te nemen aan 
school- en klasactiviteiten 

 

⁃ Er zullen geen zelftesten ter beschikking gesteld worden voor scholen om 
dit zelf te doen.  



Afspraken Internaat en CLB 



Afspraken tussen CLB en internaten 

- Internaat houdt CLB op de hoogte ivm positieve leerlingen 

- HRC leerlingen secundair met onbekende vaccinatiestatus worden 
doorgegeven aan CLB 

- Bij grote uitbraken wordt er door het CLB overlegd met M-SPOC over 
eventuele sluiting internaat voor bepaalde periode 




