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Kinderen, school en COVID-19  
 
Het nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral onder volwassenen en van volwassen 
familieleden naar kinderen. Verspreiding van COVID-19 onder kinderen of van kinderen naar 
volwassenen komt minder vaak voor. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe 
minder groot de rol bij de verspreiding van het virus is. 
 

Afstand tussen kinderen onderling 

De 1,5 meter maatregel voor kinderen is versoepeld:  

 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter 
afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. 

 Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden 
maar wel tot volwassenen. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de 
middelbare scholen.  

 In het MBO middelbaar beroepsonderwijs  en hoger onderwijs houden alle 
leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd. 

 

Wel of niet naar kinderopvang of basisschool? 

Kinderen mogen wel naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen 
verkoudheidsklachtenhebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). 

Niet naar de kinderopvang of basisschool  

Kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* moeten thuisblijven als: 

 Het kind een huisgenoot is van iemand die corona heeft. 
 Het kind klachten heeft die passen bij corona en een contact is van iemand die 

corona heeft.  
 Het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten heeft. Het 

kind blijft thuis totdat de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te 
worden voor het nieuwe coronavirus, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact 
op met de huisarts. 

 Het kind bij iemand in huis woont die 13 jaar of ouder is  en milde klachten heeft en 
ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat de uitslag van de 
test bekend is.  

Kinderen mogen dus wél naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij 
bovenstaande punten van toepassing zijn. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test
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Thuisblijven omdat je kind klachten heeft? 

De huisgenoten van een kind met klachten dat op de kinderopvang of de basisschool zit, 
hoeven niet thuis  te blijven als zij zelf geen klachten hebben. Ook als het kind koorts en/of 
benauwdheidsklachten heeft, is het niet nodig dat de huisgenoten thuisblijven. 
De huisgenoten moeten wel thuis blijven als het kind positief getest wordt.  

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo of hoger onderwijs gelden de basisregels 
voor thuisblijven die voor iedereen gelden. 

 

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet 
getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. 

 

Kan ik mijn kind laten testen? 

Kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te 
worden, maar  je kunt je kind laten testen als: 

 Het kind ernstig ziek is. Neem dan altijd contact op met de huisarts. Die kan besluiten 
om het kind toch te laten testen. 

 Het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en huisgenoot is van 
iemand die het nieuwe coronavirus heeft. 

 Het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en een contact is van 
iemand die corona heeft.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona

