
Ja Nee

Jij mag naar 
school, maar houd 
je gezondheid 
goed in de gaten. 
Vermijd contact met 
kwetsbare mensen 
en doe 2 keer per 
week preventief een 
zelftest.

Raadpleeg de 
informatiebrieven en 
leefregels van het RIVM voor 
de quarantaine- en testregels. 

Nee

JaJa NeeNee

Ben je 17 jaar of 
jonger?

Jij mag naar school, 
maar houd je 
gezondheid goed in 
de gaten. 

Jij mag naar 
school, maar 
houd je 
gezondheid goed 
in de gaten. Doe 
2 keer per week 
preventief een 
zelftest.

Ja Nee

Uitslag positief Uitslag negatief

Beslisboom corona mbo en hbo 
Kan ik naar school bij klachten of bij klachten van een huisgenoot?

Je hebt klachten die passen bij corona, zoals (neus)verkoudheid, keelpijn, hoesten,  
benauwd of kortademig, verhoging of koorts en/of verlies van reuk en smaak

Maak een testafspraak bij de GGD of doe een 
zelftest. Wel of geen zelftest? Kijk hier. Ben je 
gevaccineerd? Ook dan is het belangrijk om je te 
laten testen. Blijf thuis totdat de uitslag van de 
test bekend is.

MEDEWERKER: informeer
leidinggevende / teamleider.
STUDENT: informeer mentor. 

Positieve zelftestuitslag?  
Blijf thuis en laat je zo snel 
mogelijk testen bij de GGD.

Positieve testuitslag van 
GGD? 
Blijf thuis en ga in isolatie. 
Volg deze leefregels.

Jij mag naar 
school, tenzij...

Let op: is het 
een negatieve 
zelftestuitslag 
en blijven 
de klachten 
aanwezig? Doe 
dan de volgende 
dag nog een 
zelftest.

Huisgenoot heeft 
klachten

Je bent minstens 15 minuten in  
nauw contact geweest (< 1,5 meter) 

met iemand die positief getest is  
op corona

Huisgenoot is 
positief getest op 

corona

Ja
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Volg bij een besmette klasgenoot ‘beslisboom bij  
besmetting in de klas mbo en hbo’.

18 jaar of ouder én:
• heb je meer 

dan een week 
geleden de 
boostervaccinatie 
gehad, of;

• heb je minder 
dan 8 weken 
een corona- 
besmetting 
doorgemaakt?

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis

