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Betreft

Preventief zelftesten van leerlingen

Geachte schoolbestuurder, schoolleider, corona-coördinator,
Vanaf volgende week stelt het ministerie van OCW zelftesten beschikbaar zodat
ook leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zichzelf preventief kunnen
testen op het coronavirus. Dit doen zij dan, net als het personeel, twee keer per
week thuis. Deze preventieve inzet van de zelftest voor leerlingen komt naast de
risicogerichte inzet waarmee in april is gestart. De eerste scholen ontvangen op
17 mei de extra testen. De planning is om binnen twee weken de extra testen aan
alle middelbare scholen te leveren. Met dit bericht informeren we u over het
preventief zelftesten van leerlingen en wat dit betekent voor uw school/scholen en
de leerlingen.
Preventief testen draagt bij aan de continuïteit van onderwijs
Door preventief te testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel
eerder opsporen, namelijk als iemand (nog) geen klachten heeft. Door dit twee
keer per week te doen, kan de aanwezigheid van het coronavirus op school
vroegtijdig worden opgespoord. Hiermee wordt de kans op verdere verspreiding
of een uitbraak verkleind. Dat zorgt er weer voor dat het onderwijs op school
zoveel mogelijk ongehinderd door kan gaan, omdat er minder lesuitval plaatsvindt
en de kans kleiner wordt dat groepen leerlingen en personeelsleden in
quarantaine moeten. Het preventief testen is in lijn met het advies van het
deskundigenpanel.1 Zij hebben bekeken op welke wijze het testen zinvol zou
kunnen zijn om bij te dragen aan de verantwoorde continuering van het
onderwijs. Zij adviseerden de testen preventief in te zetten, op het moment dat
voldoende zelftesten voorhanden waren. Dat advies hebben we opgevolgd en nu
er voldoende tests op voorraad zijn maken we preventief testen voor leerlingen
mogelijk. Het (zelf)testen is vrijwillig, en mag dus nooit een voorwaarde zijn voor
leerlingen om aan het onderwijs te kunnen deelnemen.
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Gepast gebruik van zelftesten is belangrijk
De zelftest is niet bedoeld voor:
•
leerlingen en personeelsleden die klachten hebben;
•
in quarantaine zijn omdat ze contact hebben gehad met een besmettelijke
persoon;
•
uit het buitenland komen (oranje of rood risicogebied);
•
een melding hebben ontvangen van de coronamelder-app.
In al deze gevallen laat iemand zich testen bij een GGD-locatie. De zelftest kan
ook onder geen beding worden gebruikt door leerlingen die in quarantaine zitten
om de quarantaineperiode te bekorten. Als een besmetting op school bekend
wordt tijdens schooltijd, dan vindt risicogericht zelftesten plaats op school, dit is
een begeleide zelfafname. Zie hiervoor ook de paragraaf ‘risicogericht testen’ van
deze brief.
Geef leerlingen mee om bij een positieve uitslag op een preventief gebruikte
zelftest altijd een afspraak te maken voor een confirmatietest. Dit kan via
coronatest.nl of het landelijke nummer van de GGD: 0800-1202.
De basisregels blijven van essentieel belang
De preventieve zelftest voor leerlingen is een extra instrument om verspreiding
op school te voorkomen en bij te dragen aan de continuïteit van onderwijs. Het
komt niet in de plaats van de basisregels:
•
thuisblijven bij klachten;
•
1,5 m afstand houden;
•
handen wassen;
•
mondkapjes gebruiken waar dit moet.
(Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad informeren
De extra testen die u vanaf 17 mei ontvangt zijn bedoeld om mee te geven aan
de leerlingen voor preventieve zelfafname. Hierover vragen wij u uw
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) te informeren. Het
moment waarop u wilt starten met het preventief zelftesten van leerlingen is aan
u.
Risicogericht zelftesten
Eerder bent u geïnformeerd over het risicogericht testen op school van categorie
3-contacten (zo snel mogelijk en op dag 5) als een besmetting op school bekend
wordt. Nauwe contacten (15 minuten binnen 1,5 m.) van de besmette persoon
gaan naar huis en in quarantaine en laten zich testen via een afspraak bij de
GGD.
Naast de mogelijkheid tot preventief testen, blijft namelijk de inzet van
risicogericht zelftesten bij een besmetting een optie, in overleg met de GGD. De
informatie over risicogericht testen vindt u in de handreiking op de website
www.zelftesteninhetonderwijs.nl.
Let op: voor risicogericht testen is het – in tegenstelling tot preventief testen niet de bedoeling dat de zelftests mee naar huis worden gegeven. Bij een
positieve uitslag bij risicogericht testen geldt dat direct contact opgenomen moet
worden met de eigen GGD om bron- en contactonderzoek op te starten. In dit
geval hoeft er niet eerst een confirmatietest gedaan te worden op een GGDtestlocatie.

Pagina 2 van 4

Samenvattend:
•
Risicogericht testen: dit gebeurt op school bij een uitbraak. Bij een positieve
zelftest is geen confirmatietest nodig; de besmette persoon maakt melding
van de besmetting bij de lokale GGD. De GGD start direct met BCO (Bron- en
Contactonderzoek).
•
Preventief testen: dit gebeurt 2x per week thuis. Bij een positieve zelftest is
een confirmatietest (bevestiging) bij de GGD nodig; pas als die positief is,
start de GGD het BCO.
Specifiek voor vso en pro scholen
We hebben u als vso- of pro-school gevraagd aan ons door te geven of het
begeleid zelftesten voor uw leerlingen uitvoerbaar was, of dat een mobiel
testteam wenselijk is, of dat u geen testbeleid op uw school wenst in te zetten.
Van sommige scholen hebben we nog geen reactie gekregen. Daarom ontvangt u
vandaag ook een reminder mail, waarmee u uw keuze kunt doorgeven. Als we uw
reactie nog niet eerder hebben ontvangen, krijgen we die graag alsnog, uiterlijk
donderdag 20 mei.
Logistiek
Tot aan de zomervakantie ontvangt u iedere twee weken een levering met genoeg
testen voor iedere leerling van uw school om zichzelf twee keer per week thuis te
kunnen testen, aanvullend op de zelftesten die u nu al ontvangt zodat leerlingen
risicogericht kunnen testen. Vanaf de levering van 17 mei staan tot de
zomervakantie nog (maximaal) vier momenten gepland waarop u testen
ontvangt. U ontvangt dus per leerling vier testen per zending. Dit betekent wel
een veel groter volume dan voorheen, gemiddeld 2-6 pallets, afhankelijk van uw
aantal leerlingen. U krijgt een dag voor de levering een e-mailbericht van ons.
Binnenkort kunt u via een online aanvraagmodule een melding doen indien u te
veel of te weinig testen ontvangt.
Lesmodule ‘Leren over zelftesten’
Wij wijzen u graag op de gratis lesmodule die in samenwerking met het
Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) is gemaakt. In ‘Leren over zelftesten’
leren leerlingen over de achtergrond van het coronavirus, de besmettelijkheid
door de tijd heen en het nut van zelftesten. U kunt deze lesmodule bijvoorbeeld
gebruiken tijdens de biologieles of in een mentorles. De lesmodule is te vinden op
www.zelftesteninhetonderwijs.nl .
Communicatie
Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen in de communicatie naar de leerlingen
en hun ouders/verzorgers. Er zijn hiervoor voorbeeldbrieven en handreikingen te
vinden op de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl. Deze plek wordt de
komende week verder aangevuld met:
•
•
•

•

De handreiking inclusief preventief zelftesten voor leerlingen;
Een voorbeeldbrief waarmee u ouders en leerlingen kunt informeren;
Een stappenplan voor ouders/verzorgers en leerlingen voor het
begeleiden van de zelftest, waaronder wat te doen bij een positieve
uitslag;
Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.
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Vragen
U kunt met vragen terecht bij de helpdesk voor scholen. De helpdesk is
bereikbaar per e-mail op support@zelftesteninhetonderwijs.nl of telefonisch via
088-7674077 (ma t/m vrij tussen 09.00 uur – 17.00 uur).
Wij hopen u hiermee (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de directeur Voortgezet Onderwijs,

Timon Verheule
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