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Betreft

Praktische informatie met betrekking tot zelftesten

Geachte schoolbestuurder, schoolleider,
Begin april hebben wij u geïnformeerd over de inzet van zelftesten voor
onderwijspersoneel en leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs.
Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van het
onderwijs. U krijgt hiermee als school een duidelijker handelingsperspectief als er
een besmetting op uw school bekend wordt. In deze brief vindt u meer praktische
informatie, zoals informatie over de levering, richtlijnen voor toestemming voor
het gebruik van zelftesten en handvatten voor de communicatie aan ouders en
personeel. Daarnaast gaan wij specifiek in op de situatie voor leerlingen in het
voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
Zelftesten: preventief en bij een besmetting op school
Vanaf 19 april wordt het voor alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs
mogelijk om leerlingen en onderwijspersoneel te testen op het coronavirus. Er
gaat op twee verschillende manieren getest worden: risicogericht en preventief.
Het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig.
1. Risicogericht testen wordt ingezet bij uw medewerkers (leraren,
onderwijsondersteunend personeel, overig ondersteunend personeel) en
leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school
bekend is. Zelftesten kan eraan bijdragen dat een mogelijke uitbraak
wordt voorkomen of sneller kan worden opgespoord. Deze testen zullen
doorgaans op school worden afgenomen. Wie voor de begeleide zelftest in
aanmerking komen, bepalen de GGD en de school samen. Meer hierover
leest u in de handreiking.
2. Het preventief testen wordt uitsluitend ingezet voor het
onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel. Hierbij is de
test een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.
Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een
besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijke grotere
uitbraak worden voorkomen. Deze zelftesten worden thuis afgenomen.
Voorwaarde is dat het personeel geen klachten heeft die passen bij het
coronavirus, en geen nauw contact zijn van iemand anders die besmet is
– bijvoorbeeld een huisgenoot.
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Let op:

De zelftest sluit aan op de bestaande coronamaatregelen op school en het
testbeleid van de overheid, en wordt in samenwerking met de GGD
uitgevoerd.

Iedereen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het
coronavirus of die als nauw contact (bijvoorbeeld van een huisgenoot)
naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, wordt verzocht direct in
thuisquarantaine te gaan en zich te laten testen bij de GGD. In deze
gevallen is een zelftest niet geschikt.

Handreiking
Wat moet u doen als school om het zelftesten mogelijk te maken? Hiervoor is een
handreiking gemaakt. In deze handreiking leest u wat u moet weten over
zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs, en wat u moet regelen om
zelftesten op uw school mogelijk te maken. De handreiking is vanaf donderdag
15 april beschikbaar op de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl. Lees dit
document dus aandachtig door.

Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Binnen het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen er
leerlingen zijn die een zelftest niet goed kunnen afnemen. Samen met de
sectororganisaties en de GGD wordt er hard gewerkt aan oplossingen hoe we het
testen voor deze leerlingen mogelijk maken. Een brief hierover vindt u uiterlijk op
maandag 19 april a.s. op www.zelftesteninhetonderwijs.nl en ontvangt u, indien
uw mailadres bij ons bekend is, per e-mail.

Levering van de zelftesten op school
Vanaf maandag 19 april worden de zelftesten geleverd aan de scholen. Per school
ontvangt u een hoeveelheid zelftesten voor een periode van twee weken. Het is
noodzakelijk dat er op school tenminste één persoon aanwezig is om de school te
openen en de levering in ontvangst te nemen.
De distributie voor alle scholen in Nederland duurt telkens twee weken. Uw school
ontvangt dus tot aan de zomervakantie in principe elke twee weken een levering.
Het kan zijn dat uw school, vooruitlopend op de landelijke vakantieperiode, al in
de week van 26 april meivakantie houdt. Hier kan bij de levering helaas geen
rekening mee gehouden worden.
E-mail
De distributeur heeft contactgegevens gekregen van alle scholen en zal tenminste
1 dag van te voren per e-mail aangeven wanneer u de levering kunt verwachten.
Voor de communicatie over het bezorgen van de zelftesten maken wij gebruik van
het e-mailadres dat bij ons bekend is. U kunt op de website van DUO in het
volgende bestand controleren om welk e-mailadres het gaat (onder
‘basisinformatie van instellingen in het onderwijs’).
Wij vragen u om vier dingen te doen:
1. Controleer op de website van DUO welk e-mailadres bij ons bekend is.
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2. Houd dit e-mailadres nauwgezet in de gaten, ook als uw school gesloten
is vanwege de meivakantie.
3. Wijs iemand aan die de levering op school in ontvangst neemt, ook als dit
op uw school tijdens de meivakantie is.
4. Bespreek het gebruik van zelftesten ook met uw (G)MR.
Als u de testen niet in ontvangst wilt of kunt nemen, neemt de bezorger deze mee
terug. Mogelijk wordt dan met de desbetreffende school contact opgenomen om
zeker te stellen dat u geen gebruik wenst te maken van de zelftesten voor uw
school.

Toestemming
Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de zelftesten is toestemming:



Bij personeel en leerlingen van 16 jaar en ouder is geen toestemming van
ouders/verzorgers nodig. Zij besluiten zelf of ze de zelftest willen doen.
Bij leerlingen tot 16 jaar is expliciete toestemming van een
ouder/verzorger een vereiste. Schriftelijke/digitale toestemming van één
ouder is hierbij voldoende.

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om de toestemming vast te leggen. U
kunt hiervoor gebruik maken van uw reguliere programma zoals Somtoday, WIS
Communicator of Magister. In deze programma’s zit al een functionaliteit voor het
ophalen van toestemming. Bijvoorbeeld voor het gebruik van beeldmateriaal.
Voor hulp kunt u contact opnemen met de helpdesk van Somtoday, WIS
Communicator of Magister.
Bespreek het gebruik van zelftesten ook met uw (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraad (hierna: (G)MR). De (G)MR heeft instemmingsrecht
indien uw school beleid gaat voeren op het risicogerichte gebruik van de
zelftesten.1 Het gebruik van de zelftesten is voor ieder personeelslid en elke
leerling uiteraard vrijwillig.

Communicatie
Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij het gebruik van de zelftesten. Op
de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl is meer informatie beschikbaar
waarvan u gebruik kunt maken:







1

De handreiking met wat u als school moet regelen om zelftesten
mogelijk te maken;
Een e-learning voor begeleiders van het zelftesten. Deze e-learning
duurt maximaal 1 uur;
Een informatiepakket voor leerlingen, ontwikkeld door het Nederlands
Instituut voor Biologie (NIBI);
Voorbeeldbrieven en documenten waarmee u personeel, ouders en
leerlingen kunt informeren en om toestemming kunt vragen om de test af
te nemen;
Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop;
Een helpdesk voor scholen die u kunt bellen met uw vragen. Deze
helpdesk is bereikbaar vanaf maandag 19 april via 088-7674077. Meer

Wet medezeggenschap scholen, art. 10 sub e.
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informatie hierover vindt u op de website
www.zelftesteninhetonderwijs.nl.
Deze informatie wordt de komende tijd verder aangevuld. Ook worden de
documenten op basis van de praktijk geactualiseerd. Houd daarom de website in
de gaten.
Wij hopen u hiermee (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de directeur Voortgezet Onderwijs

Timon Verheule
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