Week 15
16 april 2021

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen via info its@praktijkonderwijs.nl

Handreiking zelftesten in het onderwijs
Scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van
zelftesten. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker
besmet is met het coronavirus. Zo kan een (grotere) uitbraak van het coronavirus op
school worden voorkomen of beperkt.
Het gebruik van de zelftest komt naast (en dus niet in plaats van) alle maatregelen die al gelden
op school, zoals: handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes.

Twee manieren
In het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen
op het coronavirus. Dit gaat op twee manieren:
1. Risicogericht testen wordt ingezet bij 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.
2. Preventief testen wordt ingezet voor het onderwijspersoneel (leraren en
onderwijsondersteunend personeel). Hierbij is de test een preventieve check, zonder
dat daar direct aanleiding toe is. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te
testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere
uitbraak worden voorkomen.
Belangrijk om te weten
• Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om deelname
te weigeren. Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een
zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk.
• De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school en het
testbeleid van de GGD, en komt hier niet voor in de plaats.
• Heeft een leerling of medewerker klachten die kunnen duiden op een besmetting met
het coronavirus? Of is een leerling of medewerker in het bron- en contactonderzoek
naar voren gekomen als nauw contact? Neem dan geen zelftest af maar verzoek
hem of haar zich direct te laten testen bij de GGD.
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NB: scholen voor vso en pro, die leerlingen hebben waarvoor de inzet van begeleide
zelftesten niet passend is, worden naar verwachting in de loop van volgende week
geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn.

Kijk hier voor alle informatie.
Lees hier de Handreiking zelftest in het voortgezet (speciaal) onderwijs
Sectorraad Praktijkonderwijs
Postbus 85246
3508 AE Utrecht

