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Geachte schoolbestuurders, schoolleiders, coronacoördinatoren en docenten, 

 

Het kabinet heeft kunnen besluiten dat alle scholen in het voortgezet (speciaal) 

onderwijs per 31 mei as. weer volledig fysiek onderwijs kunnen geven, doordat de 

1,5 m afstandsmaatregel tussen leerlingen in het v(s)o kan komen te vervallen. 

Vanaf 7 juni zijn alle scholen verplicht om alle leerlingen weer voltijds op school te 

ontvangen. Het OMT geeft aan dat dit verantwoord is als gebruik wordt gemaakt 

van (preventief) zelftesten. Fysiek onderwijs is het beste voor de ontwikkeling en 

het welzijn van leerlingen, en op deze manier kunt u het jaar met al uw leerlingen 

gezamenlijk afmaken. In deze brief leest u wat dit betekent voor uw 

school(organisatie). 

 

Waarom op dit moment verder heropenen?  

Uit het 114de OMT-advies blijkt dat de epidemiologische situatie in de afgelopen 

weken sterk is verbeterd en dat de vooruitzichten goed zijn. Het aantal positieve 

gevallen daalt in alle leeftijdsgroepen. Ook het aantal ziekenhusopnamen daalt 

gestaag en het reproductiegetal is ruim onder de 1 gekomen. Ook zijn gelukkig 

steeds meer mensen gevaccineerd of ze worden dat in de komende weken. De 

vaccinatiegraad neemt dus snel toe. Op dit moment kunnen mensen zonder 

medisch risico met geboortejaar 1973 of eerder al een afspraak maken voor 

vaccinatie. 

 

Hoe doen we dit verantwoord? 

Een verantwoorde schoolomgeving waar leerlingen en personeelsleden zich veilig 

voelen is van groot belang. Ik kan me goed voorstellen dat u terughoudend bent 

om een maatregel los te laten waar lang op is gehamerd, of dat uw collega’s dat 

zijn. Hiernaast heeft u, en heeft uw team, al een lange tijd grote inspanningen 

geleverd om de vaak veranderende coronaregels elke keer goed in te voeren en 

te handhaven. Dit alles verdient waardering, steun en begrip. 

 

Het OMT verwacht dat door het vo weer volledig fysiek plaats te laten vinden, en 

de 1,5 meter afstandsmaatregel op school te laten vervallen, extra besmettingen 

kunnen optreden. Maar het OMT constateert ook dat onderzoek van het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) laat zien dat een actief testbeleid, 
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met goede naleving van de overige geldende maatregelen, een toename in het 

aantal besmettingen bijna volledig kan reduceren. Dat kan als tweemaal per week 

(preventief) getest wordt door leerlingen en personeelsleden: het OMT stelt dat 

onder deze voorwaarden  het risico voor leraren om besmet te raken niet groter 

wordt geacht dan onder de huidige omstandigheden.  

 

De overige richtlijnen en maatregelen in het onderwijs blijven gewoon gelden en 

het blijft van belang dat die goed worden nageleefd, zoals:  

• thuisblijven bij klachten;  

• 1,5 m afstand houden tot volwassenen (docenten en personeel);  

• handen wassen; 

• gebruik een mondkapje waar dit moet, bijvoorbeeld in de gangen, waar 

niet altijd afstand tot volwassenen kan worden gehouden. 

De geldende richtlijnen zijn vastgelegd in het Generiek kader vo van het RIVM en 

het servicedocument voor het vo.  

 

Belang en passend gebruik van preventief zelftesten  

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 goed zicht worden gehouden op de eventuele 

aanwezigheid van het virus binnen de school. Hiermee wordt de kans op verdere 

verspreiding of een uitbraak sterk verkleind. Het preventief testen is in lijn met 

het advies van een groep deskundigen (waaronder epidemiologen, schoolleiders 

en vertegenwoordiging vanuit het RIVM en de GGD). Preventief zelftesten gebeurt 

in principe thuis, onder de verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers. 

Hiervoor hoeft u als school dus geen toestemming te krijgen. Mocht u er als 

school voor willen kiezen het preventief testen op school te organiseren, dan is dit 

mogelijk, maar gelden wel dezelfde vereisten als voor het risicogericht testen: er 

is toestemming van ouders nodig, en instemming van de MR. 

 

De preventieve zelftest is niet bedoeld voor leerlingen en personeelsleden die 

klachten hebben, uit bron- en contactonderzoek komen, uit het buitenland komen 

of een melding hebben ontvangen van de coronamelder-app. In deze gevallen 

laat je je testen bij een GGD-locatie. Ook kan de zelftest onder geen beding 

worden gebruikt door leerlingen die in quarantaine zitten om de 

quarantaineperiode te bekorten. Geef leerlingen mee om bij een positieve 

preventief gebruikte zelftest altijd contact met de GGD te zoeken voor een 

confirmatietest. 

 

Lesmodule ‘Leren over zelftesten’ 

Hoe meer leerlingen zichzelf twee keer per week preventief testen, hoe kleiner de 

kans op besmettingen op school. Het is daarom van groot belang dat u leerlingen 

stimuleert zichzelf thuis te testen. Goede begeleiding bij de eerste paar keer dat 

een leerling een zelftest afneemt, bevordert dat de tests goed worden gebruikt. 

Uitleg kan geboden worden door de collega’s op uw school, maar de begeleiding 

kan ook goed plaatsvinden door ouders of verzorgers  Ik wijs 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. 

Ook kunnen leerlingen oefenen met het bij zichzelf afnemen van een zelftest. U 

kunt deze lesmodule bijvoorbeeld gebruiken tijdens de biologieles of in een 

mentorles. De lesmodule is te vinden op www.zelftesteninhetonderwijs.nl. Hier 

http://www.zelftesteninhetonderwijs.nl/
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vindt u ook de andere instrumenten om gepast gebruik van zelftesten rondom het 

onderwijs te bevorderen: 

• De handreiking voor school;  

• Een voorbeeldbrief waarmee u ouders en leerlingen kunt informeren; 

• Een stappenplan voor leerlingen en ouders/verzorgers voor het 

begeleiden van de zelftest thuis, inclusief instructievideo;  

• Veel gestelde vragen en de antwoorden daarop; 

  

Het gesprek op school is het belangrijkste instrument 
Op korte termijn start een bewustwordingscampagne over zelftesten via reguliere 
en sociale media. Nog belangrijker is het gesprek dat u en uw collega’s met uw 
leerlingen op school voeren, en tot de zomervakantie blijven voeren, over de 

noodzaak hiervan, zoals u dat ook de afgelopen periode hebt gedaan over de 
overige coronamaatregelen. We moeten met elkaar doen wat we kunnen om de 

testbereidheid onder leerlingen én personeel zo groot mogelijk te maken. Om 
fysiek onderwijs voor alle leerlingen mogelijk te maken, op verantwoorde wijze, is 
een inspanning van ons allemaal nodig. 
 
Leraren die zelf kwetsbaar zijn en nog niet zijn gevaccineerd hoeven niet naar 
school te komen, zoals dat nu ook het geval is. Bij situaties die nijpend zijn, zoals 

leraren met een kwetsbare huisgenoot die nog niet gevaccineerd is, roep ik 
scholen op om met hun personeel in goed overleg tot een oplossing te komen, 
zoals dit nu ook is opgenomen in het sectorprotocol. 
 

Uitdelen van testen 
U heeft de extra levering zelftesten voor leerlingen waarschijnlijk al ontvangen en 
anders ontvangt u ze uiterlijk vrijdag 28 mei. Alle leerlingen dienen de zelftesten 
gekregen te hebben op het moment dat u het onderwijs weer volledig op school 

laat plaatsvinden. Tot aan de zomervakantie ontvangt u iedere twee weken een 

levering met genoeg testen om iedere leerling van uw school zichzelf 2 keer per 
week thuis te testen. Als u meer of minder testen wilt ontvangen kunt u dat 
aangeven in de aanvraagmodule, de link hiervan hebt u vorige week per mail 
ontvangen. Voor spoedleveringen kunt u contact opnemen met de helpdesk. De 
contactgegevens staan hieronder.   
 

Vragen 
Heeft u vragen? Kijk dan eerst naar de Q&A op zelftesteninhetonderwijs.nl. 
Daarnaast kunnen scholen met vragen terecht bij de helpdesk. 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). 
 

Tot slot 
Ik realiseer me dat het bovenstaande testbeleid inzet en aandacht vergt van u en 
alle collega’s op school. Het besluit om het voortgezet onderwijs verder te 
heropenen heeft het kabinet niet lichtvaardig genomen, en we doen er alles aan 
om dit verantwoord te laten plaatsvinden. Dat vergt een inspanning van ons 

allemaal, van het onderwijs, van de overheid en van de samenleving. Dat is geen 
sinecure, en ik dank u hartelijk daarvoor. Maar het doel is dan ook van belang: de 

ontwikkeling en bovenal het welzijn van al onze leerlingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de directeur Voortgezet Onderwijs, 

 

 

Timon Verheule 
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