
Aanvullende brief VSO- en Pro-scholen 

 

Geachte schoolbestuurder, schoolleider, 

 

Eerder ontving u informatie over het zelftesten in het onderwijs en de voorbereidingen 

die u hiervoor kunt treffen op uw school. Wellicht heeft u hierover inmiddels gesproken 

met uw medewerkers en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 

 

We kunnen ons voorstellen dat er binnen het voortgezet speciaal onderwijs en 

praktijkonderwijs leerlingen zijn voor wie het (begeleid) zelftesten niet goed uitvoerbaar 

is. Samen met de sectororganisaties, het RIVM en GGD GHOR NL hebben we daarom 

verkend hoe we het testen voor deze leerlingen mogelijk kunnen maken. In deze brief 

gaan we hier verder op in. 

 

Zelftesten in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs 

Ook bij het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs wordt het voor 

leerlingen en onderwijspersoneel mogelijk om te zelftesten op het coronavirus. Er zijn 

twee manieren waarop de zelftesten worden ingezet: risicogericht en preventief.  

 

 Het risicogericht testen wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, 

wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Risicogericht 

zelftesten kan eraan bijdragen dat een mogelijke uitbraak sneller wordt 

opgespoord en ingedamd. Deze testen zullen op school worden afgenomen. Wie 

voor de begeleide zelftest in aanmerking komen, bepalen de GGD en de school 

samen. 

 Het preventief testen wordt uitsluitend ingezet voor het onderwijspersoneel. In dit 

geval 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. Het preventief zelftesten gebeurt thuis. Bij Corona gerelateerde 

klachten laat het onderwijspersoneel zich altijd testen bij de GGD en blijft in 

afwachting van de testuitslag thuis.  

 

Voor meer informatie over het zelftesten voor het onderwijspersoneel verwijzen wij u 

naar www.zelftesteninhetonderwijs.nl. In deze brief gaan we uitsluitend in op het 

risicogericht testen van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het 

praktijkonderwijs. 

 

Risicogericht begeleid zelftesten: voor welke leerlingen? 

De zelftest wordt gebruikt wanneer er iemand op school besmet is met het coronavirus; 

leerlingen en medewerkers die mogelijk in contact zijn geweest met deze besmette 

persoon wordt de mogelijkheid van een (begeleide) zelftest aangeboden.  

Risicogericht testen wordt niet ingezet bij nauwe contacten: zij moeten in quarantaine en 

voor hen is de zelftest niet geschikt. Risicogericht zelftesten is alleen bedoeld voor 

leerlingen en medewerkers die bijvoorbeeld samen, maar op onderlinge afstand, een les 

hebben gevolgd (zogenaamde ‘overige contacten’). In overleg met de GGD bakent u de 

groep af die voor begeleid zelftesten in aanmerking komt. 

 

Risicogericht testen van leerlingen: drie opties voor VSO en PRO 

Voor sommige leerlingen zal een (begeleide) zelfafname niet goed mogelijk zijn. Vanuit 

de pilots die eerder zijn uitgevoerd met sneltesten, hebben een aantal VSO- en PRO-

scholen aangegeven dat dit voor een beperkt deel van hun leerlingen zal gelden. Voor 

deze scholen onderzoeken we de mogelijkheid van testafname en -analyse met 

sneltesten door professionele bemonsteraars op school.  

 

Voor een besluit over de haalbaarheid hiervan willen we inventariseren voor welke 

scholen een mobiel team een goede oplossing is, zodat we zicht krijgen op het aantal 

http://www.zelftesteninhetonderwijs.nl/


scholen dat aangeeft hiermee geholpen te zijn. Aan de hand van dit volume gaan we in 

gesprek met onze samenwerkingspartners om de beste oplossing te selecteren. Daarom 

leggen we u met deze brief de opties voor het risicogericht (begeleid zelf-) testen van 

leerlingen voor. We vragen u om, in overleg met uw medewerkers en 

medezeggenschapsraad, aan te geven welke optie uw voorkeur heeft. Om 

organisatorische redenen is het helaas niet mogelijk om opties te combineren.  

 

Optie 1. Begeleid zelftesten door de leerling zelf 

Voor een groot deel van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en 

praktijkonderwijs zal het goed mogelijk zijn om zichzelf op school te testen, onder 

begeleiding van een daartoe getrainde medewerker. De begeleiding betreft hulp op 

afstand, mondeling en/of digitaal; een begeleider biedt geen fysieke hulp bij het 

zelftesten. 

 

Het is de bedoeling dat er op iedere school één of meerdere medewerkers worden 

opgeleid om de afname van het risicogericht zelftesten op school voor leerlingen te 

begeleiden. Hiervoor is een e-learningmodule opgezet. 

 

Wanneer u deze optie kiest, geldt de reguliere informatie zoals die ook te vinden is op 

www.zelftesteninhetonderwijs.nl.  

 

Optie 2. Testen door een professioneel mobiel team op school 

Voor situaties waarin het (begeleid) zelftesten voor (een groot deel van) uw leerlingen 

niet mogelijk is, onderzoeken we de mogelijkheid van het risicogericht testen van 

leerlingen door een professionele partij op uw school. 

 

Hierbij is een aantal zaken van belang: 

 Het risicogericht testen van leerlingen in deze optie gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van de arts van de betreffende uitvoerder. 

 Hierbij wordt géén gebruik gemaakt van de zelftests, maar wordt de afname 

gedaan zoals die ook wordt afgenomen bij GGD-testlocaties bij kinderen tot 12 

jaar. Dit betekent een ondiepe afname in één neusgat plus een afname in de keel 

(i.t.t. de zelftests, waar de afname in beide neusgaten ondiep is).  

Het streven is om gebruik te maken van antigeensneltests, voor een snel 

resultaat. 

 Bij professionele afname gaat het om een medische handeling, waarvoor 

toestemming nodig is van ouders/verzorgers, zowel voor de testafname als de 

verwerking van persoonsgegevens. Er is een meldingsplicht bij een positieve 

testuitslag. 

 De school dient voor de testafname een ruimte ter beschikking te stellen die 

voldoet aan de richtlijnen volgens de GGD.  

 

Optie 3. Geen van bovenstaande opties; geen risicogericht testen op school 

Als u van beide opties geen gebruik wenst te maken, zullen uw medewerkers en 

leerlingen wanneer ze als overig contact uit bron- en contactonderzoek naar voren 

komen, vanuit het reguliere beleid van de GGD een advies ontvangen zich te laten testen 

bij een GGD-testlocatie. Dit kan een geschikt alternatief zijn voor scholen die in de buurt 

van een testlocatie gelegen zijn, of wanneer zowel het (begeleid) zelftesten als het testen 

op school door een mobiel team geen werkbare optie is. Voor individuen (leerlingen) 

waarbij het om fysieke redenen niet mogelijk is naar een GGD-testlocatie te gaan of de 

GGD-testlocatie te veel stress oplevert, wordt aangeraden om met de GGD contact op te 

nemen om te bespreken of thuisbemonstering in deze uitzonderlijke gevallen mogelijk is. 

 

Overwegingen bij uw keuze 

U kunt bij uw keuze rekening houden met de volgende overwegingen: 

 Allereerst uiteraard de context van uw school. Denk daarbij aan de mogelijkheden 

van leerlingen om zichzelf te kunnen testen, en het draagvlak onder en 
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toestemming van ouders/verzorgers en leerlingen. Uit de pilots weten we dat 

risicogericht testen van leerlingen, aanvullend aan de bestaande maatregelen, 

meerwaarde heeft voor de continuïteit van het onderwijs. Mogelijke besmettingen 

worden vroegtijdig opgespoord, waardoor uitbraken eerder kunnen worden 

voorkomen. Dit werkt uiteraard het beste wanneer het draagvlak voor testen zo 

groot mogelijk is. 

 Maak alleen gebruik van optie 2 als het echt niet anders kan. Als het voor de 

meerderheid van uw leerlingen mogelijk is om zichzelf te testen, kies dan voor 

optie 1. Voor de paar leerlingen waarvoor zelftesten toch lastig is, geldt dat ze 

terecht kunnen bij een GGD-testlocatie. 

 Als optie 1 niet mogelijk is, en u voor optie 2 weinig draagvlak verwacht bij 

ouders, kunt u er ook voor kiezen geen gebruik te maken van de inzet van 

zelftesten op uw school. 

 

Vrijwilligheid  

Voor het testen geldt volledige vrijwilligheid. Iedereen heeft het recht om deelname te 

weigeren. Dit mag nooit leiden tot uitsluiting van het onderwijs of werk. 

 

De leerling (of de wettelijk vertegenwoordiger) is niet verplicht om de positieve 

testuitslag bij het afnemen van de zelftest te melden. Indien u kiest voor de optie om 

een medisch professional te betrekken, dan geldt er voor de medisch specialist wel een 

meldingsplicht.  

 

Uw keuze doorgeven. U ontvangt hiervoor een e-mail. 

We vragen u welke van de 3 opties voor uw school haalbaar en gewenst is vóór 1 mei 

door te geven: 

1. Begeleid zelftesten 

2. Testen op school door een professioneel mobiel team 

3. Geen van beide; testen bij een GGD-testlocatie 

 

U ontvangt hiervoor een e-mail met het onderwerp: VSO en PRO doorgeven keuze.  

U ontvangt deze e-mail op het BRINVEST mailadres wat bij ons bekend is. Mocht u de e-

mail niet voor maandag 26 april 12.00 uur ontvangen, dan vragen wij u om een e-mail te 

sturen met uw BRINVEST nummer en de vraag om het keuzeformulier naar 

update@zelftesteninhetonderwijs.nl. 

 

Wanneer optie 1 voor u haalbaar is, kunt u met de testen die nu al op scholen worden 

geleverd aan de slag aan de hand van de informatie op www.zelftesteninhetonderwijs.nl. 

Bij een keuze voor optie 3, zullen minder zelftesten aan uw school worden geleverd. 

Namelijk alleen nog de testen voor het preventief zelftesten van onderwijspersoneel. 

 

Wanneer u aangeeft dat optie 2 voor uw leerlingen haalbaar en wenselijk is, nemen we 

contact met u op zodra we meer informatie hebben over de uitvoerder, de uitvoering en 

het startmoment. 

 

Wij hopen u hiermee (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De directeur voor Voortgezet Onderwijs, 

 

 

 

 

Timon Verheule 

 

https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/-27928335/update%40zelftesteninhetonderwijs.nl
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