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Gouda, 1juni 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  

Het ministerie van OCW stelt zelftesten beschikbaar zodat ook leerlingen in het voortgezet onderwijs 

zichzelf preventief kunnen testen op het coronavirus. Dit doen zij twee keer per week thuis. Deze 

preventieve inzet van de zelftest voor leerlingen komt naast de risicogerichte inzet waarover wij u 

voor de Meivakantie eerder informeerden. Met deze mail informeren we u over het preventief 

zelftesten van leerlingen.  

Preventief testen draagt bij aan de continuïteit van onderwijs 

Door preventief te testen kunnen we besmettingen bij leerlingen 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. 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.  

Gepast gebruik van zelftesten is belangrijk 

De zelftest is niet bedoeld voor: 

•         leerlingen 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 vrijwillige en begeleide zelfafname. Zie hiervoor ook de 

paragraaf ‘risicogericht testen’ van deze brief.  

Wanneer een leerling positief test op een gebruikte zelftest moet er altijd een afspraak gemaakt 

worden bij de GGD 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: 
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•         thuisblijven bij klachten; 

•         1,5 m afstand houden; 

•         handen wassen; 

•         mondkapjes gebruiken waar dit moet.  

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 GGD-

testlocatie. 

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. 

 

Leerlingen krijgen van hun mentor ieder week twee zelftesten mee naar huis. Indien een leerling hier 

geen gebruik van wil maken dan kan deze dat aangeven bij de mentor. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben n.a.v. deze mail 

dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Vriendelijke groeten, 

Bart Smit 

Adjunct-directeur GSG Het Segment 

Tel: 0182-513620 

 

 


