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Zelftesten in het hoger onderwijs
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1

Geachte bestuurders,
Het kabinet heeft besloten dat per 26 april a.s. iedere student in het hoger
onderwijs weer ongeveer een dag per week naar de instelling kan. Onderdeel van
het besluit van het kabinet is dat vanaf 26 april de onderwijsinstellingen
preventief testen (met name door middel van zeiftesten) aan studenten en
medewerkers aanbieden. Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een
bredere introductie van zeiftesten in de Nederlandse samenleving als extra
instrument om het coronavirus te bestrijden.
De aanvullende openstelling voor een dag per week geldt dan naast de bestaande
uitzonderingscategorieen, zijnde voor het afleggen van examens en tentamens,
het begeleiden van kwetsbare studenten en het volgen van praktijkonderwijs.
Fysiek onderwijs blijft alleen mogelijk onder voorwaarde van de toepassing van de
1,5m afstandsregel in de gebouwen en het moet passen binnen de ruimte die met
de landelijke en regionale OV-afspraken over gespreide vervoersbewegingen
wordt geboden. De overige RIVM-richtlijnen blijven eveneens van toepassing. Het
testen blijft in alle gevallen vrijwillig en is daarmee geen voorwaarde voor student
of docent om toegang te krijgen tot een onderwijsinstelling.
In deze brief geef ik nadere uitleg over het proces rond zeiftesten, over wat er
van u wordt gevraagd en wat u van de Rijksoverheid kunt verwachten. Niet alle
vragen die u heeft, zullen in deze brief worden beantwoord. Voor nadere
informatie, verwijs ik u naar www.rijksoverheid.nl/zelftestenhogeronderwijs . Op
deze plek zullen we ook updates plaatsen wanneer er in de komende periode
nieuwe informatie beschikbaar komt die we met u willen delen.
Waarom zeiftesten?
Grootschalige inzet van preventieve zeiftesten in het hoger onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs voor studenten en medewerkers zal naar
verwachting helpen om de verspreiding van het virus verder te beteugelen. Dit
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omdat vaker en sneller kan worden vastgesteld of studenten en medewerkers
ongemerkt besmet zijn en dus besmettelijk kunnen zijn voor anderen.
Uit recente cijfers blijkt niet dat er veel clusters van besmettingen zijn in het mbo
en ho. Het werken met zelftesten is dan ook niet voorwaardelijk voor de veilige
doorgang van fysiek onderwijs op de onderwijsinstelling. Wel kan preventief
testen besmettingen vroegtijdig identificeren en verdere verspreiding van het
virus voorkomen en daarmee bijdragen aan het bredere epidemiologische beeld.
Verantwoordelijkheidsverdeling
Ik doe een dringend beroep op uw ondersteuning bij de opdracht waar we
gezamenlijk voor staan. De overheid stelt de zelftesten voor studenten en
medewerkers beschikbaar en bekostigt deze. Ook voor de distributie en levering
van de testen tot aan de instellingen, is de overheid verantwoordelijk. Aan
instellingen wordt gevraagd de verdere distributie van de zelftesten aan
studenten en medewerkers te verzorgen. De overheid zorgt daarbij voor de
nodige ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting en het delen van
good practices. De overheid zorgt ook voor een financiele ondersteuning aan
instellingen om de logistieke acties te bekostigen die nodig zijn om hier invulling
aan te geven. Hierover zullen met de VH, VSNU en NRTO nadere afspraken
worden gemaakt.
Studenten en medewerkers kunnen zichzelf thuis testen en zijn zelf
verantwoordelijk voor het adequaat afnemen en aflezen van de test. Ook zijn zij
zelf volledig verantwoordelijk voor hun eigen handelen bij een negatieve of
positieve testuitsiag inclusief het melden van een positieve uitslag bij de instelling
en bij de GGD en het naleven van de RIVM-voorschriften.
Van de instelling wordt niet verwacht dat wordt bijgehouden wie de testen heeft
opgehaald en wie niet. Hen wordt wel gevraagd de voorraad testen bij te houden,
zodat op effectieve wijze aantallen tests kunnen worden bijgeleverd.
Het testen is en blijft vrijwillig en er wordt van instellingen niet verwacht dat zij
een rol spelen in de controle op het gebruik van de zelftesten door studenten en
medewerkers voordat zij naar de instelling komen. Uw instelling wordt niet
verantwoordelijk gehouden voor de manier waarop studenten en medewerkers
vervolgens omgaan met het verzoek zich te laten testen. Ik verwacht wel van uw
instelling dat u een algemene (en herhaalde) oproep doet aan studenten en
medewerkers om zich thuis te testen. De Rijksoverheid zal ondersteunen door
duidelijke, eenduidige communicatie beschikbaar te stellen over de wijze van
gebruik van zelftesten en het belang van zelftesten. Instellingen spelen een
belangrijke rol in de verspreiding van deze communicatie.
Van instellingen wordt verwacht dat zij binnen de instellingen de covidbasismaatregelen blijven hanteren (zoals het handhaven van de 1,5 meter).
Tot slot
De hierboven beschreven afspraken gelden voor het hoger onderwijs in principe
tot aan de zomervakantie, tenzij de ontwikkeling van het epidemiologische beeld
verdere versoepelingen mogelijk maakt of juist verzwaringen vereist. De
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uitgangspunten voor het nieuwe studiejaar worden in de komende periode bezien,
samen met de sector en rekening houdend met de epidemiologische
ontwikkelingen en de kennis die o.a. vanuit de pilots beschikbaar komt.
Tot slot doe ik u het dringende verzoek om informatie te verschaffen over uw
instelling voor het juist kunnen afleveren van zelftesten. We vragen u het
formulier in de bijlage in te vullen, om er zeker van te zijn dat de testen op het
goede adres worden afgeleverd en om tijdig met u contact op te kunnen nemen
over het moment van levering. In de bijlage vindt u per ho-instelling de
adresgegevens van de hoofdvestiging die bij ons bekend zijn. Wij vragen u deze
te controleren en eventuele overige adressen van locaties waaruit u voornemens
bent zelftesten te gaan uitgeven, plus het verwachte aantal studenten per locatie,
ook aan ons door te geven. Het verzoek is terughoudend te zijn met het aantal
locaties. Hiervoor geldt helaas een zeer korte antwoordtermijn. Gelieve het
formulier uiterlijk donderdag 8 april om 17:00 per mail te sturen aan
sneltesten@minocw.n1
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geInformeerd, en
verwijs nogmaals naar de aanvullende informatie op
www.rijksoverheid.nlizelftestenhogeronderwijs. Ik reken op uw medewerking en
heb er vertrouwen in dat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat studenten zo
snel als mogelijk weer fysiek onderwijs kunnen krijgen.
Met vriendelijke groet,
de minister van On• -rwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Eng lshoven
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