Besluit van
houdende regels met betrekking tot de deelname aan of toegang tot het terrein van
beroepsonderwijs en hoger onderwijs (Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen
beroepsonderwijs en hoger onderwijs)

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede
namens Onze Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, van [PM: datum], kenmerk [PM: kenmerk];
Gelet op artikel 58ra, derde en vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [PM: datum], no.
[PM: nummer];
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mede namens Onze Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, van [PM: datum], kenmerk [PM: kenmerk];
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;
onderwijsinstelling: onderwijsinstelling als bedoeld in artikel 58a, eerste lid, van de wet
voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 of artikel 1.4.1 van de
Wet educatie en beroepsonderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs BES, of een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld artikel 1.1 van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
instellingsbestuur: instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
beroepsonderwijs: beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.1.1, onder h, van de Wet
educatie en beroepsonderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs
BES;
hoger onderwijs: hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1, onder b, van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
wet: Wet publieke gezondheid.

Artikel 2
Onze Minister kan bij ministeriële regeling als bedoeld in artikel 58ra, eerste lid, of
artikel 58q van de wet, bepalen dat coronatoegangsbewijzen als bedoeld in paragraaf 3a
van hoofdstuk Va van de wet worden ingezet op het terrein van beroepsonderwijs of
hoger onderwijs. In dat geval worden in die regeling ook regels gesteld omtrent de wijze
waarop het bevoegd gezag of het instellingsbestuur zorg heeft te dragen voor:
a. een toegankelijke voorziening waar de student zich kan laten testen op infectie met
het virus SARS-CoV-2 en de informatievoorziening daarover, en
b. de borging van de toegankelijkheid van het onderwijs voor de student die niet over
een coronatoegangsbewijs beschikt.
Artikel 3
1. Onder de voorwaarde dat dan op andere wijze een passend beschermingsniveau kan
worden bereikt, worden van de regels, bedoeld in artikel 2, uitgezonderd:
a. het afnemen van tentamens, examens en toetsen;
b. het begeleiden van kwetsbare studenten.
2. In bij ministeriele regeling te bepalen gevallen kan, onder de voorwaarde dat dan op
andere wijze een passend beschermingsniveau kan worden bereikt, het geven van
praktijkonderwijs van de regels, bedoeld in artikel 2, worden uitgezonderd.
3. Bij ministeriele regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop het
bevoegd gezag of het instellingsbestuur invulling kan geven aan de in het eerste en
tweede lid gestelde voorwaarde.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen
beroepsonderwijs en hoger onderwijs.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
De Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

