Q&A Risicogericht testen op Covid-19
Wat zijn zelftesten?
Zelftesten zijn coronatesten die door iemand bij zichzelf kunnen worden afgenomen, eventueel
onder (verbale) begeleiding. De zelftesten zijn zogenaamde antigeensneltesten, die vanaf 15
minuten het coronavirus kunnen aantonen. Deze zelftesten verschillen van de test op de GGDtestlocatie. Het wattenstaafje hoeft minder ver de neus in. De testen zijn ook iets minder
gevoelig. Het is dus belangrijk dat iedereen op school zich blijft houden aan de basisregels.
Waarom worden zelftesten in het onderwijs ingezet?
Het doel van zelftesten is om een besmetting onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk te
signaleren, en daarmee verspreiding te voorkomen. De zelftest is een extra middel om de
veiligheid op en rondom de scholen te vergroten en de continuïteit van het onderwijs te
bevorderen.
Is de zelftest veilig en betrouwbaar?
Ja. De testen zijn gevalideerd en het afnemen van de test is, met een goede instructie veilig. De
resultaten van deze zelftesten zijn iets minder gevoelig dan de testen die bij de testlocaties van
de GGD worden gebruikt. De zelftest kan de kans op een ongemerkte besmetting dus
verkleinen, maar niet uitsluiten.
Wat is het verschil tussen sneltesten en zelftesten?
Zelftesten zijn sneltesten, want de uitslag is snel bekend. Het verschil is dat niet alle sneltesten
ook zelftesten zijn. Sommige sneltesten worden alleen afgenomen door medische
professionals, zoals een arts. In het onderwijs worden zelftesten gedistribueerd: dit zijn testen
die iemand bij zichzelf kan afnemen en waar geen medische professional bij betrokken is.
Wie neemt de zelftest af bij risicogericht testen?
De risicogerichte zelftest wordt op school door een individuele leerling of medewerker bij
zichzelf afgenomen, onder begeleiding van een daartoe getrainde medewerker.
Een leerling/medewerker is een beetje verkouden. Mag de leerling/medewerker een
zelftest doen en bij een negatieve uitslag naar school?
Nee. De zelftest kan niet worden gebruikt als iemand klachten heeft. Bij corona gerelateerde
klachten blijft de leerling/medewerker thuis en maakt een testafspraak bij de GGD.
Wordt een leerling met hooikoorts-klachten verzocht een zelftest te doen?
Nee. Als er twijfel is over de hooikoortsklachten, moet de leerling naar de GGD.
Is een zelftest verplicht?
Nee. Deelnemen aan de zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om deelname te
weigeren. Wanneer iemand besluit niet deel te nemen aan een zelftest, mag dit niet leiden tot
uitsluiting van het onderwijs of de werkzaamheden.
Mag onderwijspersoneel het zelftesten weigeren? En mag de school hen dan de toegang
tot school ontzeggen?
Ja, een medewerker mag het zelftesten weigeren, testen is altijd vrijwillig. De school
mag niet vragen om een testuitslag. Een medewerker die zichzelf niet wil laten testen
of de testuitslag niet wil delen, mag nooit om deze reden de toegang tot de school,
onderwijsinstelling worden ontzegd.
Mogen leerlingen het zelftesten weigeren? En mag de school hen dan de toegang tot
school ontzeggen?
Ja, een leerling mag het zelftesten weigeren, testen is altijd vrijwillig. De school mag niet
vragen om een testuitslag. Een leerling die zichzelf niet wil laten testen of de testuitslag niet wil
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delen, mag nooit om deze reden de toegang tot de school worden ontzegd.
Wat wordt er gedaan als een leerling tot 12 jaar wel een zelftest wil doen, maar een ouder
geen toestemming geeft?
In dat geval mag een leerling geen zelftest afnemen.
Wat wordt er gedaan als een ouder wel toestemming geeft, maar een leerling tussen 12
en 16 jaar geen zelftest wil doen?
In dat geval hoeft een leerling geen zelftest af te nemen.
Wat wordt er gedaan als een ouder geen toestemming geeft, maar een leerling tussen 12
en 16 jaar wil wel een zelftest wil doen?
In dat geval mag een leerling wel een zelftest afnemen, mits de school naar alle redelijkheid kan
aannemen dat de minderjarige leerling in staat is om deze keuze te maken (wilsbekwaam) en
de consequenties van dit besluit te overzien.
Wie is er verantwoordelijk voor het afnemen van de zelftest?
Bij het afnemen van een zelftest ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de tester zelf.
Moeten kinderen die een snotneus krijgen van het fietsen bij aankomst op school een
zelftest doen?
Nee. Alleen als de klachten aan houden.
Waar worden de testjes afgenomen?
In een speciale testruimte.
Waar wacht men de uitslag van de test af bij afname op school?
De leerling wacht op de uitslag in de ruimte die is ingericht voor het zelftesten. De testuitslag is
persoonlijk. Deze hoeft de leerling niet te delen. Bij het testen is het dus van belang dat andere
leerlingen of de begeleider niet kunnen meekijken.
Hoe wordt het zelftesten afgerond en waar ruim je de gebruikte testen op?
De leerling stopt de zelftest in een plastic zakje en knoopt deze dicht. Daarna maakt hij/zij de
tafel schoon met schoonmaakmiddel. Daarna gooit de leerling de spullen in de prullenbak, wast
zijn handen goed en verlaat, indien er sprake is van een speciaal ingerichte testruimte, de
testruimte.
Wat voor test is het?
Het gaat om de volgende test (neustest):

Hoe wordt de test afgenomen?
In dit filmpje wordt een uitleg gegeven van het afnemen van de zelftest.
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