
           

Beste ouders en verzorgers, 

Zoals jullie wellicht al via de media hebben vernomen, gaan we in het onderwijs starten 

met zelftesten op het coronavirus. In het voortgezet onderwijs wordt dit vanuit de 

school gecoördineerd en in het mbo ligt de organisatie hiervan buiten de school. Dit 

zelftesten zal in ieder geval tot de zomervakantie duren. Dit wil natuurlijk niet zeggen 

dat we kunnen verslappen in het naleven van de reeds bestaande maatregelen.  

 

Zelftesten in het mbo 

In het mbo kunnen studenten en medewerkers vanaf half mei via een externe website 

zelftesten bestellen. Deze testen worden thuisbezorgd en zijn er om op vrijwillige 

basis preventief op corona te testen. Dit preventief testen is niet bedoeld voor als je 

klachten hebt, dan moet je naar de GGD. Studenten krijgen één test per week en 

medewerkers twee testen per week. Het is belangrijk dat iedereen hier ook 

daadwerkelijk gebruik van gaat maken, zodat we samen een positieve bijdrage 

kunnen leveren aan de continuïteit van het onderwijs.  

 

Zodra er meer over bekend is, zullen de studenten en medewerkers hierover nader 

worden geïnformeerd. Kijk voor meer informatie op:  
Vragen en antwoorden over corona zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

 

Blijven naleven bestaande maatregelen 

Natuurlijk is dit een mooie stap richting een veiligere leer- en werkomgeving. Het 

gebruik van de zelftest is een extra maatregel naast alle reeds geldende maatregelen, 

zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Wij 

vragen daarom iedereen nogmaals om deze maatregelen goed na te blijven leven. Zo 

krijgen we samen corona stap voor stap onder controle en gaan we de laatste 

periode tot de zomervakantie met vertrouwen tegemoet.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Corona crisisteam Onderwijsgroep Tilburg 

 
Let op! 
Iedereen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus of die als nauw 
contact (bijvoorbeeld van een huisgenoot) naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, wordt 
verzocht direct in thuisquarantaine te gaan en zich te laten testen bij de GGD. In deze gevallen is 
een zelftest niet geschikt. Ook bij een positieve zelftest ga je alsnog naar de GGD voor een 
coronatest. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fdocumenten%2Fpublicaties%2F2021%2F04%2F16%2Fvragen-en-antwoorden-corona-zelftesten-middelbaar-beroepsonderwijs&data=04%7C01%7Ccvdleegte%40onderwijsgroeptilburg.nl%7C7f8620c2e5704fc8d94108d9057578dc%7C2dd9f889dc464d53b9e2ed90804e2a87%7C0%7C0%7C637546824366754379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AiURnw1ZyeDgAmXggPaZY0MJBh%2BWvE5VPEQ6N8sxtNI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fdocumenten%2Fpublicaties%2F2021%2F04%2F16%2Fvragen-en-antwoorden-corona-zelftesten-middelbaar-beroepsonderwijs&data=04%7C01%7Ccvdleegte%40onderwijsgroeptilburg.nl%7C7f8620c2e5704fc8d94108d9057578dc%7C2dd9f889dc464d53b9e2ed90804e2a87%7C0%7C0%7C637546824366754379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AiURnw1ZyeDgAmXggPaZY0MJBh%2BWvE5VPEQ6N8sxtNI%3D&reserved=0

