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Doelen onderzoek snelteststraat

Drie testlocaties voor drie onderwijsinstellingen

1. Procedurele haalbaarheid van de inzet van sneltesten
voor fysiek middelbaar en hoger onderwijs in 
Groningen

2. Meningen van studenten en docenten over sneltesten
voorafgaand aan fysiek onderwijs
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Onderwijs: afstand houden moeilijk
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Relevantie
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› Ervaring opgedaan met grootschalig testen onderwijs

› Mentaal welzijn jongeren in lockdown verslechterd 

› Nieuwe opleving virus reëel

› Methode nodig om onderwijs veilig open te houden 
tijdens toekomstige opleving virus



Procedurele haalbaarheid
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“ Ik vind het ook leuk dat we hier studenten gebruiken die dit als 

stage doen. Ik denk dat het ook een hele gave ervaring, is want je 

draagt dan de je steentje bij in deze crisis. Ik ben super trots, ook 

op de mensen die dit hebben opgezet.”



Aantal geteste personen per maand
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Totaal meer dan 5000 mensen getest
25 potentiële uitbraken voorkomen

Januari Februari Maart* April

Locatie 3 (open eind maart) Locatie 1 en 2 (samen)

27% van de testen in april 
tussen 26 en 30 april 

(maatregelen 26 april → 1 dag 

fysiek onderwijs)



Uitkomsten Interviews: actie onderzoek

➢ Privacy waarborging 

• Invoering beveiligd mailen 

➢ Communicatie verbeterd

• Aanpassingen gedaan o.b.v. interviews en vragenlijsten

• Promovideo en FAQ video

➢ Personeel 

• Enthousiaste samenwerking

• Veel inzet studenten

➢ Logistieke processen

• Helder en goed gedocumenteerd

• Protocollen duidelijk
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Thuistesten (OMT advies voor inzet na 1-8)

➢Thuistesten nu laagdrempelig beschikbaar

▪ Bezoekers bij teststraat omdat ze sneltest niet vertrouwen

▪ Nog onbekend wat effect op testbereidheid is

▪ 16% studenten moet > 1 uur reizen voor test

➢EU Center for Disease prevention and control/RIVM: 

▪ >50% voert test verkeerd uit

▪ Bij lage virus load minder betrouwbaar

▪ Bij positieve test → zelf melden bij GGD 

▪ Geen zicht op % positief

▪ Betrouwbaarheid hoger als het vaker wordt uitgevoerd 9



Juridische aandachtspunten (Dr. Adriaan Wierenga)

• Het stellen van een negatief testbewijs als voorwaarde voor fysieke toegang tot

onderwijsfaciliteiten is mogelijk, zolang er een redelijk alternatief bestaat voor studenten

die geen coronatest willen ondergaan.

• Het stellen van een negatief testbewijs als voorwaarde voor fysieke toegang tot

onderwijsfaciliteiten is – ook zonder redelijk alternatief – mogelijk, indien daartoe een

ministeriële regeling wordt afgekondigd, de maatregel proportioneel is en er geen minder

ingrijpende middelen voorhanden zijn.

• Het opvragen van testuitslagen van studenten is aan minder zware eisen verbonden als deze

gegevens niet door de onderwijsinstelling worden opgeslagen in een bestand. Het aflezen

van een testuitslag van een papieren of digitaal bewijs is niet onderworpen aan de regels

van de AVG.

• Het opslaan van testuitslagen van studenten is mogelijk, indien de wetgever voorziet in een

wettelijke grondslag daarvoor.

• Testen bij een GGD-testlocatie vindt plaats onder medische eindverantwoordelijkheid van

de door de GGD daartoe aangewezen persoon.

• Testen bij een testlocatie die niet tot de GGD behoort, vindt plaats onder medische

eindverantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde (bedrijfs)arts die verbonden is aan de

testaanbieder.
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Helft studenten en 2/3 docenten voor verplichting
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Meningen studenten en docenten
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“Ik was bang voor een (vals)positieve uitslag 

waardoor ik die twee praktijktoetsen niet mag maken 

en dan mis je ineens heel erg veel”



Motivatie studenten (n=4297)

63% wil zich zeker of 
waarschijnlijk laten 

testen



Motivatie medewerkers (n=767)

Medewerkers RUG/Hanze

→ docenten iets minder 

gemotiveerd dan studenten

56% wil zich zeker of 
waarschijnlijk laten 

testen



Studenten

Medewerkers
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Studenten

Medew erkers



Voorbeelden verzoeken onderwijs

➢Schrijfweekend Junior Scientific Masterclass UMCG 

➢Geneeskunde stages 2x per week
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Conclusie
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Procedure geoptimaliseerd

➢ Van 1 naar 3 locaties opgeschaald

➢ Beveiligd mailen mogelijk

➢ Communicatie aangepast 

• 2 informatie video’s, website, nieuwsbrieven)

➢ Stuurgroep en communicatiewerkgroep opgericht

➢ Thuistesten ingevoerd

➢ Flexibele service aan docenten en studenten

Samenwerking tussen verschillende onderwijs 

instellingen is goed bevallen! 



Take@home boodschap

➢Mentaal welzijn studenten slecht

➢Snelteststraat haalbaar en effectief

▪ 25 uitbraken voorkomen

▪ Mensen zonder klachten, veel  contact met anderen

▪ 1 besmet persoon kan in onderwijssetting veel anderen besmetten

➢Onderzoek thuistesten nodig

▪ Hoeveel positief? Goed uitgevoerd? Hoe vaak test men?

➢Voorbereiden op nieuwe maatregelen najaar 

▪ Draaiboeken klaar, opstarten kan heel snel

➢Koppelen met CoronaCheck? 
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Dank voor uw aandacht
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e.i.metting@rug.nl


