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Opdracht

Hoofdvraag: op welke manier kunnen sneltesten bijdragen aan 

het mogelijk maken van meer fysiek (praktijk)onderwijs en op 

termijn volledig openstellen van het onderwijs?

Vier deelvragen:

1. De juiste situatie: Hoe richten we de pop-up teststations in 

zodat op grote schaal docenten en medewerkers on-site 

kunnen worden getest, snel kan worden op- of afgeschaald, 

en nieuwe testmethodes snel kunnen worden 

geïntroduceerd?

2. De juiste test: welke sneltesten zijn voor welke doeleinden 

het meest geschikt?

3. De juiste keuze: Wat zijn de sociale en maatschappelijke 

uitdagingen die moeten worden geadresseerd bij het 

invoeren van testen on-site?

4. De juiste context: Hoe kunnen we onze ervaringen het 

beste delen met ons ecosysteem en hiermee flexibel 

nieuwe pop-up locaties inrichten?
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Welke testen vooral geschikt voor individueel gebruik 
(zelftest) en welke voor leerteams of zelfs een gebouw?

Hoe dient de afstemming en samenwerking te verlopen 
met partners als USP, GGDrU en UMCU?

Welke logistieke en sociaal-maatschappelijke aspecten 
zijn relevant bij – op- en afschalen – sneltesten?



Samenvatting

Juiste test

• Gewerkt met zelftest (thuistesten en op locatie) en mondspoeling (op locatie). Ook is een ademtest verkend maar niet uitgevoerd.

• Zelftesten zijn niet heel betrouwbaar, maar wel makkelijk in het gebruik. Zien testen, doet testen. 

• De mondspoeling is (veel) betrouwbaarder en minder invasief dan de zelftest. Vereist wel meer logistiek en analyse in een lab. 

Juiste situatie

• Mondspoeling heeft hoge impact op veligheidsgevoel en is goed geschikt voor leerteams die meer dan 2/3 maal p. week naar HU komen en voor opschalen. 

De mondspoeling geeft grip op dat er daadwerkelijk wordt getest, maar vereist een doortimmerd protocol. 

• De zelftest is snel en op grote schaal inzetbaar. De mondspoeling is ook snel inzetbaar, maar voor opschaling zijn investeringen vereist.

Juiste keuze

• Testbereidheid studenten is beïnvloedbaar: maak het tot gespreksonderwerp in de klas, zien testen-doet testen, biedt mogelijkheid tot begeleiden bij eerste 

test, één keer testen leidt tot vaker testen en informeren vanuit ‘persoonlijke’ kanalen (medestudenten, SLB-er, docent). 

• Mix zelftesten en mondspoeling lijkt slimme combinatie voor veiligheid: zelftest als basis en mondspoeling voor dubbelcheck, intensief onderwijs en opschalen

• Hybride onderwijs blijft wenselijk en nodig als een testbewijs niet verplicht is. Heldere, op doelgroep afgestemde, communicatie over individuele richtlijnen, 

keuzeruimte en collectieve verantwoordelijkheid is cruciaal (Samen Veilig Studeren-wijzer).

Juiste context

• Informatie mbt covid, testen en maatregelen verandert snel. Regie nemen in een dergelijke dynamiek (juiste keuzes maken mbt juiste test – juiste situatie) 

vereist een HU Covid Forum met een wendbare uitvoeringsorganisatie waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn. Ook: teaming met GGDrU bv bij 

introductie eerste jaars. 

Conferentie 1 juli 2021 329 juli 2021



Hackathon

• 15 studenten een week lang op zoek naar 

sociaal maatschappelijke factoren rond testen 

en testbereidheid.

• Data-room met uitkomsten interviews, 

deskresearch en analyse

• Uitkomst: vier corona-persona’s met elk hun 

eigen (test) gedrag en aandachtspunten voor 

informatievoorziening, testbereidheid en 

(volgen van) richtlijnen.

• Vervolg: HU COVID FORUM met speciale 

aandacht voor positieve gedragsbeïnvloeding 

op de persona’s
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Reportage



Communicatie
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Strategie

• Duidelijke adviezen en straigthforward inhoudelijke 
communicatie over ‘waterdichte’ maatregelen

Boodschap

• ‘De school heeft het goed geregeld, je kan veilig komen’

• ‘Geniet van wat er (weer) kan binnen deze maatregelen’

Middelen

• Corporate e-mail nieuwsbrief

• MyHU app

• Instituutsspecifieke interne communicatiemiddelen (mail 
directeur, mailgroep leerteam etc)

• 1,5 meter coaches

• HU.nl site

• Governance structuur inzetten: management, HSR en 
studentparticipatie

• Schermen bij entrees / tijdens wachttijd na sneltest
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Communicatie
Strategie

• Communicatie ‘on-demand’, boodschap brengen

Boodschap

• Korte boodschap: ‘Dit is hoe het werkt’

• ‘Testen aanvragen en doen gaat snel en gemakkelijk’

Middelen

• MyHU app

• Schermen bij entrees / tijdens wachttijd na sneltest

• Vloerstickers met duidelijke aanwijzingen 
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Communicatie
Strategie

• Verleiden met ‘what’s in it for me?’

• Waterdicht communiceren, veiligheid waarborgen

Boodschap

• ‘We hebben over alles nagedacht en uitstekend geregeld’

• ‘Je levert een waardevolle bijdrage door regelmatig te 
testen’

• ‘Onze maatregelen zijn conform RIVM-richtlijnen

Middelen

• Corporate mail

• HU.nl

• Instituutsspecifieke communicatie

• MyHU app

• 1,5 meter coach

• Via governance structuur (management en HSR)

Alle middelen moeten zeer consistent zijn
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Communicatie
Strategie

• Leuk maken

• Ludieke acties, goede slogan

• Studentikoos/Jiskefet achtig

Boodschap

• ‘Plezier krijg je, maar je moet er 1 klein dingetje voor doen’

• ‘Als je de test, kunnen ook andere feestjes doorgaan 

(voorkomen brandhaarden)’

Middelen

• MyHU app

• Studentparticipatie (via verenigingen)

• Instituutsspecifieke communicatie (mail docent of leerteam)

• Spoken word, met dubbele tong ;-) 



Algemene adviezen

• Gebruik korte mails met daarin duidelijk wat ervan studenten wordt verwacht

• Gebruik pop-ups in myHU app

• Communicatie zoveel mogelijk vanuit eigen opleiding en leerteam

• Duidelijk protocol bij positieve test: geen toegang dus goede hybride lesomgeving nodig
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Samen Veilig 
Studeren

Doelstellingen (t/m oktober)

1. Versterken van het gevoel van dat #samen veilig 

studeren weer kan

2. Vinger aan pols houden van mogelijke 

besmettingen en nieuwe ontwikkelingen

3. Opties/ oplossingen in beeld brengen als nieuwe 

ontwikkelingen daar om vragen

4. Afstemmen van activiteiten en calamiteiten

5. Communicatie afstemmen op positieve 

gedragsbeïnvloeding 
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HU COVID FORUM 

CvB: Wilma Scholte op Reimer

Regiegroep met directeuren uit onderwijs, 
onderzoek en diensten

Support: Marnix vd Berg & Sandra Broekman

Geen aparte teams maar verbindingen met 
bestaande teams (zelftesten, vaccinatiebewustzijn, 
introductie, M&C, Hospitality) aanvullen met team 

Monitor & research

Periodiek overleg met partners w.o. GGDrU, UMCU, 
TNO en UU




