
SNELTESTEN PILOT REGIO AMSTERDAM
conferentie: resultaten pilots (snel)testen in het mbo en hoger onderwijs

1 juli 2021



INLEIDING

 Pilot in de regio Amsterdam: de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA), het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvAF) en de 
Hotelschool The Hague, Campus Amsterdam (HTH).

 Landelijk initiatief vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
en onderdeel van een reeks van pilots in het mbo en ho. 

 Samen leren hoe meer fysiek onderwijs veilig kan worden ingericht, om 
toegankelijkheid te vergroten.

 Teststraat wordt verzorgd door een externe partij
 Antigeentest met een diepe neusswab
 Iedere instelling minimaal een teststraat

Presenter
Presentation Notes
Het snel realiseren van een teststraat is werkbaar met kracht van de facilitaire mensen in de instelling en de professionaliteit van de externe testorganisatie, die alle zorg uit handen neemt bij de inrichtingStagiairs vanuit ROC voor verschillende teststraten



TESTRESULTATEN: 
15 MAART T/M 25 JUNI



OVERZICHT ONDERZOEKSLIJNEN
1. Testen, gedrag, percepties en interventies
2. Kosten en baten van sneltesten
3. Logistiek van teststraten
4. Toepasbaarheid van sneltesten om besmettingen te voorkomen
5. Trial met loslaten Corona maatregelen in experimentele setting

Voortschrijdend inzicht
 Lage opkomst zorgt voor beperkte validiteit van onderzoek
 Beschikbaar komen zelftesten beïnvloed validiteit onderzoek
 Uitblijvende toestemming voor fieldlab waarbij 1,5m gecontroleerd wordt losgelaten
 Tijdsinvestering en doorlooptijd (e.g. aanvragen toestemming medisch ethische 

commissie) staan niet in verhouding tot de te verwachten resultaten
 Snel afnemende besmettingscijfers

Presenter
Presentation Notes
Vanaf begin februari onderzoekers gevraagd om relevant onderzoeksvragen uit te werken gezamenlijk met de vier betrokken instellingen. Zodat hetgeen voor instellingen belangrijk is ook geadresseerd wordt.Onderzoek 1 zijn vragenlijsten uitgestuurd en resultaten van beschikbaar, volgende slide in meer detail. Tweede vragenlijst wordt nu gedeeld met studenten die uitgenodigd zijn voor deelname aan teststraat. 100 reacties nu van beschikbaar, nog niet in detail geanalyseerd.De andere onderzoeksvragen zijn verder uitgewerkt betreft de aanpak en benodigde informatie. Na een aantal weken bleek dat de opkomst in de teststraten heel laag was en dat toestemming voor fieldlab niet snel ging komen. In overleg met de onderzoekers is bekeken of er voldoende informatie verzameld kon worden om tot valide resultaten te komen, en hoe dat in verhouding was met andere zaken, zoals het vragen van toestemming van de medisch ethische commissie. Helaas bleek het niet mogelijk om d dat niet het geval voor vragen 2 tm 5. 2. Kosten en baten, bij hele lage opkomst hoeft dat niet in detail uitgerekend te worden door onderzoekers. Voor relevante analyse was insteek om verschillende toegangsscenario’s te bekijken, en daarbij hoe een teststraat besmettingen voorkomt als grote baat. Verschillende toegangsscenario’s niet uitgevoerd, omdat toen al vastgesteld was dat de te verwachten inzichten niet in verhouding staan tot de organisatie van het experiment.3. Logistiek onderzoek bleek dat aantallen door de dag laag zijn, zodat er onvoldoende velddata verzameld kon worden om de beoogde modellen mee te vullen4. Bij uitwerking van aanvraag voor METC is geconcludeerd dat het aantal onderwijsmomenten te beperkt was om valide uitspraken te kunnen doen.5. Geen toestemming voor gekregen



RESULTATEN ONDERZOEKSLIJN 1: SURVEY 
TESTBEREIDHEID

Presenter
Presentation Notes
Doel: Inzicht krijgen in de bereidheid van studenten en docenten tot deelname aan SARS-CoV-2 sneltesten voorafgaand aan on-campus onderwijsactiviteiten



TESTBEREIDHEID - VOORKEUR STUDENTEN

Presenter
Presentation Notes
Het merendeel van de studenten (40-84%) heeft een voorkeur voor onderwijsactiviteiten waarbij een negatieve corona sneltest een toegangseis isStudenten lijken een voorkeur te hebben voor scenario 4 Merendeel docenten voor scenario 3



TESTBEREIDHEID – PER SCENARIO



RISICOBEREIDHEID
 Relatief meer docenten dan studenten gaven aan in een risicogroep te vallen. 

 Ongeveer de helft van de studenten en ruim 70% procent van de docenten is van 
mening dat ze risico lopen bij onderwijsactiviteiten op lokatie. 

 Minder dan de helft van de docenten en een derde van de studenten gaf 
aan dit risico elke keer te willen nemen. 

 Ongeveer de helft van de studenten en docenten zei bereid te zijn dit risico 
te nemen voor een klein aantal activiteiten. Echter, tot 36% van de 
docenten en 24% van de studenten gaf aan dit risico liever niet te nemen.

 Docenten waren verdeeld wat betreft hun bereidheid om les te geven aan een 
groep met zowel geteste als niet-geteste studenten. Ongeveer 10% (RoC) tot 50% 
(VU&HvA) van de docenten wil liever geen les geven aan groepen waar niet 
iedereen negatief getest is. 

Presenter
Presentation Notes
Zelf rapportage scenario 1 ligt tussen 45 en 70% opkomstVookomen van quarantaine:Bij gezinnen is er geregeld een direct inkomenseffect terwijl de reserves beperkt zijn.Studentenhuizen



LAGERE OPKOMST IN TESTSTRATEN

 Ongeveer 5-10% van de genodigden kwam naar de teststraten, 

 Met name door vrijwilligheid en geen direct voordeel voor studenten. 

 Voorkomen van quarantaine door niet / minder te testen.

 Gebruikte Abbott test niet ‘uitnodigend’

 Met de externe ontwikkelingen, komt de testbereidheid voor sneltesten nog verder 
onder druk te staan.

 Zelftesten, testen voor toegang, geen verplichting, versoepeling lock-down eind 
april

Presenter
Presentation Notes
Zelf rapportage scenario 1 ligt tussen 45 en 70% opkomstVookomen van quarantaine:Bij gezinnen is er geregeld een direct inkomenseffect terwijl de reserves beperkt zijn.Studentenhuizen



 Slagvaardige projectorganisatie waarin de benodigde expertises (in)direct 
betrokken zijn

 Korte lijnen en snelle besluiten (binnen de pilot, met andere pilots en OCW) dragen 
bij aan goede verloop van het project

 Impact van externe factoren op de pilot gezamenlijk duiden

 Waar mogelijk onderzoek pragmatisch en adaptief organiseren

 Deelname aan de pilot is belangrijk voor het krijgen van inzicht. Biedt deelnemers 
voordelen, of stel deelname (testen) verplicht

 Belang van generieke regels met ruimte voor verschillen tussen onderwijsinstellingen

GELEERDE LESSEN



VRAGEN



VERVOLG VAN CONFERENTIE

U kunt deze zoomsessie zo meteen afsluiten;
• Informatie over het vervolg van het programma kan worden gevonden in de  

plenaire livestream van de conferentie; 

• Onder de plenaire livestream kunt u de keuze maken voor deelsessie 2;

• Mocht u de livestream hebben afgesloten, kunt u de link hiervoor vinden in de 
uitnodigingsmail van de conferentie (of in de zoomchat). 
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