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Geachte bestuurder, 

Terwijl u met uw studenten, docenten en overig onderwijspersoneel hard werkt 

aan afronding van het huidige studiejaar bereidt u ook het nieuwe studiejaar 

voor. Ik wil via deze weg nogmaals mijn waardering uitspreken voor alle 

inspanningen die u in dit kader heeft geleverd en blijft leveren. 

Op 29 april 2021 informeerde ik u over de scenario’s die ik samen met de MBO 

Raad, VSNU, VH, NFU en NRTO heb opgesteld voor dat nieuwe studiejaar. Hierbij 

heb ik aangegeven welk scenario ik het meest waarschijnlijk acht. Sindsdien heeft 

het epidemiologisch beeld zich positief ontwikkeld en de verwachting is dat deze 

ontwikkeling zich verder doorzet. Hoewel de verwachtingen positief zijn, 

signaleert het OMT ook risico’s. Zo is het voor het loslaten van de 1,5 meter 

cruciaal dat het epidemiologisch beeld zich gunstig blijft ontwikkelen en dat de 

vaccinatiegraad, ook onder studenten, op voldoende hoog niveau komt.  

Dit betekent dat ik het scenario waarbij per 16 augustus de 1,5 meter wordt 

losgelaten nog steeds reëel acht. Tegelijkertijd zijn de onzekerheden te groot om 

hier nu definitief over te besluiten. Op basis van de dan actuele 

beschermingsgraad van de bevolking, incidentie van het virus en internationale 

epidemiologische risico’s zal door het kabinet op 13 augustus besloten worden of 

de 1,5 meter voor het mbo en ho kan worden losgelaten.  

Ik vraag u daarom u voor te bereiden op een situatie waarbij 1,5 meter is 

losgelaten, en tegelijkertijd een terugvalscenario paraat te hebben waarbij nog 

wordt uitgegaan van de 1,5 meter.   

Indien de 1,5 meter kan worden losgelaten vraag ik u om met zorg tot keuzes te 

komen over de activiteiten die u weer organiseert, vooral waar het gaat om 

introductieactiviteiten.  

Hierbij geef ik weer wat, bij het loslaten van de 1,5 meter, voor het mbo en ho zal 

gelden, ook ten aanzien van introducties: 

• Vanuit hun verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werk- en school

omgeving blijven instellingen zorgen voor goede ventilatie. Verder blijven de
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Onze referentie basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid van kracht. 

Vooralsnog houdt dat het volgende in: 

o regelmatig en goed handen wassen;

o niezen en hoesten in elleboog;

o bij klachten thuis blijven, jezelf laten testen en bij benauwdheid of

koorts ook huisgenoten thuis laten blijven;

o quarantaineregels aanhouden.

• Het onderwijs vindt plaats zónder de anderhalvemeterafstandsregel. Dit geldt

zowel voor studenten als voor medewerkers.

• Ook onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten op de onderwijsinstelling

kunnen plaats vinden zónder de anderhalvemeterafstandsregel.

• Voor onderwijsactiviteiten en onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten op

de onderwijsinstelling geldt geen maximale groepsgrootte.

• Voor overige introductieactiviteiten (buiten de onderwijsinstellingen of op de

instelling met een primair sociaal karakter, zoals kennismakingsfeesten,

introductiekampen en sociale activiteiten van studenten(sport- en

studieverenigingen) geldt de anderhalvemeterafstandsregel wel en gelden de

gebruikelijke algemene regels voor horeca en evenementen, inclusief de

daarvoor geldende maatregelen ter bestrijding van het virus, ook ten aanzien

van groepsgrootte. Hiervoor kan afstemming nodig zijn met veiligheidsregio’s

en burgemeesters en is eventueel vergunningverlening nodig.

• Bij introductieactiviteiten die aan bepaalde voorwaarden voldoen kan gebruik

worden gemaakt van coronatoegangsbewijzen, waarmee vanaf stap 4 van het

openingsplan de anderhalve meter kan worden losgelaten. Het dient hier te

gaan om evenementen op een goed en duidelijk afsluitbaar terrein waarbij

toegangscontrole aan de poort plaats vindt. De instelling of vereniging vraagt

een vergunning bij de gemeente aan en kan zich daarna aanmelden via

https://testaanbieder.testenvoortoegang.org/capaciteit/. Zie voor alle

voorwaarden en overige vragen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/documenten/publicaties/2021/06/02/testen-voor-toegang-informatie-voor-

organisatoren en https://www.testenvoortoegang.org/organisatoren. 

• Sommige tweedejaarsstudenten die vorig jaar hun introductie hebben gemist

zouden deze dit jaar graag inhalen. De Tweede Kamer heeft hier ook aandacht

voor gevraagd. Gezien de prille fase waarin weer meer mogelijk wordt en om

te voorkomen dat groepen te groot worden kan ik mij voorstellen dat een

volledige dubbele introductie niet altijd haalbaar is. Waar u zelf binnen de

geldende kaders mogelijkheden ziet om tweedejaars extra te betrekken bij de

start van het nieuwe studiejaar, kunt u dit op basis van eigen afweging doen.

Daarnaast vraag ik u om gedurende het jaar ook expliciet aandacht te

besteden aan sociale activiteiten met en voor tweedejaars studenten.

Zelftesten 

Het is belangrijk dat studenten na vakantie en bij start van het nieuwe studiejaar 

zich testen met behulp van zelftesten. Ik wil u vragen de studenten en 

medewerkers op te roepen de zelftesten te gebruiken na terugkeer van vakantie 

uit buitenland en bij start van het studiejaar. Instellingen worden opgeroepen met 

het oog hierop testen mee te geven voor de vakantie. Zij kunnen hiervoor gebruik 

maken van de eerder door de instelling aangevraagde zelftesten.1 Studenten en 

1 Deze zelftesten zijn eerder al beschikbaar gesteld door de overheid. Er kunnen geen 
nieuwe aanvragen worden gedaan. Bij vragen hierover kan contact opgenomen worden via 
sneltesten@minocw.nl.  

https://testaanbieder.testenvoortoegang.org/capaciteit/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/06/02/testen-voor-toegang-informatie-voor-organisatoren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/06/02/testen-voor-toegang-informatie-voor-organisatoren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/06/02/testen-voor-toegang-informatie-voor-organisatoren
https://www.testenvoortoegang.org/organisatoren
file://///ocw.local/userdata/Homedrive/o206had/Data/Proza/EC_proza/c23815415/sneltesten@minocw.nl
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Onze referentie medewerkers die gebruik maken van het SURF-portaal kunnen tot eind juli nog 

aanvragen doen. 

Voor nieuwe studenten zal ten behoeve van de introductietijd en de start van het 

nieuwe studiejaar een voorraad zelftesten op de instelling aanwezig zijn. Ik wil u 

nadrukkelijk vragen om in de introductietijd deze zelftesten laagdrempelig 

beschikbaar te stellen aan studenten en hen op te roepen deze ook daadwerkelijk 

te gebruiken.  

Het kabinet heeft besloten om na de zomer door te gaan met risicogericht testen 

van leerlingen en studenten in de leeftijd 12 tot 18 jaar. Hieronder valt ook een 

deel van het mbo. Hoe dit er precies uit gaat zien op het mbo wordt nader 

uitgewerkt. 

Instellingen worden voor de zomervakantie voorzien van een voorraad testen 

zodat zij direct bij de start van het nieuwe schooljaar voldoende testen hebben 

om de eerste weken na start van het nieuwe studiejaar twee weken preventief te 

kunnen testen en voor het mbo ook risicogericht. der 

OV 

Wanneer het onderwijs weer meer fysiek plaatsvindt, betekent dit ook dat 

studenten en personeel weer vaker naar de onderwijsinstelling zullen reizen. 

Wanneer zij tegelijkertijd van het openbaar vervoer gebruik maken, kan dit leiden 

tot te grote piekdrukte en onwenselijke situaties in het OV. Zoals ik ook al eerder 

heb gedaan, roep ik u nadrukkelijk op om lokaal/regionaal in gesprek te gaan met 

de betrokken vervoerders en indien nodig met de uitkomsten van die gesprekken 

rekening te houden. Het doel is er gezamenlijk voor te zorgen dat iedereen de 

onderwijsinstelling straks zo veilig en comfortabel mogelijk kan bereiken en 

piekdrukte zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Vaccinatie 

Een van de cruciale punten voor de komende tijd is dat de vaccinatiegraad in de 

komende periode naar voldoende hoog niveau gaat, ook onder studenten. Het 

belang daarvan zal ik blijven uitdragen. Ik roep u op om dat in uw instelling ook 

te doen.  

Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Ingrid van Engelshoven 


