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Informatie voorrang testen op coronavirus onderwijspersoneel bij klachten

Beste schoolbesturen en schoolleiders,
Minister Hugo de Jonge heeft op 11 september 2020 besloten het testbeleid tijdelijk aan te passen,
waardoor het mogelijk is onderwijspersoneel met covid-19 klachten met voorrang te testen.1 In de
brief kondigde hij aan dat de regionale GGD ’en een voorrangsysteem inrichten. De voorrang op
testen is een tijdelijke maatregel die wordt teruggedraaid zodra de testcapaciteit weer voldoet aan
de vraag.
In deze brief informeer ik u graag over de voorrangsprocedure voor onderwijspersoneel werkzaam in
het basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs
in Amsterdam en de regio Amstelland. Voorrang is alleen aan de orde voor onderwijspersoneel met
covid-19 klachten én als hun afwezigheid ervoor zorgt dat klassen naar huis worden gestuurd.
Voorrangsprocedure voor onderwijspersoneel voor het testen op covid-19
Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het primair-, voorgezet- en speciaal
onderwijs - na toestemming van de schoolleider- toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen
op covid-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is bedoeld om te zorgen dat de continuïteit van het
primaire proces niet in gevaar komt. Dat wil zeggen dat er sprake is van niet op te vangen lesuitval
en/of dat een klas naar huis moet worden gestuurd. De schoolleider bepaalt wie er voor de
voorrangsprocedure in aanmerking komt en maakt daarbij een integere afweging.
Hoe meld ik mijn personeel met covid-19 (gerelateerde) klachten aan voor het voorrang op
testen?
Het speciale landelijke telefoonnummer voor de voorrangsprocedure onderwijspersoneel is 7 dagen
per week bereikbaar van 7:30 – 20.00 uur. Het speciale coronatest prioriteitsnummer is 0800-8101
1

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/11/kamerbrief-over-tijdelijke-aanpassingtestbeleid-covid-19
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Meer informatie op: Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg. Wij vragen u uitdrukkelijk dit
telefoonnummer pas op maandag 21 september vanaf 7.30 uur te publiceren.
De medewerker meldt zich bij de schoolleider als zij/hij/ corona-gerelateerde klachten heeft. De
schoolleider weegt af of zij/hij/ in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure. Als dat het geval is,
dan volgt u de stappen:
1. De schoolleider vult de voorrangsverklaring in (naam en BSN-nummer personeelslid en BRINnummer van de school), drukt die af op briefpapier van de school of bestuur, voorziet deze
van diens naam, datum en ondertekent de verklaring. Een voorbeeld van een dergelijke
verklaring is aan u verstuurd door de PO- en VO raad.
2. De schoolleider stuurt de verklaring digitaal (scan of foto) in PDF formaat naar de
medewerker. Zorg dat de verklaring helemaal zichtbaar is;
3. De schoolleider deelt het speciale coronatest prioriteitsnummer 0800-8101 met de
medewerker in kwestie.
4. De medewerker belt met dit speciale telefoonnummer en zorgt dat zij/hij de gegevens paraat
heeft zoals die op de voorrangsverklaring staan;
5. De medewerker maakt een afspraak voor de voorrangsprocedure van de GGD;
6. De medewerker wordt dezelfde of de volgende dag getest (in principe tussen 09.00 en 12.00
uur, dit kan per regionale GGD verschillen) op één van de testlocaties in de regio die is
ingericht voor de voorrangsprocedure. De medewerker neemt de ondertekende
voorrangsverklaring mee naar de teststraat;
7. In principe krijgt de medewerker dezelfde dag de uitslag.
Bij een negatieve uitslag is deze te vinden op www.coronatest.nl. De medewerker kan met
haar/zijn/diens DigiD de uitslag raadplegen en kan daarna direct weer op locatie aan het werk, tenzij
de medewerker een huisgenoot of nauw contact is van een positief getest persoon. Wanneer een
medewerker geen DigiD heeft en dus niet zelf kan inloggen om de uitslag te raadplegen, dan belt het
landelijk callcenter de negatieve uitslagen door binnen 48 uur. Het is daarom raadzaam uw personeel te
stimuleren een DigiD aan te vragen. Bij een positieve/onbekende uitslag neemt de GGD meestal
binnen 24 uur na de test contact op met de medewerker. De medewerker moet dan in quarantaine.
Zolang de uitslag niet bekend is, blijft de medewerker thuis.
Hygiëneregels en afstand houden
Op 14 augustus 2020 hebben wij u geïnformeerd over de regels en richtlijnen bij de start van dit
schooljaar. Deze regels en richtlijnen blijven onverminderd van kracht. Het is van groot belang dat u
als schoolleiding uitvoering blijft geven aan de richtlijnen van het RIVM. Het blijft daarom erg
belangrijk om alert te blijven om zo verdere uitbreiding van het coronavirus tegen te gaan. We willen
nogmaals benadrukken dat het essentieel is om ook binnen de scholen de 1,5 meter afstand met
collega’s en leerlingen vanaf 13 jaar in acht te nemen. Het blijft ook belangrijk dat u blijft registreren
welke leerlingen ziek zijn. Op deze manier kunt u bijdragen en voorkomen dat het virus zich verder
verspreidt.
Continuïteit van het onderwijs
De sluiting van de scholen voor de zomer had een grote maatschappelijke impact. Dat de scholen
open zijn en open blijven is belangrijk. Niet alleen voor de kinderen, hun ouders en de continuïteit
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van het onderwijs, maar voor de gehele samenleving. De afgelopen maanden hebben de scholen
keer op keer laten zien alles in het werk te stellen om de continuïteit van het onderwijs zo goed
mogelijk te waarborgen. Voorrang bij het testen draagt bij aan de noodzakelijke continuïteit van het
onderwijs. De verwachting is dat de coronamaatregelen voor een langere periode van kracht zullen
zijn, dus het blijft een flexibele houding van het onderwijs vragen om deze continuïteit te
waarborgen. Het is daarom ook zo belangrijk dat de voorrangsprocedure door iedereen zorgvuldig
wordt toegepast.
De GGD en alle instanties hebben alles in het werk gesteld om de voorrangsprocedure voor het
onderwijs te realiseren. De onderwijsorganisaties zijn blij dat dit op deze korte termijn is gelukt. Het
is bijzonder om te zien hoe iedereen, scholen, schoolbesturen, gemeenten, GGD, leerlingen, ouders
in de regio Amsterdam Amstelland met elkaar samenwerkt.
U kunt de GGD bereiken via het telefoonnummer 020-5555202, van maandag t/m vrijdag 9.00-18.00
uur, zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur. Informatie over het coronavirus vindt u ook op
ggd.amsterdam.nl/coronavirus. U kunt ook contact opnemen met de jeugdarts en/of
verpleegkundige die aan uw school verbonden is. De jeugdarts kan de school ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Yvonne van Duijnhoven
Hoofd Afdeling Infectieziekten
GGD Amsterdam

De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam is een onderdeel van de Gemeente Amsterdam
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

