
 

Coronavirus – Informatie 1 
 

Informatie coronavirus 

Testen en vaccinaties voor Scoutingactiviteiten  

 

 
 

Nu steeds meer mensen worden gevaccineerd en zelftesten volop verkrijgbaar zijn, komt steeds vaker 

de vraag naar voren welke mogelijkheden er zijn rondom testen en vaccinaties bij Scoutingactiviteiten. 

De ontwikkelingen rondom testen en vaccinaties volgen we op de voet. Mocht hier aanleiding toe zijn 

wordt dit advies geüpdatet.  

 

Laatste update van deze informatie: 21 juni 2021 

 

Uitgangspunt: RIVM gezondheidscheck 

Scouting is in het kader van de coronamaatregelen een zogenaamde ‘georganiseerde jeugdactiviteit’. 

Deze activiteiten zijn al enige tijd toegestaan omdat deze binnen de geldende maatregelen en 

protocollen veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden. Daarom kunnen scouts deelnemen zonder 

negatief test- of een vaccinatiebewijs. Daar tegenover staat dat het doen van de RIVM 

gezondheidscheck voorafgaand aan de activiteit verplicht is. Dit is en blijft ook het uitgangspunt: een 

negatieve (zelf)test of een vaccinatiebewijs vervangt de RIVM gezondheidscheck niet. Beantwoord je 

één vraag van de gezondheidscheck met ‘ja’, terwijl je bijvoorbeeld wel een vaccinatiebewijs hebt, dan 

mag je alsnog niet deelnemen aan de opkomst of het kamp.  

 

Zelftesten 

Een zelftest is een coronatest die je zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen. Zelftesten zijn niet 

bedoeld om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een evenement of activiteit of om te testen bij klachten. 

Zie hierover ook de uitgebreide informatie op de website van de Rijksoverheid. Een organisatie mag 

een zelftest ook niet verplicht stellen voor toegang tot een activiteit. Binnen de wet is hier een 

uitzondering op voor het programma Testen voor toegang. Bij dit programma wordt ook geen gebruik 

gemaakt van zelftesten maar van tests via commerciële teststraten.  

 

Voor Scoutingactiviteiten kan een zelftest dus nooit verplicht worden gesteld, maar blijft de RIVM-

gezondheidscheck het middel om veilig en verantwoord deel te kunnen nemen. Scoutingorganisaties 

mogen niet naar het resultaat van testen vragen, omdat dit gaat om ‘bijzondere persoonsgegevens’ in 

het kader van de privacywetgeving. Scouting Nederland adviseert daarom ook nooit om naar een 

zelftest te vragen of deze te eisen voor deelname. 

 

Een vrijwilliger of (ouder van) een jeugdlid kan er echter wel zelf voor kiezen een zelftest te doen als 

hij of zij meer zekerheid wil. Maar let op; een negatieve zelftestuitslag geeft geen toegang tot de 

activiteit als iemand bijvoorbeeld verkouden is. Dan kunnen namelijk niet alle vragen van de 

gezondheidscheck met ‘nee’ worden beantwoord.  

 

Testen via de GGD 

Ook voor testen via de GGD gelden bovengenoemde uitgangspunten. Een negatieve testuitslag via 

de GGD biedt wellicht meer zekerheid dan een zelftest, maar ook hier geldt dat een test géén extra 

vrijheden geeft voor deelname aan activiteiten. De RIVM-gezondheidscheck blijft leidend. Kun je niet 

alle vragen met ‘nee’ beantwoorden maar heb je wél een negatieve testuitslag via de GGD? Dan kun 

je niet deelnemen aan de activiteit.  

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
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Commerciële test 

Een commerciële (PCR-)test geeft net als een test bij de GGD bij een negatieve uitslag geen toegang 

tot een activiteit. 

 

Coronatoegangsbewijs (Testen voor toegang) 

Met een Coronatoegangsbewijs toon je aan dat je recent negatief bent getest (via Testen voor 

toegang), volledig bent gevaccineerd of recent een coronabesmetting hebt doorgemaakt.  

 

Georganiseerde jeugdactiviteiten zijn toegestaan en toegankelijk zonder een Coronatoegangsbewijs. 

Binnen deze georganiseerde jeugdactiviteiten hoeven kinderen en jongeren tot en met 17 jaar 

bijvoorbeeld geen afstand te houden en zijn er geen gemaximeerde groepsgroottes, terwijl dit bij 

evenementen en sommige culturele activiteiten wel het geval kan zijn. 

 

Het Coronatoegangsbewijs kan binnen Scouting wél extra ruimte bieden als het gaat om leden van 18 

jaar en ouder die verplicht 1,5 meter afstand moeten houden. Zij kunnen dit loslaten als iederéén van 

18 jaar en ouder in de betreffende groep of speltak waarmee zij samen komen, de CoronaCheck-app 

gebruikt. Wanneer iedereen die aanwezig is een groen scherm toont (een bewijs dat iemand negatief 

is getest (officieel, via ‘Testen voor toegang’), volledig is gevaccineerd of een besmetting heeft 

doorgemaakt), hoeft voor de betreffende activiteit geen afstand gehouden te worden. Bij een volgende 

activiteit of opkomst moet de app opnieuw getoond worden.  

 

Let op: in veel gevallen zal het gebruik van de app niet nodig zijn, omdat bij opkomsten en activiteiten 

de 1,5 meter al losgelaten kan worden bij sport- en spelactiviteiten waar afstand houden niet mogelijk 

is. Weeg dus goed af, of het gebruik van de app voor een activiteit dermate veel voordelen oplevert, 

dat je dit wilt organiseren met elkaar. 

 

Geadviseerd wordt dat de coronacoördinator de toegangscheck met behulp van de Coronacheck-

Scanner-app uitvoert.  

 

Een coronatoegangsbewijs kan worden aangemaakt via coronacheck.nl of de CoronaCheck-app. 

 

Alle informatie voor organisatoren, coronacoördinatoren en voor deelnemers en begeleiders voor het 

gebruik van de app is te vinden op www.coronacheck.nl. Het maken van een testafspraak kan via 

www.testenvoortoegang.nl door te kiezen voor ‘overige binnenactiviteiten’. 

 

Kijk op www.samenopkamp.nl voor informatie over het gebruik van het coronatoegangsbewijs voor 18 

jaar en ouder rondom kampen.  

 

Vaccinatiebewijs 

Een vaccinatiebewijs (in de vorm van het coronatoegangsbewijs) geeft zoals hierboven gemeld geen 

toegang tot opkomsten en activiteiten: de gezondheidscheck blijft leidend.  

 

 

 

http://www.coronacheck.nl/
http://www.samenopkamp.nl/

