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Coronatoegangsbewijs op het AG 
Met ingang van 25 september 2021 is een coronatoegangsbewijs (ctb) – ofwel Covid QR-code 

– verplicht om te tonen in combinatie met een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) als u het 

AG-gebouw betreedt. U krijgt een ctb als u volledig gevaccineerd bent, een geldig herstelbewijs 

hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Er bestaat een Nederlands en een 

internationaal bewijs; voor binnenlands gebruik kunt u alleen de Nederlandse versie gebruiken. 

Hoe kom ik aan een ctb? 
Er zijn drie manieren om aan een ctb te komen: 

1. Als u een smartphone heeft installeert u hierop de CoronaCheck-app en vraagt u via deze 

app uw gegevens op met behulp van uw DigiD. Er komt een zgn. QR-code op het scherm 

die u bij binnenkomst kunt laten zien. 

2. Heeft u geen smartphone maar wel PC, printer en verbinding met internet dan kunt u via de 

website coronacheck.nl uw QR-code op papier laten uitprinten. U moet inloggen met uw 

DigiD. 

3. Beschikt u niet over een DigiD dan kunt u via telefoonnummer 0800-1421 een papieren 

toegangsbewijs aanvragen. 

Hieronder worden 1 en 2 toegelicht. 

 

Ctb installeren via CoronaCheck-app op uw smartphone 
U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u deze niet, kunt u deze aanvragen via digid.nl. 

Het is slechts mogelijk om het ctb van één persoon in de app op te nemen. 

Ga als volgt te werk: 

1. Ga naar App Store (iPhones) of Play Store (Android-telefoons). 

Zoek daar naar coronacheck. 

2. Download en installeer de app CoronaCheck van de Rijksoverheid, zie het logo hierboven. 

3. Er wordt in een aantal schermen uitleg gegeven over de app. 

Tik na het lezen van ieder scherm op Volgende en uiteindelijk op Aan de slag. 

4. Op het scherm Hier komt jouw Nederlands bewijs, op Bewijs toevoegen tikken. 

5. Geef nu aan of u een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs (negatieve 

testuitslag) aan CoronaCheck wilt toevoegen. 

6. Vervolgens wordt u gevraagd om in te loggen met uw DigiD.  

Aanmelden kan via de DigiD-app, met een sms-controle of met uw identiteitskaart.  

Voor de laatste mogelijkheid heeft u een z.g. NFC-lezer nodig. Deze is in de meeste 

mobiele telefoons aanwezig.  

Op dit punt wordt wel eens een technische fout gemeld, of de app blijft hangen. Dat kan 

door drukte komen. U moet in dat geval het venster verlaten en de app opnieuw starten.  

https://www.facebook.com/academischgenootschapeindhoven
https://www.linkedin.com/groups?gid=1938786&trk=my_groups-b-grp-v
http://www.coronacheck.nl/
https://www.digid.nl/
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U ziet dan de melding Jouw opgehaalde vaccinaties. Tik op Sluiten en log opnieuw in 

met DigiD. Wacht eventueel een tijdje en probeer opnieuw. 

7. Na het inloggen met DigiD kiest u opnieuw voor de soort gegevens die u wilt ophalen. 

We gaan in dit voorbeeld uit van vaccinaties. 

8. U ziet nu het scherm Jouw opgehaalde vaccinaties. 

Tik op Maak bewijs en vervolgens op Maak QR.  

9. U ziet nu het scherm met de QR-code en bent klaar! 

Ctb afdrukken op papier 
Ook hiervoor heeft u een DigiD nodig. Met behulp van een PC kunt u zelf het ctb op papier 

afdrukken. Dat gaat als volgt: 

1. Ga met uw computer naar coronacheck.nl.  

2. Scrol een stuk naar beneden en klik op Maak papieren bewijs. 

3. Lees de privacyverklaring, plaats een vinkje in het hokje en klik op Volgende. 

4. Geef nu aan of u een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs (negatieve 

testuitslag) wilt hebben, in dit voorbeeld kiezen we voor vaccinaties. 

5. Klik op Log in met DigiD. 

6. Geef aan hoe u wilt inloggen, bijvoorbeeld Met een sms-controle. 

7. Vul uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. 

8. Er wordt nu een code gestuurd naar uw mobiele telefoon; vul deze in. 

9. Uw vaccinaties worden nu opgehaald. 

10. Klik op Maak bewijs. 

11. Klik op Open PDF. 

12. U krijgt nu een document op uw scherm te zien van 2 bladzijden: 

- Bewijs voor in Nederland 

- Internationaal bewijs 

13. Druk het document af, eventueel alleen het Nederlandse bewijs. 

14. Door het bewijs twee keer te vouwen krijgt u een handzamer formaat. 

 

 

 

TOEGIFT 
Indien u zelf coronabewijzen moet controleren, dan is daar ook een app voor, de Scanner voor 

CoronaCheck. Zie hiervoor de volgende pagina. 

  

https://coronacheck.nl/
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Installeren van scan-app voor controle van ctb’s 
Ga als volgt te werk om de Scanner voor CoronaCheck te installeren: 

1. Ga naar App Store (iPhones) of Google Play (Android-telefoons). 

Zoek daar naar corona scan. 

2. Download en installeer de app Scanner voor CoronaCheck van de Rijksoverheid, zie 

het logo hiernaast. U dient de app toegang te geven tot de camera. 

3. Bij het scannen van een geldige Nederlands QR-code ziet u een groen scherm met de 

tekst Geldige QR-code en kort daarna een scherm met de voorletters van de 

achternaam en (eerste) voornaam, gevolgd door de geboortedatum.  Hiermee kunt u het 

identiteitsbewijs controleren. 

4. Bij het scannen van een ongeldige QR-code ziet u een rood scherm. 

5. Bij het scannen van een internationale QR-code ziet u de tekst Vraag naar de 

Nederlandse QR-code. 

 

 

 

 

 

 


