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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw en aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: vaccinatiebereidheid ouders schoollopende kinderen 
 

Mevrouw de Collegevoorzitter, mijnheer het Collegelid, 

 

De laatste weken verschenen er onrustwekkende berichten over de vaccinatiebereidheid bij het 

personeel van de Brusselse zorginstellingen. Om deze te op te krikken werd er een campagne 

gelanceerd door Iriscare. Gezien de overheid tegen eind augustus een vaccinatiegraad van 70% wil 

bereiken zijn alle inspanningen welkom.  

Ik verneem dat de CLB’s zich zorgen maken over de lage vaccinatiebereidheid bij Brusselse ouders. 

Een sensibilisering en gerichte en correcte informatie naar de ouders zou kunnen helpen bijvoorbeeld 

via de invalshoek dat bij een hoge vaccinatiegraad de scholen kunnen openblijven zonder problemen. 

De VGC-administraties Gezondheid en Onderwijs zouden de koppen bij elkaar kunnen steken en een 

gemeenschappelijk initiatief kunnen lanceren naar de vernoemde doelgroep.  

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- Heeft de VGC zicht op de vaccinatiebereidheid bij de ouders van schoollopende kinderen in 

het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Zo ja, kan u deze cijfers toelichten en in hoeverre 

verschillen deze van de gemiddelde Brusselse bevolking? Beschikt u over soortgelijke cijfers 

van vaccinatiebereidheid bij het leerkrachtenkorps? 

- In hoeverre heeft de VGC al overleg gehad met de CLB’s, de koepels of de ouderverenigingen 

over de vaccinatieproblematiek? Wat kwam er voort of uit dit overleg? Welke voorstellen 

hebben de CLB’s gesuggereerd? 

- Bestudeert het VGC-college de mogelijkheid om een specifieke campagne op poten te zetten 

om de vaccinatiebereidheid bij ouders te verhogen? Zo ja, met welke insteek en welke 

middelen trekt het College hiervoor uit? -  

- In welke mate ondersteunt het College de sensibiliserings- en promotie-initiatieven van de 

Vlaamse Gemeenschap dit dossier?  

- Welke andere of aanvullende acties worden door het College ondernomen om de 

vaccinatiebereidheid te vergroten binnen Brussel en bij haar personeelsleden?  

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


