
Datum van indiening: 12 september 2021 

 

Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De vaccinaties op school 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Met 52,56 % (Sciensano, 11/09) van de totale bevolking is de vaccinatiegraad in Brussel heel 

slecht. Amper 28,48 % van de Brusselse leerlingen tussen 12 en 17 jaar heeft een eerste prik 

gekregen, in Vlaanderen is dat 81,63 %. Om dat cijfer serieus op te krikken kunnen leerlingen 

en bij uitbreiding ook leerkrachten en ouders zich sinds 13 september laten vaccineren op 

school. 

 

Sinds 13 september 2021 kunnen middelbare scholen in Brussel een eigen vaccinatiemoment 

aanvragen op school of in een vaccinatiepost in de buurt. In de week van 6 september 2021 

startte de sensibilisering met een lessenpakket van de VGC dat scholen vrijblijvend kunnen 

gebruiken en een informatiebrief die naar alle ouders verstuurd is. Zo wordt geprobeerd om te 

sensibiliseren en ook de druk op te voeren, door onder meer te verwijzen naar het wegvallen 

van de mondmaskerplicht in de scholen in Vlaanderen en Wallonië. Ook wordt het doembeeld 

van het afstandsleren zoals tijdens vorige lockdowns opgehangen, om zo ook de ouders onder 

druk te zetten.  

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Op welke manieren worden de leerlingen overtuigd om zich te laten vaccineren? 

Worden leerlingen ook individueel aangesproken of gebeurt alles in groep? 

- Komen er ook influencers en virologen naar de Nederlandstalige scholen zoals dat in de 

Franstalige scholen gebeurt?  

- Zijn er naast een informatiebrief nog manieren waarop ouders overtuigd worden zich te 

laten vaccineren? 

- Hoeveel leerlingen lieten zich al vaccineren in de Brusselse Nederlandstalige scholen in 

Brussel? Hoeveel leerkrachten? Hoeveel ouders? 

- Wat is de vaccinatiegraad van de leerkrachten in de Nederlandstalige scholen? Zijn er 

grote verschillen tussen de scholen? 

- Wat is de rol van het CLB? 

 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraete 


