
Datum van indiening: 1 februari 2021 
 
Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 
en aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp: Coronamaatregelen in het Nederlandstalig onderwijs in functie van de 
coronacrisis en de Omikronvariant 
___________________________________________________________________________ 
 
Mevrouw de collegevoorzitter, Mijnheer het collegelid, 
 
Een zelftest, minimaal een maal per week bij kinderen vanaf zes jaar, ook als ze geen 
symptomen hebben, werd warm aanbevolen om de heropening van de scholen veilig te laten 
plaatsvinden en het openhouden van de scholen zo veel mogelijk te waarborgen. Nu is een 
sanitaire hygiëne nog dwingender door de nieuwe quarantaineregels. 
 
Maar over de betaalbaarheid van FFP-2 maskers en wekelijke zelftests voor kinderen, kunnen 
er vragen gesteld worden. Indien een tegemoetkoming niet mogelijk is, zullen veel ouders 
financieel niet in staat zijn deze producten te kunnen kopen en de aanbevelingen strikt te kunnen 
volgen. De federale minister van Volksgezondheid en de Vlaamse minister van onderwijs 
hebben echter al beiden laten weten geen plannen in de richting van het gratis aanbieden van 
zelftesten voor schoolgaande kinderen te bestuderen of budgetten hiervoor vrij te maken. 
 
Al enkele lokale besturen hebben daarom beslist om het heft zelf in handen te nemen en zelftests 
aan te kopen voor (kansarme) kinderen. 
 
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 
 

1. Bestudeert het College maatregelen om het verstrekken van zelftests voor (kansarme) 
kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel mogelijk te maken? Zo ja, welke 
maatregelen worden bestudeerd en welke euvels ziet u inzake het verstrekken van 
(nagenoeg) gratis zelftests voor schoollopende kinderen in het Brussels Nederlandstalig 
onderwijs? Behoort het inrichten van een aankoopcentrale, al dan niet aangevuld met 
een budget per school tot de mogelijkheden?  

2. Dezelfde vraag geldt i.v.m. de aanbeveling voor (FFP2) mondmaskers ?  
3. Hebt u hierover overleg gepleegd met partners in het werkveld omtrent deze 

problematiek?  
4. Bent u in overleg met andere bevoegdheidsniveaus omtrent dit dossier? Welke 

afspraken zijn hierbij gemaakt? 
5. Kunnen de collegeleden een stand van zaken geven over de vaccinatiegraad van de 

leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (o.a. per leeftijdscategorie en per 
niveau)? Hoeveel scholen hebben aangegeven om hiertoe een bijdrage te leveren ? In 
welke scholen worden er lokalen vrijgemaakt om vaccinatie bij kinderen mogelijk te 
maken? Welke inspanningen worden nog gedaan om de graad te verhogen? 

 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 
 
Bianca Debaets 


