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Onderwerp: Reactie op schriftelijke vragen (artikel 33 RvO) van Leefbaar Midden-Groningen over vaccinatiebeleid in het 

onderwijs 

Geachte leden van de raad,

In een brief van 1 oktober 2021 heeft de fractie van Leefbaar Midden-Groningen vragen gesteld over 
vaccinatiebeleid in relatie tot kansengelijkheid in het onderwijs. Met deze brief reageren we op de 
gestelde vragen. 
 
Vraag 1 Signaal over afwijzing voor stageplekken van niet-gevaccineerde leerlingen
Is het College zich bewust van deze trend en bestaan er al dergelijke situaties en gevallen in onze 
gemeente? 
Wij hebben geen signalen ontvangen dat dit speelt binnen de gemeente. Er is navraag gedaan in het 
voortgezet onderwijs en het MBO. Zij houden zich, evenals de werkgevers, aan de landelijke 
richtlijnen. Een leerling of medewerker hoeft niet bekend te maken of hij of zij gevaccineerd is en 
scholen en werkgevers mogen geen leerlingen weigeren wanneer ze niet gevaccineerd zijn. Scholen 
mogen geen gezondheidsgegevens vastleggen van leerlingen, dit is een taak van de GGD. 
 
Zijn er hierover meldingen binnengekomen vanuit welke bron dan ook? (Hierbij te denken aan het 
Sociaal Team)?
Er zijn hierover geen meldingen gedaan bij het sociaal team.
 
Zou het mogelijk zijn om een meldpunt in te stellen waar mensen met klachten hierover zich 
kunnen melden zodat we dit precies in kaart kunnen brengen? 
Dit is in eerste instantie geen taak van de gemeente. Schoolbesturen hebben hierin de 
verantwoordelijkheid. Door het ontbreken van klachten of meldingen is er geen aanleiding aan te 
dringen op het openen van een meldpunt.
 
Wat is het standpunt van het Collége hierover?
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Zie het antwoord op de eerste vraag van LMG. In Nederland geldt op dit moment geen 
vaccinatieplicht. Daardoor is de keuze om al dan niet te vaccineren een afweging die iedereen voor 
zichzelf maakt. Het college ziet vaccinatie als de beste manier om de pandemie in onze gemeente 
te bestrijden, en als een sociale keuze, die zwakkere medemensen beschermt tegen ziekte.
 
Vraag 2 Uitsluiting vanwege niet vaccineren
Weet het college of deze praktijken op scholen ook gebeuren binnen onze gemeente? 
Het voorgezet onderwijs binnen onze gemeente houdt zich aan de actuele richtlijnen van de VO 
raad. Op dit moment besluiten jongeren vanaf 12 jaar zelf over een vaccinatie. Voordat tot een 
weloverwogen keuze wordt gekomen, wordt verwacht dat jongeren hierover in gesprek gaan met 
hun ouders. Dit is niet aan de school. Een leerling hoeft niet bekend te maken of hij of zij is 
gevaccineerd en de school kan en mag niet gevaccineerde leerlingen niet weigeren. Het gebeurt 
uiteraard wel dat leerlingen dit onderwerp onderling bespreken om hun mening te vormen over het 
wel of niet vaccineren. 
 
Heeft het collége middelen om deze vorm van uitsluiting tegen te gaan? 
Zoals hierboven aangegeven is uitsluiting weigeren van ongevaccineerde leerlingen op dit moment 
niet toegestaan en zijn hiervoor duidelijke richtlijnen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor 
een goede uitvoering van dit beleid. 
 
Is het collége het met LMG eens dat deze praktijk in strijd is met het medisch geheim en dat vooral 
kinderen een extra kwetsbare groep zijn en kinderen hier extra gevoelig voor zijn? Wat is het 
standpunt van het collége hierover? 
Het onderwijs in onze gemeente geeft bij navraag aan zich te houden aan de privacyrichtlijnen van 
de VO raad. Het onderwerp vaccinatie kan wel onderwerp van gesprek zijn tussen leerlingen omdat 
het een maatschappelijk thema is dat ook jongeren bezighoudt. 
 
Vraag 3 Inzet van prikbussen
Zijn deze "prikbussen" ook actief in onze gemeente en bij welke scholen is dat het geval (geweest)?  
De GGD heeft op dit moment geen plannen om op scholen of schoolpleinen te vaccineren en 
prikbussen naar scholen te sturen. 
 
Worden ouders ingelicht door de scholen als er een bus daar op bezoek komt en wat is de termijn? 
Zoals hierboven aangegeven is het inzetten van prikbussen nu niet aan de orde. 
 
Opereert de GGD ook in samenspraak met de gemeente?
Zie reactie hierboven. Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen wordt de gemeente hiervan door 
de GGD op de hoogte gebracht.  
 
Wij hopen hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op de door u gestelde vragen.
 

Met vriendelijke groet,
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