
 
Lelystad, 5 maart 2021 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Er worden momenteel vragen gesteld aan de GGD  over het testen en vaccineren van kinderen op 
basisscholen in Almere. Wij vinden het belangrijk dat alle basisscholen in Almere het antwoord op 
deze vragen weten en een antwoord hebben wanneer ouders hiernaar vragen. Daarom melden we 
hieronder de belangrijkste vragen en geven een antwoord hierop. Wilt u deze vragen en antwoorden 
delen met de ouders/verzorgers van uw leerlingen? 
 
Wordt mijn kind op school gevaccineerd tegen COVID-19?  
 
Nee, kinderen onder de 18 jaar worden niet gevaccineerd tegen COVID-19. Zelfs als ouders graag 
zouden willen dat hun kind gevaccineerd wordt tegen COVID-19, is dat op dit moment niet mogelijk. 
Geen enkel COVID-19 vaccin is geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Op dit moment wordt 
internationaal onderzocht of het vaccin ook geschikt is voor kinderen. We weten het nu nog niet. 
Daarom kunnen kinderen nog niet gevaccineerd worden. 
 
 
Wordt mijn kind op school getest op COVID-19?  
 
Nee, uw kind wordt op school niet getest op COVID-19. Als de GGD het verstandig vindt om een kind 
wel te laten testen, dan is dat een advies. We kunnen en zullen dat nooit verplichten. Testen gebeurt 
altijd in een testlocatie van de GGD. Het testen vindt nooit plaats op school. U dient ook zelf een 
testafspraak te maken bij de GGD. Een coronatest bij de GGD is altijd gratis. 
 
 
Wordt mijn kind getest of gevaccineerd zonder mijn toestemming? 
 
Testen: 
Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig. Zij mogen ook zelf een testafspraak maken bij de GGD. Onder deze 
leeftijd is er altijd toestemming nodig van een ouder of verzorger om een kind te testen. Let op, kinderen van 
12 jaar en ouder moeten (ook) zelf toestemming geven voor het afnemen van de test. Het is belangrijk dat 
ouders dit daarom van tevoren met hun kind bespreken. U dient zelf een testafspraak te maken bij de GGD. 
 
Vaccineren: 
Nee, kinderen onder de 18 jaar worden niet gevaccineerd tegen COVID-19.  
 
GGD-en in Nederland zullen nooit een kind onder de 12 jaar vaccineren of testen zonder uitdrukkelijke 
toestemming en medeweten van de ouders of verzorgers. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming van 
alleen de jongere voldoende. Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig. Als vaccineren tegen COVID-19 
mogelijk wordt voor kinderen, dan zal dat duidelijk worden gecommuniceerd. Op dit moment is vaccineren niet 
mogelijk. 
 
Vertelt iemand u dus dat uw kind zonder uw medeweten gevaccineerd wordt? Of hoort u dat uw kind getest is 
op COVID-19 op school, zonder dat u daar toestemming voor gaf? Dat is niet juist!  
 
Contact met de GGD 
Als u twijfelt over de juistheid van informatie die u krijgt over uw kind, of u heeft andere vragen, dan 
kunt u altijd GGD Flevoland bellen voor meer informatie. Dit kan via telefoonnummer 088 0029910 


