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Situering
Met het oog op de verdere uitrol van een vaccinatiestrategie ziet de Vlaamse Vereniging
van Studenten enkele knelpunten voor studenten. Vaccinatie tijdens de examenperiodes
en vaccinatie van mobiliteitsstudenten vormen potentieel het grootste probleem.

De kans bestaat immers dat de vaccinatie van studenten in de examenperiodes valt,
eventueel in juni dan wel tijdens de herexamenperiode in augustus/september. Dit kan
voor heel wat studenten problemen opleveren gezien de examenperiode stress en vaak
ook tijdsdruk met zich meebrengt en daarenboven kunnen de vaccins neveneffecten
veroorzaken zoals vermoeidheid, hoofdpijn en andere ziekteverschijnselen.

Daarnaast is VVS bezorgd over de heropstart van de internationale mobiliteit van
studenten binnen en buiten Europa omwille van de tussenperiode die gerespecteerd moet
worden bij vaccins die bestaan uit twee dosissen. Het is daarom niet zeker of uitgaande
studenten (volledig) gevaccineerd zullen zijn vóór hun vertrek in het eerste semester van
volgend academiejaar.

VVS vraagt…
Examenperiode(s)
De voorgestelde Vlaamse vaccinatietijdlijn geeft aan dat - onder voorbehoud van de1

geplande leveringen - jongeren tussen de 18 en 27 jaar gevaccineerd zouden kunnen
worden vanaf begin juli. Deze tijdlijn zal vermoedelijk geen probleem vormen voor de
examenperiode van juni, maar lijkt wel problemen te kunnen geven bij de
herexamenperiode van augustus/september. Omwille van de mogelijke overlap tussen de
vaccinatietijdlijn en de examenperiodes vraagt VVS om enkele bijhorende maatregelen.

VVS stelt voor om studenten, die gevaccineerd worden tijdens een examenperiode en
hierdoor niet kunnen deelnemen aan het examen, indien praktisch mogelijk een
inhaalmoment te garanderen. Deze optie biedt zekerheid voor studenten waarvan de
vaccinatiedatum, vooral bij de tweede dosis, tijdens een examenperiode valt en niet of
nauwelijks uit te stellen is. Bovendien zorgt het ervoor dat ze van alle examenkansen
zullen kunnen gebruikmaken.

Daarnaast verzoekt VVS instellingen om af te stappen van het verplichte medische attest
bij afwezigheid door ziekte na vaccinatie in de examenperiode. Instellingen kunnen
hierbij voorwaarden vooropstellen waarbij VVS benadrukt om uniformiteit onder de
instellingen te bewaken. Neveneffecten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en koorts kunnen
optreden na vaccinatie. Bij afwezigheid ten gevolge van deze neveneffecten is een

1 https://twitter.com/wbeke/status/1387390427939151874/photo/1
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medisch attest noodzakelijk volgens het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de
meeste instellingen.

Verder vraagt VVS de instellingen en de overheden om studenten goed te informeren
over instellingsgebonden maatregelen én over de mogelijkheid tot uitstel van vaccinatie
in Vlaanderen en Brussel .2 3

Mobiliteitsstudenten
Studenten die in het eerste semester van volgende academiejaar 2021-2022 op
mobiliteit vertrekken, doen dat doorgaans begin september, maar soms ook al eerder.
Afhankelijk van het vaccin dat toegediend wordt aan mobiliteitsstudenten, is het dus
mogelijk dat zij niet volledig gevaccineerd zijn vóór hun vertrek.

Tussen 11 juli en 1 september zijn slechts acht weken waardoor het AstraZeneca vaccin,
met een tussenperiode van twaalf weken tussen de twee dosissen, onmogelijk volledig
toegediend kan worden vóór het vertrek van mobiliteitsstudenten. VVS vraagt daarom
om rekening te houden met mobiliteitsstudenten binnen de vaccinatiestrategie en al dan
niet bepaalde vaccins toe te dienen op basis het aantal vereiste dosissen en van de
tussenperiode tussen twee vaccins.

Daarnaast verzoekt VVS om een Europese en internationale vaccinatiesolidariteit te
hanteren voor studenten die een volledige opleiding of voor een uitwisseling in het
buitenland verblijven. Een vaccinatiesolidariteit zou studenten moeten toelaten om zich in
het gastland te laten vaccineren om zo vertraging in vaccinatie te voorkomen, zoals dat
momenteel al gebeurt voor internationale studenten die stage lopen in een Vlaamse
zorginstelling.

Het risico op besmetting en dus op verspreiding (van varianten) van het virus bij
mobiliteit zal hoogstwaarschijnlijk ook in academiejaar 2021-2022 nog reëel zijn.
Vaccinatie lijkt dus een belangrijke sleutel naar het openstellen van internationale
mobiliteit, in het bijzonder buiten Europa, inclusief lage en middeninkomenslanden.

3 https://coronavirus.brussels/nl/faq-vaccinatie-covid/
2 https://www.laatjevaccineren.be/ik-wil-mijn-vaccinatie-weigeren-of-uitstellen
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