
handleiding voor leerkrachten

Beste leerkracht,

Merk jij veel twijfels of vragen rond covid-19 vaccinatie bij jouw leerlingen? Dat is
zeker normaal. Van de ene op de andere dag werden we overspoeld met
informatie over virussen en vaccins. Dit is zeker niet vanzelfsprekend. De
informatie op sociale media, de verschillende nieuwsberichten van Vlaanderen
maar ook andere landen, zijn vaak tegenstrijdig of moeilijk te volgen. Geef jij les in
de tweede en/of de derde graad van het secundair onderwijs? Dan is deze online
vaccinatiewijzer zeker iets voor jou!

Tijdens deze gebruiksvriendelijke online vaccinatiewijzer in de vorm van een
leerpad, reflecteren de leerlingen aan de hand van stellingen samen met de klas
of individueel, over hun gevoel bij de vaccinaties. Per stelling geeft een medisch
expert gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met het coronavaccin
éénduidige antwoorden op de meest gehoorde twijfels. Vervolgens wordt nog
even aandacht besteed aan fake news en hoe hiermee om te gaan.

Interesse? Fijn! Je kan de online vaccinatiewijzer raadplegen via deze link:
https://toll-
net.be/moodle/xertetoolkits/play.php?template_id=51298&fbclid=IwAR0f7sNHW
IGbJU4IsDtEBQDP9fFTxJwrVWCsHOQWDjnptLHaNmIUexpEXCM#page1

Heb je na deze online vaccinatiewijzer nog vragen? Neem dan zeker contact op
met vaccinatiewijzers@elzantwerpen.be of vraag je school om een fysieke
vaccinatiewijzer in de klas in te plannen. Alle informatie hierover vind je terug op
www.eerstelijnszone.be/vaccinatiewijzers

Succes!

https://toll-net.be/moodle/xertetoolkits/play.php?template_id=51298&fbclid=IwAR0f7sNHWIGbJU4IsDtEBQDP9fFTxJwrVWCsHOQWDjnptLHaNmIUexpEXCM
mailto:vaccinatiewijzers@elzantwerpen.be
http://www.eerstelijnszone.be/vaccinatiewijzers
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Duur: 
• Klassikaal: maximum 50 minuten (1 lesuur) (Deze vaccinatiewijzer

kan ook sneller doorlopen worden, afhankelijk van je aanpak en de
klasgroep!).

• Individueel: ongeveer 20 minuten. 

Materiaal: 
• Klassikaal: een beamer of een digitaal bord. 
• Individueel: computer, laptop of tablet.

Doelstellingen: 
• Correcte informatie over de covid-19 vaccins overbrengen aan de

leerlingen.
• Reflecteren over de eigen houding ten aanzien van de covid-19

vaccins en deze eventueel aanpassen na het krijgen van
wetenschappelijk onderbouwde informatie.

• Op een respectvolle manier luisteren naar de gevoelens en twijfels
van anderen inzake de covid-19 vaccins.

• Fake news leren herkennen en de gevaren ervan leren inzien.

De online vaccinatiewijzer kan zowel klassikaal als individueel door de leerlingen
doorlopen worden. Als je ervoor kiest om de vaccinatiewijzer klassikaal te
doorlopen, geven we je onder het kader met praktische informatie, enkele tips!
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Het begeleiden van de stellingen: enkele tips!

Maak duidelijke afspraken met je klas, zoals:

• Laat elkaar uitspreken.
• Luister naar elkaar.
• Respecteer de twijfels en gevoelens van je klasgenoten. 

Werkvormen: enkele tips! 

• Laat de leerlingen hun linkerhand opsteken als ze ‘akkoord’ gaan met een
stelling en hun rechterhand als ze ‘niet akkoord’ zijn.

• Laat de leerlingen op een blad langs de ene kant ‘akkoord’ en langs de andere
kant ‘niet akkoord’ schrijven. Laat hen per stelling de kant in de lucht steken die
van toepassing is voor hen.

• Indien het mogelijk is om een buitenruimte te gebruiken, spreek dan met de
leerlingen af dat ze aan de ene kant van de ruimte gaan staan als ze ‘akkoord’
gaan met de stelling en aan de andere kant als ze ‘niet akkoord’ zijn.

Let erop dat je bij de keuze van je werkvorm de huidige coronamaatregels die van
kracht zijn, respecteert.

De vaccinatiewijzer start met de leerlingen kort te informeren over waarom we ons
best kunnen laten vaccineren, de werking van het coronavirus, de werking van de
vaccins en de verschillende soorten vaccins. Daarna volgen 7 stellingen gebaseerd
op de meest gehoorde twijfels rond de covid-19 vaccins. De leerlingen reflecteren
kort, in de vorm van een klasgesprek, over deze stellingen en bekijken vervolgens
de vlog, gemaakt door de communicatiedienst van de stad Antwerpen, die een
antwoord biedt op de stelling.
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Gebruik de gespreksleidraad van de Stad Antwerpen

Tijdens en/of na de afloop van deze online vaccinatiewijzer kan een gesprek
ontstaan rond vaccinaties. De Stad Antwerpen ontwikkelde een handige
gespreksleidraad met drie belangrijke topics: ‘Er is een groot wantrouwen
om zich te laten vaccineren’, ‘Er is twijfel om zich te laten vaccineren’ en ‘Er is
nood aan meer informatie’.
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Heb je na deze online vaccinatiewijzer nog vragen? Bekijk dan zeker de
betrouwbare bronnen op de volgende pagina, neem contact op met
vaccinatiewijzers@elzantwerpen.be of vraag je school om een fysieke
vaccinatiewijzer in te plannen. Alle informatie hierover vind je terug op
www.eerstelijnszone.be/vaccinatiewijzers.

Veel succes! 
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