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Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Ben Weyts vroeg de
Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) advies over een eventuele
reorganisatie van de indeling van het schooljaar. Om dit advies
voor te bereiden, verzamelde de Vlaamse Confederatie van
ouders en ouderverenigingen (VCOV) de meningen van ouders
over het inkorten van de zomervakantie.

1. De lancering van de bevraging
Op 7 oktober 2021 verspreidde de VCOV een online bevraging bij ouders over het inkorten van de
zomervakantie. De bevraging werd verstuurd naar alle VCOV-contacten (voorzitters ouderwerkingen,
directies van scholen, de VCOV-reflectiegroep, LOP-ouders … ) en gedeeld via sociale media. De
bevraging werd afgesloten op 25 oktober 2021.

2. Deelnemers
Maar liefst 14 014 personen vulden deze bevraging in.
Ouders met een kind in het gewoon basisonderwijs zijn het sterkst vertegenwoordigd. Meer concreet
heeft 74,30% van de deelnemers een kind in het gewoon basisonderwijs. Ongeveer 4 op 10
deelnemers (41,74%) heeft een kind in het gewoon secundair onderwijs. Respectievelijk 2,34% en
1,15% van de deelnemers heeft een kind in het buitengewoon basisonderwijs en in het
buitengewoon secundair onderwijs.
De vragenlijst bereikte ook mensen zonder kinderen in het leerplichtonderwijs (3,60%). Uit hun open
antwoorden leiden we af dat deze deelnemers voornamelijk ouders zijn met kinderen buiten het
leerplichtonderwijs.
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3. De vragenlijst
De vragenlijst bestond in totaal uit 6 vragen. Er werd een vraaglogica ingesteld, waardoor het
antwoord op de ene vraag bepaalde welke de volgende vraag was. In bijlage vind je de volledige
vragenlijst zoals deze verspreid werd via een online platform.
Ouders werden ten eerste via een meerkeuzevraag gevraagd in welk onderwijsniveau hun
kind(eren) zit(ten), met als antwoordmogelijkheden het gewoon basisonderwijs, het buitengewoon
basisonderwijs, het gewoon secundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs en de
aanduiding dat men geen kinderen in het leerplichtonderwijs heeft. Men kon hier meerdere
antwoorden aanduiden.
De tweede vraag was ‘Vind je het goed dat er nagedacht wordt over het inkorten van de
zomervakantie?’, met als antwoordmogelijkheden ja, nee, geen mening. Het antwoord op deze
vraag was bepalend voor welke vervolgvraag zou verschijnen.
→Indien ja, dan was de volgende vraag ‘Waarom vind je het goed dat er nagedacht wordt
over het inkorten van de zomervakantie?’, waarbij men meerdere van de onderstaande
antwoordmogelijkheden kon aanduiden en ook een andere reactie kon toevoegen.









Mijn kind verveelt zich tijdens de zomervakantie.
Mijn kind is na de zomervakantie veel vergeten van wat hij/zij geleerd heeft.
Mijn kind mist zijn klasgenoten omdat de zomervakantie te lang duurt.
Mijn kind heeft nood aan de vaste structuur van een schooldag.
Ik vind moeilijk opvang voor mijn kind.
De opvang voor mijn kind is duur.
Het is moeilijk om mijn werk af te stemmen op de schoolvakanties.
Mijn kind krijgt een vertekend beeld want volwassenen hebben veel minder
vakantie.
 Als de zomervakantie wordt ingekort, kunnen de herfst- en krokusvakantie verlengd
worden.
→Indien nee, dan was de volgende vraag ‘Waarom vind je het niet goed dat er nagedacht
wordt over het inkorten van de zomervakantie?’, waarbij men meerdere van de
onderstaande antwoordmogelijkheden kon aanduiden en ook een andere reactie kon
toevoegen.





Mijn gezin is afgestemd op 2 maanden zomervakantie.
Mijn werksituatie is afgestemd op 2 maanden zomervakantie.
Onze samenleving is afgestemd op 2 maanden zomervakantie.
Mijn kind heeft 2 maanden zomervakantie nodig om de batterijen weer helemaal op
te laden.
 Mijn kind heeft 2 maanden zomervakantie nodig om alle vakantieplannen te kunnen
uitvoeren.
 Mijn kind moet volop kunnen profiteren van het mooie weer tijdens de
zomermaanden.
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Voor alle deelnemers was de volgende vraag ‘Als er beslist zou worden om de schoolvakantie aan te
passen, welke aanpassing(en) vind je dan goed?’, waarbij men meerdere van de onderstaande
antwoordmogelijkheden kon aanduiden en ook een andere reactie kon toevoegen.
 Inkorten van de zomervakantie met 2 weken en verlengen van de herfst- en krokusvakantie
van 1 naar 2 weken.
 Inkorten van de zomervakantie met 2 weken en behouden van telkens 1 week herfst- en
krokusvakantie.
 Behoud van 9 weken zomervakantie en verlengen van de herfst- en krokusvakantie van 1
naar 2 weken.
 Spreiding van de schoolvakanties per regio, d.w.z. andere begin- en einddata naargelang de
ligging van de school.
 Invoeren van enkele snipperdagen die ouders zelf kunnen kiezen.
 Geen enkele aanpassing.
 Ik weet het niet.
De bevraging eindigde met de open vraag ‘Wat wil je nog kwijt over de organisatie van de
schoolvakanties?’.

4. Resultaten
In deze paragraaf bespreken we de resultaten per vraag. Indien dit mogelijk was bij een vraag
noteerden heel wat ouders bijkomende verduidelijking of alternatieven bij de antwoordoptie
‘andere’. Ook bij de laatste vraag naar wat ouders nog kwijt wilden over het thema van het inkorten
van de zomervakantie kregen we uiteenlopende reacties. We voegden deze bijkomende antwoorden
van ouders toe waar relevant. Enkele thema’s die uit de open antwoorden van ouders naar voren
komen bespreken we afzonderlijk in paragraaf 4.5.

4.1.
Vinden ouders het goed dat er nagedacht wordt over het inkorten van de
zomervakantie?
De meningen van de deelnemende ouders zijn verdeeld: 51,49% van de ouders vindt het goed dat er
wordt nagedacht over het inkorten van de zomervakantie en 43,06% van de ouders vindt dit niet
goed. Ongeveer 5,44% van de deelnemers duidt aan geen mening te hebben hierover.
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4.2.
Waarom vinden ouders het goed dat er nagedacht wordt over het inkorten
van de zomervakantie?
De ouders die het goed vonden dat er werd nagedacht over het inkorten van de zomervakantie,
haalden hier verschillende redenen voor aan. We noteren de antwoorden in volgorde van
voorkomen:
1. Als de zomervakantie wordt ingekort, kunnen de herfst- en krokusvakantie verlengd worden
(58,21%; 4 029 deelnemers).
2. Mijn kind mist zijn klasgenoten omdat de zomervakantie te lang duurt (46,08%; 3 190
deelnemers).
3. Mijn kind is na de zomervakantie veel vergeten van wat hij/zij geleerd heeft (43,53%; 3 013
deelnemers).
4. Mijn kind heeft nood aan de vaste structuur van een schooldag (35,37%; 2 448 deelnemers).
5. Het is moeilijk om mijn werk af te stemmen op de schoolvakanties (34,04%; 2 356
deelnemers).
6. Mijn kind verveelt zich tijdens de zomervakantie (32,98%; 2 283 deelnemers).

De twee laatste weken van de zomervakantie is er een zekere vakantiemoeheid voor kids en ouders.

7. Ik vind moeilijk opvang voor mijn kind (22,33%; 1 546 deelnemers).
8. De opvang voor mijn kind is duur (16,69%; 1 155 deelnemers).
9. Mijn kind krijgt een vertekend beeld want volwassenen hebben veel minder vakantie.
(11,86%; 821 deelnemers)
Heel wat deelnemers gaven ook een andere reactie op deze vraag (8,97% of 621 deelnemers). We
noteren de bijkomende antwoorden in volgorde van voorkomen:
•

Een betere verdeling van de schoolvakanties doorheen het jaar, zorgt ervoor dat de
rustperiodes meer verspreid zijn.

Mijn kind is niet genoeg uitgerust na 1 week herfst- en krokusvakantie.
Mijn kinderen zijn vaak zeer moe tegen een vakantie, langere vakanties zoals herfst en krokus
kunnen die vermoeidheid misschien wat keren.

•

Heel wat ouders geven het aan dat ze het goed vinden dat men over de organisatie van de
schoolvakanties nadenkt.
Nadenken en open staan voor verandering kan een meerwaarde zijn.

•

De organisatie van de schoolvakanties moet hetzelfde zijn in heel België. Dit thema komt in
paragraaf 4.5. ook uitgebreider aan bod.
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•

Het inkorten van de zomervakantie kan een sociale maatregel zijn om de zomerdip bij
kansarme en anderstalige leerlingen te vermijden. Dit kwam ook aan bod in de antwoorden
op de vraag naar wat ouders nog kwijt willen over dit thema.
Volgens onderzoek is het ook beter voor kinderen die van thuis uit minder kansen krijgen. Het is
belangrijk om het belang van de kinderen die het het moeilijkst hebben voorop te plaatsen.
Voor ons is een lange zomervakantie geen probleem, maar voor kinderen die thuis niet veel
uitdaging vinden, taal van de school niet gebruiken of niet op vakantie kunnen, is het een lange
periode.

Enkele ouders suggereren dan weer dat zomerscholen of educatieve kampen de zomerdip bij
kwetsbare leerlingen kunnen compenseren.
Eventueel verder aanbieden van zomerscholen om voor zwakkere kinderen een oplossing te bieden
om bij te blijven. Normale en sterke kinderen kunnen die 2 maanden makkelijk aan.

4.3.
Waarom vinden ouders het niet goed dat er nagedacht wordt over het
inkorten van de zomervakantie?
De ouders die het niet goed vonden dat er werd nagedacht over het inkorten van de zomervakantie
haalden hier ook verschillende redenen voor aan. We noteren de antwoorden in volgorde van
voorkomen:
1. Mijn gezin is afgestemd op 2 maanden zomervakantie. (54,58%; 3 241 deelnemers)
2. Mijn kind moet volop kunnen profiteren van het mooie weer tijdens de zomermaanden.
(51,79%; 3 075 deelnemers). Ook in de open antwoorden op de laatste vraag gaan ouders
hier herhaaldelijk op in.
Tijdens zomermaanden zijn het langere dagen. Kinderen kunnen fijn buiten ravotten met mooi weer.
Door langere vakanties in de herfst en krokus zullen kinderen veel meer achter schermen zitten.

3. Mijn kind heeft 2 maanden zomervakantie nodig om de batterijen weer helemaal op te
laden. (49,78%; 2 956 deelnemers)
Het is nodig om even een time-out te hebben van het gewone schoolse leven, volop te kunnen
genieten van vakantie en echt eens even kind te kunnen zijn. En dan nadien met opgeladen
batterijen terug aan een nieuw schooljaar te kunnen beginnen.
De zomervakantie inkorten naar 6 weken vind ik geen goed idee. Mijn kinderen hebben die lange
break echt nodig om op adem te komen, een schooljaar af te sluiten, helemaal in vakantiemodus te
gaan en zich mentaal voor te bereiden op een nieuw schooljaar.

4. Onze samenleving is afgestemd op 2 maanden zomervakantie. (45,55%; 2 705 deelnemers)
5. Mijn werksituatie is afgestemd op 2 maanden zomervakantie. (40,70%; 2 417 deelnemers)
6. Mijn kind heeft 2 maanden zomervakantie nodig om alle vakantieplannen te kunnen
uitvoeren. (26,04%; 1 546 deelnemers)
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Heel wat deelnemers gaven een andere reactie op deze vraag (14,60% of 867 deelnemers). We
noteren de bijkomende antwoorden hieronder in volgorde van voorkomen:
•

De verdeling van het verlof tussen collega’s in de ingekorte zomervakantie wordt moeilijker.
Ook bij de vraag naar wat ouders nog kwijt willen over dit thema, halen ouders dit vaak aan.
Dat wordt een moeilijke puzzel om op mijn werk iedereen 3 weken verlof te geven als er maar 7
weken vakantie zijn.
Het is niet evident om als ouder op het werk vakanties te regelen als deze ingekort worden … Alle
collega’s hebben recht op zomervakantie. Het is nu al moeilijk genoeg om te plannen en te zorgen
dat er permanentie is.

•
•

De regeling tussen gescheiden ouders is afgestemd op de huidige organisatie van de
schoolvakanties. Dit bespreken we verder in paragraaf 4.5.
Op vakantie gaan zal duurder worden. Dit halen ouders ook vaak aan als antwoord op de
vraag naar wat ze nog kwijt willen over dit thema.
Als iedereen op reis wilt gaan in de zomer, gaat alles duurder worden omdat de plaatsten nog meer
beperkter gaan worden.

•
•

Het probleem van opvang zal verschuiven naar de tussenvakanties. Dit geven ouders ook
herhaaldelijk aan als antwoord op de vraag naar wat ze nog kwijt willen over het thema van
het inkorten van de zomervakantie. In paragraaf 4.5. gaan we hier verder op in.
Leerlingen in het secundair onderwijs willen voldoende tijd hebben om vakantiewerk te
doen. Ouders zijn bang dat het aanbod aan vakantiejobs in de zomervakantie zal
verminderen. Dit halen ouders ook aan als antwoord op de laatste vraag.
Vakantiejob is meestal per maand. Dus kunnen bij vakantiejob niet meer een degelijke reis maken.
Met 1 maand vakantiejob en 2 weken gezinsreis is er niets van ruimte om het nieuwe schooljaar
deftig voor te bereiden.

•

Het zal moeilijk zijn om alle kampen in te plannen en te organiseren in een kortere
zomervakantie.
Impact op jeugdverenigingen / jeugdorganisaties wat betreft hun zomerkampen. Sommige
bivakhuizen zijn al jaren op voorhand gereserveerd (sommigen meer dan 5 jaar vooraf).
Speelpleinwerkingen, jeugdbewegingen e.d. zijn ook afgestemd op twee zomermaanden.

•

Vooral ouders van leerlingen in het secundair onderwijs geven aan dat hun kinderen in de
tussenvakanties veel taken krijgen en dus niet volledig kunnen ontspannen. In de open
antwoorden op de laatste vraag geven heel wat ouders aan te vrezen dat leraren grote taken
en groepswerken gaan geven tijdens de verlengde herfst- en krokusvakantie, waardoor hun
kind eigenlijk niet kan uitrusten tijdens deze langere vakantie.
Tijdens de kleinere vakanties wordt er nog steeds voor school gewerkt. Bijvoorbeeld spreekbeurten,
leesopdrachten, grote taken of toetsen die na de vakantie worden ingepland zodat ze nooit echt
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vakantie kunnen nemen of het gevoel hebben dat het vakantie is. Terwijl in de zomermaanden er
ook geen school is en ze aan niets moeten denken, zodat ze echt hun batterijen eens kunnen
opladen.
De korte schoolvakanties worden steeds ingepland met schooltaken, boekbesprekingen, toetsen in
de week na de vakantie enz. zodat de kinderen noch de ouders een zorgeloze vakantie hebben om er
eens tussenuit te zijn.

•

In de zomervakantie is het te warm om naar school te gaan. De meeste schoolgebouwen zijn
niet aangepast aan de warmte in de zomer. Dit kwam ook herhaaldelijk aan bod bij de
antwoorden op de laatste vraag.
Tijdens de warmste dagen van het jaar is het niet ideaal om kinderen in een klaslokaal te stoppen.
Van leren komt minder wanneer een kind het te warm heeft.
Indien er lesgegeven wordt tijdens warme zomermaanden ... Gelieve dan klassen en scholen van de
nodige airco en schaduwplekken te voorzien.

•

Een lange vakantieperiode is volgens enkele ouders ook nodig om familie te bezoeken in het
buitenland.
Je ziet je familie in je vaderland de hele jaar niet, dan is het ook fijn om gebruik te maken van de
lange vakanties.

4.4.
Als er beslist zou worden om de schoolvakanties aan te passen, welke
aanpassing(en) vinden ouders dan goed?
Alle deelnemers kregen de vraag naar welke aanpassingen in de organisatie van de schoolvakanties
ze wenselijk vinden. Opnieuw waren de antwoorden verdeeld. We noteren de antwoorden in
volgorde van voorkomen:
1. Inkorten van de zomervakantie met 2 weken en verlengen van de herfst- en krokusvakantie
van 1 naar 2 weken (44,54%; 5 899 deelnemers).
2. Geen enkele aanpassing (29,36%; 3 889 deelnemers).
If it ain’t broken don’t try to fix it.

3. Inkorten van de zomervakantie met 2 weken en behouden van telkens 1 week herfst- en
krokusvakantie (20,51%; 2 717 deelnemers).
4. Behoud van 9 weken zomervakantie en verlengen van de herfst- en krokusvakantie van 1
naar 2 weken (14,57%; 1 930 deelnemers).
5. Invoeren van enkele snipperdagen die ouders zelf kunnen kiezen (12,54%; 1 661
deelnemers).
6. Spreiding van de schoolvakanties per regio, d.w.z. andere begin- en einddata naargelang de
ligging van de school (6,59%; 873 deelnemers).
7. Ik weet het niet (2,52%; 334 deelnemers).
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Heel wat deelnemers gaven een andere reactie op deze vraag (4,50% of 596 deelnemers). Ook in de
antwoorden op de laatste vraag deden ouders vaak alternatieve voorstellen voor de organisatie van
de schoolvakanties. We noteren de bijkomende antwoorden hieronder in volgorde van voorkomen:
•
•
•

De regeling moet hetzelfde zijn in heel België. Dit bespreken we verder in paragraaf 4.5.
Enkel de herfstvakantie verlengen.
De vakanties beter spreiden doorheen het schooljaar, bijvoorbeeld door te werken met
lesblokken die altijd even lang duren en/of door de koppeling van vakanties aan feestdagen
los te laten. Volgens enkele ouders zou een betere spreiding van schoolvakanties zorgen voor
meer rust, een betere verwerking van de leerstof en/of de mogelijkheid bieden om andere
vaardigheden aan te leren, zoals sporten, filosoferen, muziek maken ...
Kijk naar een goede spreiding van vakantieperiodes. Verlenging van krokusvakantie is (afhankelijk
van wanneer paasvakantie valt) soms niet wenselijk, gezien dan maar 2 à 3 weken tussen krokus- en
paasvakantie.
Vaste periode tussen vakanties, zodat het schooljaar in gelijke delen kan worden verdeeld.
Blokken van 6 weken les en 2 weken vakantie.
Meer verspreid vakantie over schooljaar is minder stresserend en aangenamer.
Geen rekening meer houden met feestdagen, 2 maand (8 à 9 weken) school met (1 week) examens,
2 weken vakantie en dit 4 keer. De rest is zomervakantie.

•

Voorjaarsvakantie aanpassen: een meivakantie i.p.v. een paasvakantie (omwille van het
mooiere weer) of de paasvakantie verlengen.
Als de zomervakantie ingekort zou worden met 1 week kunnen ze best in mei een week vakantie
plannen. Bijvoorbeeld met Hemelvaart en soms de brugdag, daar dan een week van maken.

•
•

Enkel de krokusvakantie verlengen.
Meer vrij te kiezen dagen per school.
Of snipperdagen die de scholen kunnen kiezen zoals de dag na het vormsel bijvoorbeeld.

•
•
•

Kerstvakantie verlengen naar 2 of 3 weken.
Ouders hebben ook verschillende ideeën over welke 2 weken van de zomervakantie dan net
moeten wegvallen: eerste 2 weken van juli, laatste 2 weken van augustus, 1e week van juli en
laatste week van augustus …
Een beperkt aantal ouders halen aan dat ze enkele vrij te kiezen snipperdagen wensen voor
hun kind, terwijl andere ouders benadrukken dat het niet mogelijk is binnen ons
onderwijssysteem om zo alle kinderen steeds ‘up to date’ te houden na hun afwezigheid.
Snipperdagen die ouders vrij mogen opnemen vind ik geen goed idee omdat de lessen dan gewoon
doorlopen en de kinderen dan alles missen en later zonder inhaalles moeten bijwerken. Het
schoolsysteem is niet afgestemd om alle kinderen constant 'up to date' te houden na hun
afwezigheid.
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4.5.

Wat willen ouders nog kwijt over de organisatie van de schoolvakanties?

Maar liefst 3 248 deelnemers (23,18%) gaven nog een bijkomende reactie via de laatste vraag.
Reacties die aansluiten bij de vorige vragen werden hoger opgenomen. Overblijvende reacties
bespreken we in deze paragraaf thematisch. Concreet bespreken we de beleving van ouders bij de
(her)organisatie van de schoolvakanties, de noden en ideeën over opvang en ouderschapsverlof, de
mening van ouders over verschillen in vakantieplanning tussen regio’s, ideeën van ouders over de
start- en einddatum van schoolvakanties, de impact van de reorganisatie van de schoolvakanties op
verschillende gebieden in onze samenleving, de noden en de beleving van ouders met een kind in het
buitengewoon onderwijs en nog enkele variapunten. Bij elk thema worden de meest voorkomende
argumenten eerst vermeld.
Beleving van ouders
•

Ouders die geen twee maanden zomervakantie hebben geven meermaals aan dat het voor
hen moeilijk en stresserend is om de lange zomervakantie te overbruggen. Ze vinden het
moeilijk om een evenwicht te vinden tussen hun werk, de vakantie, de kampjes en opvang.
Acht à negen weken vakantie invullen als werkende ouder is bijna mission impossible. Er worden
max. 2 weken vakantie samen genomen en dan zijn er nog 6 à 7 weken in te vullen. Als ouders
buiten het onderwijs, zonder zorg van grootouders, is dit een hele moeilijke opgave ...

•

Heel wat ouders geven aan dat een verschuiving van 2 weken zomervakantie naar de herfsten krokusvakantie het opvangprobleem voor ouders zou verschuiven.
Ik begrijp het dat het moeilijk is voor sommige gezinnen om opvang te voorzien voor 9 weken. Maar
denk dat als we de herfst- en krokusvakantie verlengen, het probleem gewoon verschuiven.

•

De regeling tussen gescheiden ouders is afgestemd op de huidige organisatie van de
schoolvakanties. Bij een herverdeling van de schoolvakanties zullen veel gescheiden ouders
een nieuwe regeling moeten uitwerken voor de kinderen. Voor veel gescheiden ouders
betekent het inkorten van de zomervakantie dat ze hun kind(eren) minder kunnen zien.
Als gescheiden ouder heb je al 'maar' 1 maand met je kinderen om vakantie, kampen ... te plannen.
Bij het inkorten van de zomervakantie schiet daar nog minder van over, en heb je nog minder kans
op een periode met mooi weer.
Co-ouderschap, 2 maanden is perfect op papier geregeld en dan kan ik terug naar de rechter voor
een nieuwe regeling.
Voor ouders met strik te respecteren co-ouderschap regeling (in casu vonnis) is de zomerperiode de
enigste periode om de kinderen gedurende een 2-tal weken echt van een andere omgeving (natuur,
cultuur, gezinswaarden...) te laten proeven.

•

Voor een aantal ouders zorgt meer vakantie doorheen het schooljaar voor een moeilijkere
opvangpuzzel.
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Indien de korte vakanties uitgebreid worden is het voor werkende ouders nog meer gepuzzel om
opvang te voorzien ... Ouders moeten hun verlof dan meer gaan spreiden wat maakt dat een
deugdzame vakantie van 3 weken voor de ouders er vaak niet meer zal inzitten.

Opvang en ouderschapsverlof
•

Heel wat ouders signaleren een nood aan een uitbreiding van kwalitatieve en betaalbare
(of meer gesubsidieerde) opvangmogelijkheden tijdens alle schoolvakanties. Enkele ouders
denken specifiek aan
o meer opvangmogelijkheden voor 3 en 4-jarigen.
o meer opvangmogelijkheden voor kinderen ouder dan 12 jaar.
o meer kwaliteitsvolle, aangepaste én betaalbare opvangmogelijkheden voor kinderen
en jongeren met een beperking. Twee maanden is voor veel gezinnen lang om te
overbruggen. (Dure) kampen zijn niet altijd een oplossing voor kinderen en jongeren
met specifieke noden.
Meer opvangmogelijkheden voor kinderen van het bijzonder onderwijs zouden welkom zijn! Zeker in
de vakantieperiodes.
Wordt er bij een verlenging van herfst/krokusverlof dan ook gezorgd voor een degelijke, aangepaste
opvang van BuSo-kinderen? Werkende mensen kunnen niet elke 3 maanden verlof nemen, en zo’n
kind kan vaak niet naar een regulier kamp en kan al zeker niet alleen thuis blijven.
Ook voor de oudste (gehandicapte) zoon is 2 maand opvang een zware zoektocht aangezien je hem
gezien zijn beperking niet zomaar ergens kan droppen.

o

•

•
•
•

een aanpassing van de opvang- en kampuren naar de werkuren van de ouders (heel
wat kampjes worden bv van 10u-16u georganiseerd, terwijl de werkdag van ouders
langer duurt).
Indien de herfst- en krokusvakantie worden verlengd, dan vinden ouders het belangrijk dat
ook het aanbod aan opvang en kampjes voor die periode uitbreidt. Enkele keren wordt
gesuggereerd om speelplein ook in deze vakanties mogelijk te maken. Enkele ouders merken
hier evenwel bij op dat speelplein, kampjes e.d. vaak begeleid worden door studenten,
dewelke vaak geen herfst- en krokusvakantie hebben. Dit bespreken we verder in paragraaf
4.5.
Een aantal ouders suggereert om opvang te laten doorgaan binnen de schoolgebouwen,
omdat deze goed bereikbaar zijn.
Bij een verschuiving van 2 weken zomervakantie naar de herfst- en krokusvakantie, blijft
volgens enkele ouders de totale kostprijs voor opvang hetzelfde, maar wordt deze prijs wel
meer verspreid over verschillende maanden.
Enkele ouders vragen meer flexibiliteit in het opnemen van ouderschapsverlof. Momenteel
laten bijvoorbeeld niet alle werkgevers het toe om ouderschapsverlof per week op te nemen.
Ook het ouderschapsverlof moet worden aangepast: de mogelijkheid om het verlof per week op te
nemen bijvoorbeeld.
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Verschillen tussen regio’s
Veel ouders noteren een voorkeur voor een al dan niet samenvallen van de schoolvakanties tussen
verschillende regio’s. De meerderheid van deze open antwoorden omschrijven een voorkeur voor
eenzelfde vakantieregeling in Brussel of zelfs heel België.
Het opsplitsen van de vakanties voor Wallonië en Vlaanderen is een beetje gek in zo een klein land
als België.

Eenzelfde vakantieregeling in heel België is volgens ouders belangrijk omdat men binnen België vaak
de taalgrens oversteekt omwille van
•
•
•
•

Het werk van ouders
De school van (verschillende) kinderen
Familie
Hobby’s
Eén van mijn kinderen doet haar lager onderwijs in Wallonië. Ik dacht dat wij 1 land waren waar
dezelfde regels gelden voor zowel Wallonië als Vlaanderen.
De organisatie zou in het hele land hetzelfde moeten zijn. Voor families die kinderen in Franstalige
en Nederlandstalige scholen hebben wordt het anders wel heel moeilijk.

Specifiek voor Brussel vinden ouders eenzelfde vakantieregeling belangrijk omdat:
•
•

Sommige ouders schoolgaande kinderen hebben in zowel het Nederlandstalig als Franstalig
onderwijs.
Eenzelfde vakantieregeling binnen Brussel van belang is voor de hobby’s van de kinderen.

Slechts enkele ouders zien de betaalbaarheid van vakanties en, in mindere mate, de beschikbare
plaatsen in de opvang als een argument voor spreiding tussen regio’s. Enkele ouders suggereren om
de zomervakantie op een ander moment dan in onze buurlanden te laten starten, zodat we rustiger
en goedkoper op vakantie kunnen gaan.
Kijk ook naar de buurlanden en laat deze zo min mogelijk samenvallen.

Start en einddatum van alle schoolvakanties
•

Vooral ouders van leerlingen in het secundair onderwijs geven aan dat hun kinderen in
werkelijkheid meer vakantie hebben: tijdens de lesdagen voorafgaand aan een vakantie
hoeven leerlingen vaak niet naar school te gaan. Een aantal ouders pleiten ervoor om
leerlingen tot aan de start van een schoolvakantie effectief naar school te laten gaan en om
deze dagen kwalitatief in te vullen, bijvoorbeeld met workshops, uitstappen, bijlessen ...
Ik heb geen enkel probleem met de huidige organisatie van de schoolvakanties, maar vind het een
kwalijke evolutie dat de vakanties steeds langer worden door de lesvrije dagen die er steevast aan
vooraf gaan.
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De laatste week na Kerst- en eindexamens is er eigenlijk al een extra week verlof voor de leerlingen.
Ik denk dat er dan gewerkt zou kunnen worden aan de conditie via sport of aan teambuilding of
weerbaarheidstrainingen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gegeven worden door de leraren
LO/Godsdienst/leraren die geen klastitularis zijn.

Enkele ouders vragen daarentegen de vrijheid om ook in die schoolvrije dagen al op vakantie
te gaan en het rapport bijvoorbeeld elektronisch te bezorgen. Zo zouden gezinnen namelijk
goedkoper op vakantie kunnen gaan.

Vakanties beginnen in praktijk altijd een week vroeger dan 'officieel' (geen les meer op school, enkel
verplichte aanwezigheid om rapport op te komen halen e.d.m.). Laat de ouders dan ook de vrijheid
om hun kinderen tijdens die week van school te halen en op vakantie te vertrekken. Het zou een
grote besparing betekenen op het vakantiebudget zonder enig verlies aan onderwijsuren.

•

Ouders vragen ook om de zomervakantie te laten starten op een maandag en te laten eindigen
op een vrijdag. Opvang wordt immers heel vaak per week georganiseerd.
Ik vind het niet handig dat het schooljaar, afhankelijk van hoe 1 september en 30 juni vallen, begint
en eindigt in het midden van de week. Het zou beter zijn op maandagochtend te beginnen en op
vrijdagnamiddag af te sluiten. En laat het schooljaar eindigen aan het eind van de dag, niet zoals nu
in het midden van de werkdag.

Er zijn echter ook ouders die het net wenselijk vinden dat de start- en einddatum van de
zomervakantie altijd hetzelfde is. Enkele ouders stellen dat dit ook voor de andere vakanties
handig zou zijn.
Op dit moment is het heel duidelijk wanneer zomervakantie start/eindigt. Dit maakt het ook wel
duidelijk en makkelijk voor kinderen.

•

Enkele ouders vragen ook om het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs hetzelfde ritme
te laten volgen, zodat het hele gezin tegelijkertijd vakantie heeft en zodat er voldoende
studenten beschikbaar zijn voor het organiseren van speelpleinen en kampjes tijdens de
schoolvakanties.
Mochten de schoolvakanties herzien worden, graag ook afstemmen met het hoger onderwijs.

Impact van andere organisatie schoolvakanties op onze samenleving
In heel wat antwoorden die we hoger omschreven komen concrete voorbeelden aan bod van de
impact van een reorganisatie van de schoolvakanties op verschillende sectoren in onze samenleving.
Denk maar de uitspraken over de impact op het werk van de ouders, de organisatie van de opvang en
zomerkampen, het toerisme, beschikbare vakantiejobs … Alles zou op de nieuwe organisatie van de
schoolvakanties afgestemd moeten worden. Enkele ouders benoemen dat ook expliciet.
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Wanneer er een reorganisatie wil doorgevoerd worden dient de hele samenleving hierin te volgen.
Dit onderwerp moet met vele andere sectoren besproken worden en niet enkel het onderwijsveld:
reissector, organisatie van stages en kampen, gidsen, scouts, arbeidssector etc...

Buitengewoon onderwijs
Ouders met een kind in het buitengewoon onderwijs haalden een aantal specifieke bezorgdheden aan:
•

Enkele ouders van een kind in het buitengewoon onderwijs benadrukken dat hun kind
voldoende rust nodig heeft tijdens de zomervakantie. De druk op deze kinderen is immers
zeer hoog tijdens het schooljaar.
Mijn zoon in het buitengewoon onderwijs heeft de tijd nodig om terug op te laden, hij heeft het zo al
moeilijk tijdens het schooljaar.

•

Andere ouders van een kind in het buitengewoon onderwijs geven dan weer aan dat hun kind
veel van de structuur en regelmaat kwijtraakt in de zomervakantie, wat voor leerlingen met
ASS bijvoorbeeld erg moeilijk is.
Met een kind die beperkingen heeft is structuur en regelmaat heel belangrijk. Na de zomervakantie
zijn de eerste drie weken een hel voor zowel onze zoon als voor ons ouders.

•

Ouders met een kind in het buitengewoon onderwijs geven ook aan dat kinderen met
beperking veel van wat ze leerden tijdens het schooljaar vergeten tijdens een heel lange
zomervakantie.
Vooral voor mijn zoon in het buitengewoon onderwijs is 9 weken zomervakantie echt lang. We
herhalen veel leerstof gedurende de vakantie, omdat hij anders veel vergeten is.

Wat ouders nog aanhalen
Heel wat ouders maken een zijsprongetje naar andere gerelateerde thema’s.
Zo formuleren een aantal ouders hun wens voor een andere organisatie van de schooldagen. Ze
beschrijven een brede school gedachte waarbij de schooldagen langer duren en zo hobby’s,
remediëring, huiswerk … geïntegreerd worden in de schooldag. Op die manier zouden de schooluren
ook maar afgestemd worden op de werkuren van ouders.
Ik ben géén voorstander van de zomervakantie in te korten MAAR ik ben wel grote voorstander van
de schooldagen te verlengen (brede school gedachte) en zo ook
cultuur/kunst/dans/sport/remediering/ huiswerk ... te integreren in de schooldag. Eens thuis is het
echt thuiskomen (en dus geen stress meer over huiswerk, op tijd zijn voor muziekschool ...)
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Een deel van de ouders geeft aan dat er andere prioriteiten zijn in het onderwijs. Zij willen liever dat
er gefocust wordt op de onderwijskwaliteit.
Verander niet alles - bekijk liever eens de kwaliteit van het onderwijs :-(

Enkele ouders vrezen dat het lerarenberoep en het ambt van directie minder aantrekkelijk worden
door het inkorten van de zomervakantie en dat het lerarentekort zal oplopen. Enkele ouders noteren
ook dat leerkrachten twee maanden vakantie nodig hebben om te recupereren.

Hoe kan de school dit allemaal geregeld krijgen: taakverdeling, lessenroosters, vinden van nieuwe
leerkrachten, infrastructuur klaar krijgen ... en toch ook recht op vakantie (die niet vrij te kiezen is) ...
niet alle directiekorpsen zijn uitgebreid...

5. Samenvatting en bespreking
Het inkorten van de zomervakantie is een thema dat ouders aanspreekt. Veel ouders hebben hier
een mening over en willen deze delen. Via onze online bevraging verzamelden we de ideeën van
14 014 ouders over dit thema. Zowel ouders met een kind in het gewoon als buitengewoon
leerplichtonderwijs vulden de bevraging in. Ook ouders met kinderen buiten het leerplichtonderwijs
deelden hun mening.
De resultaten tonen aan dat de meningen van ouders over het inkorten van de zomervakantie sterk
verschillen.
Algemeen vindt ongeveer 1 op 2 ouders het goed dat er wordt nagedacht over het inkorten van de
zomervakantie. Van deze groep ouders die het goed vinden dat er wordt nagedacht over het
inkorten van de zomervakantie, geeft slechts 3,06% of 207 ouders aan dat ze eigenlijk geen
aanpassing van de zomervakantie wensen. Ouders die het goed vinden dat er wordt nagedacht over
het inkorten van de zomervakantie wensen met andere woorden doorgaans ook dat de
schoolvakanties anders georganiseerd worden. Ongeveer 4 op 10 ouders vinden het niet goed dat er
nagedacht wordt over het inkorten van de zomervakantie. Ongeveer 1 op 20 ouders duidt aan geen
mening te hebben over het inkorten van de zomervakantie.
De meest aangehaalde reden waarom ouders het goed vinden dat er nagedacht wordt over het
inkorten van de zomervakantie is dat bij het inkorten van de zomervakantie, de herfst- en
krokusvakantie verlengd kunnen worden. De redenen die ouders aanduiden om na te denken over
het inkorten van de zomervakantie hebben meestal te maken met een behoefte die ze herkennen
bij of voor hun kind(eren): kinderen missen hun klasgenoten, ouders merken dat hun kinderen de
leerstof vergeten in de lange zomervakantie, hun kinderen hebben een vaste structuur nodig en om
verveling tegen te gaan.
In de open antwoorden komt ook aan bod dat een betere verdeling van de schoolvakanties doorheen
het jaar, voor meer verspreiding van de rustperiodes voor de kinderen zou zorgen. Ouders geven ook
aan dat de lange zomervakantie voor henzelf niet evident is: ze vinden het moeilijk om hun werk af
te stemmen op de schoolvakanties, ze vinden moeilijk opvang en/of vinden de opvang duur. Ouders
zien het inkorten van de zomervakantie ook als een sociale maatregel, om de zomerdip bij kansarme
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en anderstalige leerlingen te vermijden. Daarentegen denken enkele ouders dat je een zomerdip kan
vermijden door het inrichten en volgen van zomerscholen of educatieve kampen.
De ouders die het niet goed vinden om na te denken over het inkorten van de zomervakantie,
geven hiervoor verschillende redenen. Deze ouders geven aan dat men op verschillende vlakken
het gewend is om twee maanden zomervakantie te hebben: hun gezin, de samenleving en hun
werksituatie is afgestemd op 2 maanden zomervakantie. In de open antwoorden halen heel wat
ouders aan dat de verdeling van het verlof in een ingekorte zomervakantie moeilijker wordt en dat
vaak de regeling tussen gescheiden ouders is afgestemd op de huidige organisatie van de
schoolvakanties. Ongeveer 1 op 2 ouders halen aan dat hun kind twee maanden zomervakantie
nodig heeft om de batterijen weer op te laden of om volop te kunnen profiteren van het mooie
weer. Ongeveer 1 op 4 ouders stelt dat hun kind 2 maanden zomervakantie nodig heeft om alle
vakantieplannen te kunnen uitvoeren. Ouders geven in de open antwoorden aan dat de
tussenvakanties niet aanvoelen als een vakantie omdat leerlingen dan vaak taken krijgen. Jongeren
willen in de zomervakantie ook voldoende tijd hebben om vakantiewerk te doen. Een aantal ouders
geven aan dat op vakantie gaan duurder zal worden bij het inkorten van de zomervakantie en enkele
ouders halen aan dat een lange vakantieperiode nodig is om grootouders te bezoeken in het
buitenland. Een aantal ouders zijn bovendien van mening dat de schoolgebouwen niet aangepast zijn
aan de warmte in de zomer.
Ouders hebben uiteenlopende ideeën over welke aanpassingen in de organisatie van de
schoolvakantie ze wenselijk vinden. Iets minder dan de helft van de deelnemers wenst een inkorting
van de zomervakantie met 2 weken en een verlenging van de herfst- en krokusvakantie met 1
extra week. Andere antwoordmogelijkheden worden heel wat minder aangeduid. Ongeveer 1 op 5
deelnemers wenst een inkorting van de zomervakantie met 2 weken zonder een verlenging van de
herfst- en krokusvakantie. Ongeveer 15% van de deelnemers wenst de lange zomervakantie te
behouden en de herfst- en krokusvakantie te verlengen met 1 extra week. Iets meer dan 1 op de 10
ouders wenst de invoering van enkele snipperdagen die ouders zelf kunnen kiezen. Ongeveer 7% van
de ouders wenst een andere spreiding van de schoolvakanties per regio. In de open antwoorden
komen nog andere mogelijkheden aan bod: enkel de herfst-, krokus- of kerstvakantie verlengen, de
vakanties beter spreiden doorheen het schooljaar, één week vakantie in mei en meer vrij te kiezen
dagen per school. Heel wat ouders vragen in de open antwoorden ook naar eenzelfde
vakantieregeling voor heel België. Binnen onze totale steekproef, wenst ongeveer 1 op 3 ouders geen
enkele aanpassing aan de organisatie van de schoolvakanties.
Heel wat deelnemers gebruikten de mogelijkheid om nog een andere reactie te geven bij het thema
van het inkorten van de zomervakantie. In verschillende antwoorden komt de beleving van ouders
bij het invullen van de schoolvakanties voor hun kind(eren) naar voren: voor ouders die zelf minder
vakantie hebben is het moeilijk en stresserend om de lange zomervakantie te overbruggen. Heel wat
ouders zijn bezorgd dat bij een verschuiving in de schoolvakanties de opvangproblemen zullen mee
verschuiven of dat de puzzel voor opvang net moeilijker wordt. Veel gescheiden ouders zullen bij een
herverdeling van de schoolvakanties ook een nieuwe regeling moeten uitwerken.
Een thema dat herhaaldelijk doorheen de antwoorden op alle vragen aan bod komt is de opvang.
Ouders signaleren een nood aan een uitbreiding van kwalitatieve en betaalbare
opvangmogelijkheden tijdens alle schoolvakanties. Specifieke doelgroepen waarvoor ouders het
huidig opvangaanbod ontoereikend vinden zijn: 3 en 4-jarigen, kinderen ouder dan 12 jaar, alsook
kinderen en jongeren met een beperking. Enkele ouders vragen ook meer flexibiliteit in het opnemen
van ouderschapsverlof.
Ouders geven ook veelvuldig en op verschillende momenten in de bevraging een reactie op de
spreiding van schoolvakanties tussen regio’s. De meerderheid van deze reacties omschrijven een
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voorkeur voor eenzelfde vakantieregeling binnen België. Gezinnen steken immers geregeld de
taalgrens over voor hun werk, de school van de kinderen, familie, hobby’s … Slechts enkele ouders
vermelden de betaalbaarheid van vakanties als een argument voor de spreiding tussen regio’s.
Volgens enkele ouders kan de betaalbaarheid van vakanties bewaakt worden door de zomervakantie
in België op een ander moment dan onze buurlanden te laten starten.
Vooral ouders van leerlingen in het secundair kaarten de lesvrije dagen voorafgaand aan een
schoolvakantie aan en vragen naar een kwaliteitsvolle invulling van deze dagen voor de leerlingen op
school. Een aantal ouders vraagt ook om de zomervakantie te laten starten op een maandag en te
laten eindigen op een vrijdag. Tegelijkertijd zorgt volgens enkele ouders eenzelfde start- en
einddatum van de schoolvakanties in de jaarkalender voor meer duidelijkheid.
Ouders met een kind in het buitengewoon onderwijs halen specifieke bezorgdheden aan: ze vinden
het belangrijk dat hun kind voldoende rust heeft tijdens de zomervakantie, andere ouders
benadrukken dan weer dat hun kind tijdens de lange zomervakantie de structuur en regelmaat van
de schooldagen mist en/of dat hun kind veel vergeet van wat het geleerd heeft.
Doorheen dit hele rapport komt duidelijk naar voren dat een herverdeling van de schoolvakanties
een impact heeft op onze hele samenleving. Een herverdeling van de schoolvakanties zal in heel wat
sectoren voelbaar zijn en een reorganisatie vragen. Denk maar aan de organisatie van de opvang
tijdens schoolvakanties, het jeugdwerk, het werk van ouders, het toerisme, vakantiewerk voor
jongeren … Afstemming en reorganisatie van gerelateerde gebieden is dan ook wenselijk volgens
ouders.
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Bijlage: blanco versie van de vragenlijst
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Bijlage: infographic
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