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De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 1 december 2021, onder voorzitterschap van Amir Bachrouri, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert met 13 stemmen voor en 1 stem tegen het volgende: 

Inhoud 

 Laat de stemmen en belangen van kinderen en jongeren bij dit onderwerp sterker doorwegen dan 

die van volwassenen 3 

 Zet de vele onderzoeken en standpunten van kinderen en jongeren over gelijkwaardiger onderwijs 

om in realiteit, ook zonder een hervorming van de schoolkalender 3 

 Garandeer voor elk kind het recht op rust en kwalitatieve vrije tijd 4 

 Luister naar hoe kinderen en jongeren zelf hun tijd en rust willen invullen. 4 

 Zorg er bij een eventuele hervorming voor dat alle kinderen en jongeren van kwalitatieve vrije tijd 

kunnen blijven genieten 5 

 Elk kind en elke jongere heeft recht op een menswaardig bestaan, geef hen medezeggenschap in 

hoe ze hun leven invullen 6 

 

Al meer dan 40 jaar wordt door heel wat experten, leerlingen, leraren en ministers nagedacht over een eventuele 

hervorming van de schoolkalender en de vakanties. Minister Désir hakte de knoop door in het voorjaar van 2021, 

waardoor het Franstalig onderwijs volgens de huidige afspraken en verwachtingen vanaf schooljaar 2022-2023 met een 

nieuwe schoolkalender aan de slag gaat. Vanaf dat jaar verliezen 30 juni en 1 september hun bijzondere bijklank in 

Wallonië en een deel van de Brusselse scholen. De zomervakantie zal iets later starten en ook iets vroeger eindigen. 

In ruil wordt een week extra toegevoegd aan het begin van de herfst- en krokusvakantie. Deze beslissing opende dit 

debat ook in Vlaanderen opnieuw en grondiger dan ooit. Minister Weyts geeft aan dat hij dit debat participatief en met 

de nodige tijd wil voeren met alle betrokken actoren. 

We voeren dit debat niet in het luchtledige. Kinderen en jongeren leren heel veel bij in ons onderwijs in Vlaanderen 

maar we kampen ook met heel wat uitdagingen. Denk aan de hoge ongelijkheidscijfers, de samenhang met 

kinderarmoede en onrustwekkende signalen over het mentaal welzijn van kinderen en jongeren, in het bijzonder na de 
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coronacrisis123. Denk aan de grote lerarentekorten4 op verschillende onderwijsniveaus, de toenemende 

infrastructuurtekorten in scholen5 (in Brussel en Vlaanderen) en de extreem lange vervoerstijden in het buitengewoon 

onderwijs6. Kinderen en jongeren zweven niet als losse lerende wezentjes rond, maar zijn als volwaardige personen 

deel van al deze maatschappelijke evoluties. Hun onderwijs en leerloopbaan is één element in hun leven vol kansen, 

uitdagingen en drempels. Ze voelen het als ze honger hebben in de klas omdat hun brooddoos leeg was, als ze niet 

kunnen volgen en de meester weinig tijd heeft, als hun achtergrond er mee voor zorgt dat ze verlaagde slaagkansen 

hebben en buizen of als ze na school tot ’s avonds laat huiswerk moeten doen en geen vrije tijd hebben. Pas als een 

kind zich sterk en goed in zijn vel voelt, kan het leren. In de klas, en daarbuiten. Ook in de zomer en andere 

schoolvakanties leren kinderen en jongeren bij, op duizend verschillende manieren. Dat kan op een fijne hobby, op reis, 

in een vrijwilligersengagement, in een vakantiejob, tijdens een stage, op een goede zomerschool,… En op school. We 

moeten daarbij in het bijzonder aandacht hebben voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten, 

zij vallen te vaak uit de boot, hun noden en stemmen worden niet luid genoeg gehoord. 

Laat ons deze keer de stemmen van kinderen en jongeren niet vergeten. Laat de stemmen van experten of commissies 

niet luider klinken dan die van de doelgroep. We hebben hiervoor een goed kader: het kinderrechtenverdrag. We moeten 

de kinderrechten met heel de samenleving maximaal, ondeelbaar en universeel waar maken. Elke dag. 

Medezeggenschap is daarbij cruciaal. Kinderen leren bij en hebben plezier als ze zich vrij en eigenaar voelen over hun 

eigen tijd. Dat kan op school, dat kan tijdens het huiswerk maken, dat kan tijdens je vrije tijd, maar daar moet actief aan 

gewerkt worden. Maak kinderen en jongeren geen lijdend voorwerp van deze eventuele hervorming. Luister naar hun 

voorwaarden en afwegingen en zorg ervoor dat ze leidend onderwerp kunnen zijn.  

 

In dit advies overlopen we op basis van het kinderrechtenverdrag essentiële elementen om rekening mee te houden de 

komende maanden. Het VN-verdrag werd in 1989 afgesproken door de Verenigde Naties en in 1991 bekrachtigd door 

het Vlaams Parlement. Het gaat over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren tot 18 jaar. De rechten uit dat 

verdrag zijn ondeelbaar, onvervreemdbaar en universeel. Vier basisprincipes staan als rode draad centraal in elk artikel: 

non-discriminatie, het recht op (over)leven en ontwikkeling, het recht op participatie en het belang van het kind. 

Inhoudelijk bestaat het verdrag uit drie grote pijlers: bescherming, voorziening en participatie van kinderen en jongeren. 

Het belang van het kind (artikel 3) gaat ervan uit dat elke afweging die impact heeft op kinderen en jongeren uit moet 

gaan van het welzijn (in alle vormen) van kinderen en jongeren zelf en vanuit de nodige zorg en bescherming die nodig 

zijn om dat welzijn te verzekeren. Dat vragen we dan ook met aandrang voor dit cruciale dossier. 

Voor dit advies gingen we in gesprek met jongeren, organisaties, en jeugdwerk en hielden we rekening met de 

bestaande literatuur en onderzoeken. Het komende half jaar leggen we een verder participatief traject af met kinderen, 

jongeren en hun organisaties om verdere afwegingen en inschattingen te maken, en zorgen we voor uitgewerkte 

scenario’s. We hebben daarbij aandacht voor de kansen, bedreigingen en essentiële randvoorwaarden bij elk scenario. 

We doen pas in een latere fase uitspraak over de noodzakelijke voorwaarden en eventuele positie van kinderen en 

jongeren. We willen dat doen na een stevig en weloverwogen traject. Dit huidige advies geeft alvast de absolute 

basisprincipes weer waaronder dit debat gevoerd moet worden.  

_________________ 

1 https://www.vvs.ac/pers/persbericht-vvs-wil-taboe-rond-mentaal-welzijn-doorbreken  

2 https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/een-nieuwe-golf-een-nieuwe-prioriteit-kinderen-en-jongeren  

3 https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-08/Over%20leven%20op%20school_WEB2.pdf  

4 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/15/lerarentekort-getuigenissen/  

5 https://www.bruzz.be/onderwijs/550-miljoen-euro-nodig-om-plaatsgebrek-onderwijs-weg-te-werken-2021-05-21  

6 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/09/vijf-extra-busritten-voor-leerlingen-uit-buitengewoon-onderwijs/  

https://www.vvs.ac/pers/persbericht-vvs-wil-taboe-rond-mentaal-welzijn-doorbreken
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/een-nieuwe-golf-een-nieuwe-prioriteit-kinderen-en-jongeren
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-08/Over%20leven%20op%20school_WEB2.pdf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/15/lerarentekort-getuigenissen/
https://www.bruzz.be/onderwijs/550-miljoen-euro-nodig-om-plaatsgebrek-onderwijs-weg-te-werken-2021-05-21
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/09/vijf-extra-busritten-voor-leerlingen-uit-buitengewoon-onderwijs/
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Laat de stemmen en belangen van kinderen en jongeren bij dit onderwerp sterker doorwegen dan die van 

volwassenen 

Het recht op participatie komt in het verdrag als rode draad naar voor en is voor dit dossier gewoon primordiaal. We 

durven ons uitspreken dat kinderen en jongeren bij dit onderwerp misschien wel meer recht van spreken hebben dan 

volwassenen. Kinderen en jongeren zijn diegenen die als beste de volledige impact van zo’n maatregel kunnen 

inschatten op hun leven. Zij weten hoe hun leven er nu uitziet en hoe vrije tijd, school, thuis zijn en weg zijn passen in 

hun leven. Zij voelen rechtstreeks de impact van deze beslissingen. We ontkennen de belangen van de duizenden 

leraren, directeurs, ouders, opvoedsituaties, economische impact… niet. Integendeel. De afweging is zo groot en 

complex, dat het risico groot is dat de gesprekken boven de hoofden van kinderen en jongeren worden gevoerd. 

Laat hun belangen dan ook primair doorwegen op die van volwassenen, van organisaties of van maatschappelijke 

afwegingen. Dit mag geen politiek spel worden op de kap van kinderen, jongeren en hun gezin. Zorg ervoor dat 

kinderen en jongeren hun eigen onderwijs in handen hebben bij zo’n grootschalige overweging.  

Zet de vele onderzoeken en standpunten van kinderen en jongeren over gelijkwaardiger onderwijs om in 

realiteit, ook zonder een hervorming van de schoolkalender  

 

Uiteraard komen we in dit dossier op het recht op onderwijs en ontwikkeling uit in het kinderrechtenverdrag (artikel 28 

en 29). Kinderen en jongeren spreken zich regelmatig uit over de manier waarop onderwijs georganiseerd wordt, over 

de bestaande problemen en ongelijkheden die vandaag hardnekkig duidelijk blijven. Ook in Vlaanderen zien niet alle 

kinderen en jongeren hun recht op onderwijs op een gelijkwaardige manier ingevuld. Er bestaan tal van onderzoeken 

en standpunten over hoe de ongelijkheid in ons onderwijs kan worden aangepakt zoals de standpunten van VVS7, VSK8 

en de Vlaamse Jeugdraad9.  

 

Er is heel wat onderzoek dat concludeert dat de leerkloof tussen kinderen en jongeren verkleind zou kunnen worden 

door een kortere zomervakantie. De commissie Brinckman10 gaf in 2021 aanbevelingen voor beter onderwijs en geeft 

in hun rapport mee dat er ondubbelzinnige wetenschappelijke bewijs is dat de zomervakantie te lang is en die de sociale 

ongelijkheid heel erg versterkt doordat kinderen in sociaal economisch sterkere gezinnen stimulansen krijgen en 

vooruitgaan, terwijl die in kwetsbare context net erge achterstand oplopen. Ze moedigen sterk aan om naar een inkorting 

van de vakantie te gaan. Er is onderzoek over de leerkloof dat in verschillende richtingen wijst (minder ongelijkheid, 

neutrale impact of alleen impact op specifieke groepen), er is evidentie voor het verminderen van ongelijkwaardige 

eetpatronen, taalgebruik en gelijker aanbieden van stimulansen door kortere vakanties.  

 

De vraag is in welke mate dit zou werken in onze Vlaamse context. Wat we wel weten is dat we al jarenlang de strijd 

aangaan met de ongelijkheid in ons onderwijs, de ongelijkheid zakt langzaamaan door GOK-beleid maar tegelijk dalen 

de gemiddelde schoolse prestaties11. De samenhang tussen prestaties en hun sociaal economische status blijft heel 

erg groot. Een aanpassing van de schoolkalender kan één van de mogelijkheden zijn om hier aan te werken. 

 

_________________ 

7 Standpunt studiekosten VVS  

8 De kwaliteit van ons onderwijs daalt en wat zegt VSK daarover?  

9 Advies Kansen op school Vlaamse Jeugdraad  

10 Commissie Brinckman, Rapport beter Onderwijs 

11 Sono: Ongelijkheden in het vlaamse onderwijssysteem: verbetering in zicht? Een vergelijking tussen PISA 2003 en 2015 E. Franck en I. Nicaise:  

https://www.vvs.ac/standpunten/studiekosten
https://www.scholierenkoepel.be/artikels/onderwijsnieuws-de-kwaliteit-daalt?returnurl=nieuws
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/kansen-op-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/RAPPORT-OK19%20oktober.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=11927
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Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs zonder discriminatie, hoe onbewust die ook ingebouwd zit. Zet dit 

recht op non-discriminatie om in realiteit tijdens de onderwijstijd die we vandaag al hebben, en denk bv. aan: 

- Inzetten van onderwijstijd op een efficiënte manier (zet bv. in op de extra dagen aan het eind van een trimester 

die noch leertijd, noch reflectietijd of ontspannende tijd zijn op school) 

- Geef aandacht aan onderzoek dat verbeteringen suggereert zonder naar drastische kalenderwijzigingen te 

kijken zoals een later startuur voor tieners en jongeren of over het zinvol inzetten van huiswerk. 

- Investeer in maatregelen die de segregatie van kinderen en jongeren met verschillende achtergronden 

verlaagt. 

 

Kinderen en jongeren leren bij op een formele manier, maar ook heel vaak en op een goede manier informeel (toevallig, 

ongepland of onbewust) of non-formeel (niet in een schoolcontext, soms wel gepland en semi gestructureerd). Er 

bestaat al heel wat expertise over hoe we leren: in een schoolcontext, maar ook erbuiten, tijdens de schooluren, tijdens 

een hobby, tijdens vrije tijd, tijdens (vakantie)werk, (kinder-)opvang en rusttijd. Zet structureel in op een goede 

samenwerking en holistische visie op ‘leren’ in brede zin vanuit het belang van kinderen en jongeren zelf.   

Garandeer voor elk kind het recht op rust en kwalitatieve vrije tijd 

 
Artikel 31 van het kinderrechtenverdrag gaat in op het recht op vrije tijd en tijd waarin kinderen en jongeren op hun 
eigen manier rust kunnen beleven. Dat kan tijd betekenen zonder vaste structuur, fysieke en mentale rust, of tijd zonder 
verplichtingen, maar dit hangt vooral heel erg af van hoe kinderen en jongeren dit zelf invullen.  
 
Voor kinderen en jongeren is het heel erg belangrijk dat ze zelf ‘zin’ hebben in hoe ze hun tijd kunnen doorbrengen. En 
nee, dat is niet alleen wanneer ze ‘typisch fijne’ dingen mogen doen. Net als bij volwassenen wordt veel bepaald door 
hun intrinsieke of extrinsieke motivatie en of ze al dan niet verplicht worden om iets te doen. Zowel schooltijd als vrije 
tijd kan in principe door kinderen ervaren worden als groeitijd. Het verschil ligt in de beleving van kinderen en of zij het 
ervaren als vrije tijd. Het is best mogelijk dat verplichte tijd evolueert naar vrije tijd omdat het kind plots plezier ontdekt 
en de tijd toch leuk blijkt te zijn. Achteraf bekijkt het kind deze tijd dan als vrije tijd12. We verwijzen hier heel graag naar 
de sterke visies van o.a. VDS en Bataljong en vragen dan ook om de expertisen van jeugdwerk mee te nemen bij deze 
cruciale afwegingen. 
 
Daarnaast is het enorm belangrijk dat vrije tijd waarbij een zekere verplichting noodzakelijk is, zoals zorg voor of opvang 
voor kinderen of zomerscholen, kwalitatief worden ingevuld, met een gelijkwaardige toegang tot activiteiten naar keuze, 
op een bereikbare en outreachende manier. Kijk bv. naar het initiatief van Komm’af, de structurele erkenning en steun 
voor jeugdwerkorganisaties en de noodzakelijke investeringen in lokale besturen en vrije tijdsactiviteiten. We werken 
ernaar toe kinderen op een geïntegreerde manier werkingen te leren kennen en ze actief naar kinderen en jongeren 
toe te brengen zonder dat er gestigmatiseerd wordt. Verplichten werkt niet.  

Luister naar hoe kinderen en jongeren zelf hun tijd en rust willen invullen. 

 
Rust en vrije tijd waarbij kinderen en jongeren zelf kunnen kiezen wat ze doen of niet doen, en dus volledig uit vrije wil 
kunnen handelen- is enorm belangrijk voor hun welzijn. Daar valt meer onder dan voldoende slaap en rust, maar ook 
tijd in een veilige omgeving om volledig te ontspannen. We denken hierbij bv. aan de vraag van bv. scholieren om 
minder huiswerk te geven, maar verwijzen ook opnieuw naar het school-startuur voor tieners.  
 
Er werd immers aangetoond dat het belangrijk is voor de ontwikkeling om voldoende lang te slapen. Anderzijds, tijdens 

de wakkere of actieve uren is onderling contact én contact met volwassenen en niet-leeftijdsgenoten belangrijk ter 

ontspanning en om in niet verplichte en niet gestructureerde contexten ook te kunnen groeien en vieren. Tijdens de 

coronaperiode kwam er ook onderzoek13 naar voor uit o.a. Nederland waarin kinderen aangaven soms ook meer tijd 

_________________ 

12 VDS visie op vrije tijd 

13 Nederlands Jeugdinstituut- #ikpraatmee signalen jongeren over Corona 

https://www.speelplein.net/overspelen/nl
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Ikpraatmee.pdf
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met hun gezin of ouders te waarderen. We nemen hierbij ook graag bv. de recente bevindingen mee van het onderzoek 

van het JOP van eind november 202114 waarin kinderen en jongeren zelf aangaven welke impact de coronacrisis en 

de bijhorende tijdsbesteding van kinderen en jongeren heeft gehad. Kinderen en jongeren gaven daarin aan dat heel 

veel thuis zijn en zonder vrije tijds-besteding of hobby’s  wegvallen van hobby’s en vrije tijd als negatief ervaarden. Een 

opvallend cijfer hierbij was dat 6 procent van de 10- tot 12-jarigen (onderzocht bij 2500 kinderen) aangaf geen enkel 

contact met vrienden te hebben tijdens de lockdown. 

Zorg er bij een eventuele hervorming voor dat alle kinderen en jongeren van kwalitatieve vrije tijd kunnen blijven 

genieten 

 
Al jaren werken we vanuit jeugdwerk en jeugdbeleid aan meer jeugdwerk en vrije tijdskansen voor meer kinderen en 
jongeren. Niet al het jeugdwerk moet passen bij elke jongere, maar elk kind en elke jongere moet een plek vinden 
ergens binnen jeugdwerk. Als we een eventuele herindeling van het schooljaar overwegen, moeten we dan ook vanuit 
twee perspectieven kijken: die van kinderen en jongeren om kwalitatieve vrije tijd te kùnnen beleven of er deel van uit 
te maken, en die van aanbieders van vrije tijdsactiviteiten en jeugdwerk om kwaliteit te kunnen blíjven bieden.  
 
Voor kinderen en jongeren blijft het actief aanbieden van jeugdwerk, vindplaatsgericht werken en bijzondere aandacht 
voor kinderen en jongeren in kwetsbare contexten cruciaal. Zeker nu, en zeker bij een eventuele hervorming. Kinderen, 
jongeren en hun ouders moeten vanuit elke achtergrond kunnen kiezen voor toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve 
vrije tijd, voor een gezinsvakantie, thuis, naar het land van herkomst of ergens anders, voor ‘samentijd’. Jongeren 
moeten hun eigen keuze kunnen maken voor vakantiewerk, vrije tijd of een fijne vrijwilligerservaring. Een engagement 
opnemen heeft een niet te onderschatten meerwaarde voor jongeren en onze samenleving. Dat moet dan ook mogelijk 
blijven. Een eventuele hertekening kan al deze aspecten bedreigen, maar ze ook extra kansen geven.  
 
Vanuit het perspectief van de organisatoren van vrije tijd hangt bij een hertekening heel veel af van de beschikbaarheid 
van hun vrijwilligers. Je vrijwilligers maken je jeugdwerk, je jeugdwerkzomer maar ook andere schoolvakanties, vrije 
tijdsactiviteiten en dus ook opvangkansen mogelijk. Onze vrijwilligersinzet is bovendien niet te vergelijken met die in 
Franstalig België. Zonder minimale afstemming met hoger onderwijs, dreigt een verschuiving naar hun vakantiemodel 
te zorgen voor een enorm verlies aan vrijwilligerstijd. Jongeren zullen minder tijd hebben in de zomer om hun keuzes 
te maken, kinderen zullen minder (toegankelijk) aanbod hebben in de verschoven vakantieweken voor engagementen, 
kampen, speelpleinen of activiteiten. We merken ook nu al in praktijk dat bepaalde systemen in het hoger onderwijs 
minder mogelijkheden geven voor studenten om ook in hun vrije tijd bij te leren als begeleider van een activiteit, denk 
bv. aan het gebrek aan vakanties afgestemd met leerplichtonderwijs in universitair onderwijs of de modulesystemen in 
zowel hogescholen als universiteiten. Een goede afweging, maatschappelijk bijleren en erkennen van engagementen 
met hoger onderwijs is dus cruciaal. 
 
We weten immers uit recent onderzoek door de Koning Boudewijnstichting, de Universiteit Gent en de FOD Economie 
uit 201915 dat 10,6 procent van de bevolking in België vrijwilligt binnen jeugdwerk. Dat zijn in absolute aantallen in België 
zo’n 100.000 vrijwilligers. We weten uit deze studie bovendien ook dat specifiek de jongste bevolkingsgroep (tot 29 
jaar), personen die zichzelf omschrijven als student naar beroepsstatus én hoger opgeleiden gemiddeld meer uren 
vrijwilligerswerk investeren dan andere bevolkingsgroepen. Gezien het profiel van de vrijwilliger in jeugdwerk, betekent 
dit dat de link tussen vrijwilligerswerk in jeugdwerk en hoger onderwijs bij uitstek van cruciaal belang is. 
 
De afstemming met hoger onderwijs kan een bedreiging vormen, we merken dit ook in het bijzonder in de reacties vanuit 
het middenveld in Franstalig België. Er zijn echter ook mogelijkheden om hierin kansen en verbeteringen te vinden voor 
de situatie vandaag. Vandaag kunnen zeker niet alle jongeren kiezen om zo’n engagement te doen omwille van de 
nood aan betaalde engagementen, gezinsreizen, herexamens of andere tijdsinvullingen. Deze eventuele hertekening 
kan voor deze opportuniteitskosten een verbetering betekenen.  
 
Aanbieders moeten de kans hebben om kwalitatief te blijven organiseren en hangen daarvoor naast van hun vrijwilligers 
ook af van verblijfplaatsen, vrije tijdsinfrastructuur, materialen, middelen enz. Organisaties willen hun prijzen niet 
verhogen en daarmee kinderen en jongeren in de meest kwetsbare contexten het hardst treffen, maar willen net blijven 
verder werken aan hogere toegankelijkheid en jeugdwerk voor àlle kinderen en jongeren. De vraag zal zijn of 

_________________ 

14 Onderzoek JOP berichtgeving 

15 Vrijwilligerswerk in België in cijfers 2019 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211130_98132809
https://www.kbs-frb.be/nl/het-vrijwilligerswerk-belgie-2019-kerncijfers
https://www.kbs-frb.be/nl/het-vrijwilligerswerk-belgie-2019-kerncijfers
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organisaties die toegankelijkheid kunnen blijven waar maken en verbeteren bij een eventuele verschuiving en een lager 
aantal beschikbare vrijwilligers. Bovendien stellen organisaties de kwaliteit van hun aanbod steeds voorop, met 
opleidingen, maar ook door hun aanbod aan activiteiten bottom up uit te werken. Laat ons er samen voor zorgen dat 
organisaties niet omwille van een eventuele verschuiving gedwongen worden die kwaliteit te verlagen of puur op basis 
van opvangnoden hun visie te moeten lossen. 

Elk kind en elke jongere heeft recht op een menswaardig bestaan, geef hen medezeggenschap in hoe ze hun 

leven invullen 

 
Vele van de kinderrechten zijn erop gericht kinderen en jongeren te beschermen tegen intenties en handelingen die niet 
in hun belang zijn. We mogen hierbij niet vergeten dat kinderen en jongeren zelf heel wat acties ondernemen, keuzes 
maken en zelf beslissingen kunnen maken over hun leven. Vanaf de wettelijke minimumvereisten van bv. leeftijd vervuld 
zijn, moeten jongeren zelf hun recht kunnen uitoefenen op bv. betaald werk, rondreizen of zich vrij bewegen enz. tenzij 
er opheffende argumenten zijn om dit recht niet te kunnen uitoefenen (denk bv. aan de coronamaatregelen of te jonge 
leeftijd om legaal te werken). Heel wat jongeren hebben bv. de nood om geld te verdienen in eigen naam en handelen, 
om daarmee studies, leefkosten enz. te kunnen bekostigen. Een eventuele hervorming mag hier niet op ingrijpen in die 
mate dat dit niet langer kan.  
 
Hetzelfde geldt voor jongeren die engagementen willen waarmaken van elke mogelijke vorm. Een overheid en hun 
beleid zou ervoor moeten zorgen dat jongeren die dit willen, een engagement kunnen opnemen en hierdoor niet 
gehinderd worden door hoge opportuniteitskosten en bv. zich niet vrijwillig kunnen inzetten omdat ze in die tijd geld 
moeten verdienen. We kijken hierbij ook graag naar internationale mogelijkheden en verwijzen naar het Bologna 
akkoord16. Een eventuele hertekening mag deze doelstellingen niet verder in gevaar brengen.  

We doen op dit moment nog geen uitspraak over of de schoolvakanties herverdeeld moeten worden of niet. We zien 

evenveel kansen als bedreigingen, en eisen onze stoel aan tafel op om hier vanuit het belang van kinderen en 

jongeren over na te denken. We vragen hierbij met de grootste aandrang om kinderen en jongeren centraal te stellen, 

van begin tot bij een eventuele implementatie van een hervorming en erna. 

 

 

 

 

 

_________________ 

16 https://www.vvs.ac/standpunten/erasmus 


