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De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 4 mei 2022, onder voorzitterschap van Amir Bachrouri, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert met 9 stemmen voor en 1 onthouding het volgende: 

Inhoud 

 Neem bij onderzoek de gelijkwaardigheid van leerkansen in brede zin mee. Laat dit debat niet 

alleen draaien om formele leerwinst, data en kalenders, maar om structurele gelijkwaardigheid 

van kansen. 4 

 Maak grondig werk van een regeringsbrede visie op échte vrije tijd van kinderen en jongeren en 

voorzie de nodige investeringen. 7 

 Herbekijk de zomerscholen in het licht van dit maatschappelijk debat, zet in op lokale netwerken 

en integreer vrije tijd met onderwijs, cultuur en sport. Maak de zomerscholen minder ‘zomer’ en 

minder ‘school’. 9 

 Zorg ervoor dat kinderen en jongeren tijd en een plek kunnen vinden om georganiseerd én niet 

georganiseerd kansen te vinden op échte vrije tijd. 10 

 Voer kritisch en diepgaand het gesprek over de afstemming van schoolkalenders. Doe dat op alle 

niveaus en neem expliciet het hoger onderwijs mee. Beschouw een mogelijke hervorming als een 

kans op systeemverandering en het inbouwen van echte rust in het hoger onderwijs. 11 

 Vergeet niet dat de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap samenkomen in 

Brussel. Maak van dit essentiële debat geen politiek spel, maar houd de Brusselse kinderen en 

jongeren voor ogen en zorg ervoor dat de landsdelen elkaar kunnen blijven ontmoeten. 12 

 Garandeer, in elk scenario, dat er gewerkt wordt aan gelijkwaardige leerkansen in brede zin voor 

kinderen en jongeren. Ga daarvoor een engagement aan met de hele Vlaamse Regering. 14 

 Zet, wanneer Vlaanderen zijn vakantieregeling behoudt, in op een goede communicatie en 

afstemming onder jeugdverblijven, jeugdtoerisme, vervoer en jeugdlocaties in Brussel en de 

Brusselse Rand. Maak zo optimaal vrijetijdskansen mogelijk voor alle kinderen en jongeren en 

houd ook rekening met het verplaatsen of verhuizen van werkingen waar de oorspronkelijke 

locatie niet langer mogelijk is. 15 

 Leer, wanneer Vlaanderen zijn vakantieregeling behoudt, actief bij uit wat het onderwijs van de 

Franse Gemeenschap vaststelt. 16 
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 Kies, wanneer zou worden overgegaan tot een nieuwe kalender, voor een lange 

overgangsperiode van drie schooljaren om goede communicatie en implementatie mogelijk te 

maken. 17 

 Een hervorming in Vlaanderen naar voorbeeld van de Franse Gemeenschap kan niet slagen 

zonder afstemming van de kalenders met hogescholen en universiteiten. We hebben onze 

vrijwilligers nodig voor een kwalitatief vrijetijdsaanbod. 17 

 Houd rekening met de implicaties van een andere schoolkalender en de weersomstandigheden 

tijdens verschillende jaargetijden op het vlak van onderwijs, maar ook voor vrije tijd. Zorg ervoor 

dat kinderen en jongeren plek hebben: buiten, binnen, in openbare ruimte, georganiseerd en niet-

georganiseerd. Als we alle kinderen en jongeren op school én in hun vrije tijd impulsen willen 

geven, moet daar een geschikte plaats voor zijn. 17 

 Zet in op échte vrije tijd (georganiseerd en niet-georganiseerd) bij de implementatie van een 

nieuwe schoolkalender en maak zo de kansen op bijleren, impulsen krijgen, lerend spelen en jong 

zijn gelijkwaardiger voor alle kinderen en jongeren. 18 

 Leer bij de implementatie van een nieuwe kalender structureel bij en blijf inzetten op 

stressvermindering. Laat de nieuwe kalender geen terugkeer worden naar een nieuw normaal van 

voortdurende stress en verwachtingen voor leerlingen én leraren. 19 

 Onderzoek de opties om religie op een inclusieve manier te blijven beleven in combinatie met 

kwalitatieve vrije tijd en onderwijs. 19 

 We willen de oproep doen om met elkaar te praten. Over sectoren heen, over regio’s heen, over 

onderwijsniveaus heen. Maar ook binnen scholen, deeltijds kunstonderwijs, binnen 

jeugdorganisaties, binnen bedrijven en binnen de overheid. Een eventuele hervorming als deze 

kan een gigantische positieve impact hebben. Maar alleen als er echt goed met elkaar gepraat 

wordt. 20 

 We vragen om dit kalenderdebat ook open te trekken vanuit het perspectief van jongeren die 

(moeten) werken tijdens het jaar, een engagement opnemen, of net heel weinig gepland hebben 

en het scenario te kiezen met de meeste kansen voor elk profiel. Kijk niet alleen naar de nieuwe 

jaarkalender van de Franse Gemeenschap voor dit vraagstuk. 21 

 Durf kritisch te denken of ons huidige tijdsindelingssysteem beter kan voor kinderen, jongeren en 

leraren wat dag-, week- én jaarindeling betreft. 21 

 

Vakantie! Een woord dat je bijna niet kunt uitspreken zonder uitroepteken. Een thema waarover iedereen een mening 

heeft, en dat de afgelopen weken en maanden regelmatig in de media besproken werd. De aanleiding? Het onderwijs 

van de Franse Gemeenschap lanceerde in het voorjaar van 2021 het voorstel om de veertien weken vakantie die 

kinderen en jongeren elk jaar hebben te herverdelen. Op woensdag 30 maart 2022 werd dat voorstel definitief. Komend 

schooljaar 2022-2023 gaan de kinderen in het onderwijs van de Franse Gemeenschap op 29 augustus weer naar 

school, krijgen ze in de herfst- en krokusvakantie een week vakantie extra en duurt het schooljaar langer, tot en met 7 

juli 2023.  
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Het debat gaat al heel lang mee. De inzet: de kansen van kinderen en jongeren op kwalitatief onderwijs verbeteren. 

Een debat waarin de stem van kinderen en jongeren zelf soms vergeten dreigt te worden. Waarin hun perspectief te 

klein lijkt in vergelijking met machtige en economisch grote sectoren. Een debat waarbinnen organisaties van kinderen 

en jongeren slechts een ondertoon voeren. Met dit advies willen we die stem naar voren brengen, een afweging maken 

in dit kalenderdebat, maar vooral verder gaan en het écht hebben over kansen van kinderen en jongeren. Want er is 

niet langer een default-optie aanwezig waarbij er niets grondig verandert aan de jaarkalender. Door de keuze van de 

Franse Gemeenschap komen de eerste gevolgen nu al op ons af. Maar ook de kansen. 

We bespreken in dit advies de drie mogelijke scenario’s waar we voor staan:  

1. Een scenario waarin Vlaanderen zijn vakantiesysteem behoudt terwijl de Franse Gemeenschap aanpast;  

2. Een scenario waarin Vlaanderen op termijn zijn vakantiesysteem aanpast volgens hetzelfde systeem als de 

Franse Gemeenschap  

3. Een scenario waarin Vlaanderen zijn vakantiesysteem ook aanpast, maar volgens een ander systeem dan de 

Franse Gemeenschap.  

We bespreken vooraf enkele uitgangspunten waarmee we dit advies geschreven hebben. 

We liepen voor dit advies een stevig participatief traject tussen mei 2021 en mei 2022. In dat jaar voerden we 

literatuuronderzoek en zochten we de praktische implicaties uit van de beslissing van de Franse Gemeenschap met 

jeugdwerkers. We gingen in gesprek met kinderen en jongeren en organiseerden een hackathon om de uitdaging 

multidisciplinair aan te pakken. We erkennen en bedanken daarbij heel wat organisaties voor hun input en hulp. In het 

bijzonder ook Debateville voor de hulp bij de klasgesprekken. In december 2021 brachten we een principieel advies uit 

over hoe dit maatschappelijke debat gevoerd moet worden. Nu brengen we dat in praktijk en geven we de inhoudelijke 

afweging mee van de verschillende toekomstmogelijkheden voor het Vlaamse onderwijs.  

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

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

Om dit advies te schrijven, volgden we het stappenplan rond het belang van het kind van het Kenniscentrum 

Kinderrechten (Kenniscentrum Kinderrechten, 2022). Een van onze belangrijkste principes daarbij: we stelden de stem 

van kinderen en jongeren voorop. We gaven hen een veilige context om hun mening te uiten en informeerden kinderen 

en jongeren goed voor we de discussie aangingen. De kinderen en jongeren wisten ook op voorhand wat er zou 

gebeuren met hun uitspraken en hoe we terugkoppeling voorzien. We vinden het enorm belangrijk om hoofdzakelijk de 

kinderen en jongeren zelf aan bod te laten komen in dit advies. We plaatsen hun uitspraken naast die van 

onderzoekers, leraren, ouders … maar vragen met dit advies om hun stem, samen met die van scholieren en 

studenten, bovenaan te plaatsen. Want dit is een debat waarbij ‘het belang van het kind’ vaak ingezet wordt ter 

argumentatie. We willen mee bewaken dat niet alleen volwassenen spreken over dit onderwerp, maar ook 

kinderen en jongeren zelf. 

In dit debat, bij uitstek een waarin met een economische blik gekeken wordt naar het potentieel van onze kinderen, 

jongeren en hun opleiding, maar ook naar toerisme, transport, arbeidsmarkt enz., vragen we om kinderen en jongeren 

als geheel te blijven zien. Als meer dan lerende wezens, als volwaardige personen met een recht op onderwijs 

en ontwikkeling, inspraak, vrije tijd, ontspanning en rust. Die rechten staan niet in volgorde van belangrijkheid, 

maar zijn ondeelbaar en evenwaardig. 

In dit advies lees je onze uitgebreide overwegingen. Die doen ons besluiten dat een hervormd schooljaar snel 

invoeren niet de oplossing zou zijn. Een nieuwe kalender kan op termijn één route zijn naar meer kansengelijk-

waardigheid. Maar vandaag zou die route het probleem in essentie nog niet voldoende aanpakken: ongelijk-

waardige leef- en leerkansen voor kinderen en jongeren met verschillende achtergronden. 

Jeugdorganisaties zijn zich bewust van de uitdagingen van een eventuele hervorming op langere termijn, maar zijn ook 

bereid kansen te zien in een grootschalige hervorming van hun jaarkalender. Organisaties zien kinderen en jongeren in 

hun geheel en kijken dus verder dan de impact die een hervorming zou hebben op hun eigen werking. Tenminste, als 

die hervorming ervoor zorgt dat het essentiële probleem beter aangepakt wordt dan vandaag: alle kinderen en 

jongeren meer gelijkwaardige kansen geven, met een heel duidelijke focus op wie zich vandaag in een 
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kwetsbare situatie bevindt en in de vakanties vaak wekenlang thuiszit zonder impulsen. We formuleren 

doorheen onze overwegingen essentiële voorwaarden op basis van onze basisuitgangspunten en de drie 

verschillende scenario’s. 

 

We starten dit advies graag met enkele uitgangspunten zodat we voor de drie verschillende scenario’s dezelfde 

fundamenten hebben om op te bouwen.  

 

Neem bij onderzoek de gelijkwaardigheid van leerkansen in brede zin mee. Laat dit debat niet alleen draaien 

om formele leerwinst, data en kalenders, maar om structurele gelijkwaardigheid van kansen. 

Gedurende het traject dat we gelopen hebben met kinderen, jongeren en hun organisaties werd heel erg duidelijk dat 

dit debat moet draaien om de kansen van kinderen en jongeren. De kansen om te leren, om te spelen, om zich te 

vervelen en af en toe niks te doen of te moeten. Om jong te zijn. 

De belangrijkste beweegreden om over een grootschalige kalenderhervorming te beslissen in het onderwijs van de 

Franse Gemeenschap, en om hier in Vlaanderen het gesprek grondig te voeren, is gelijkwaardige kansen voor alle 

kinderen en jongeren. Op verschillende plaatsen wordt geschreven over de veronderstelde positieve impact die een 

inkorting van de negen weken zomervakantie zou hebben op kinderen en jongeren, in het bijzonder op die in kwetsbare 

situaties. 

Waar geen twijfel over bestaat, is dat kinderen en jongeren in de schoolvakanties niet allen dezelfde kansen hebben. 

Kansen om te spelen, om spelend te leren, om nieuwe plekken en mensen te ontdekken, maar ook om af en toe 

helemaal niets te doen. Dat er een summer learning loss of gap of kloof bestaat, is zeker, en dat weten we 

bovendien als jeugdwerkers al jaren maar al te goed. We merken in de praktijk elke dag tijdens de schoolvakanties 

dat kinderen in kwetsbare situaties buiten de schoolmuren gemiddeld genomen minder leerkansen krijgen dan andere 

kinderen. Waar we met ons onderwijs zo goed als elk kind bereiken, verliezen we er veel zodra ze de schoolpoort uit 

zijn. 

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Soms in de vakantie kan ik pas naar buiten als 

mijn mama niet meer slaapt, zelfs als het mooi weer is.” 

Onderzoek rond de summer learning loss vertelt ons het volgende: de leerkloof zou minder snel groeien of zelfs 

verkleinen tijdens de schoolweken. Het onderwijs neemt zijn rol op als kansenfabriek en slaagt daar goed of minder 

goed in afhankelijk van heel wat factoren. Een kortere zomervakantie kan om verschillende redenen helpen bij het 

gelijkwaardiger maken van leerkansen voor kinderen en jongeren. Enerzijds zorgen minder vakantieweken voor een 

kleinere achterstand voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties omdat ze minder lang van de schoolbanken weg 

zijn en dus misschien minder kennis en competenties vergeten.  

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Agatha-Berchem – “Ik wist na de zomer niet meer goed hoe ik bij 

rekenen moest splitsen.” 
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Anderzijds hebben kinderen en jongeren in kansrijke situaties minder bijkomende kansen om hun voorsprong nog 

verder te vergroten ten opzichte van wie die extra kansen en impulsen in de vakanties niet krijgt. We willen bovendien 

benadrukken dat deze beleidskeuze echt gemaakt moet worden met kinderen en jongeren indachtig die zeer weinig 

kansen hebben. We komen hier uiteraard nog verder op terug bij de specifieke scenario’s. 

Daarnaast is er onderzoek rond de expliciete educatieve rol die ouders en families hebben door bijvoorbeeld herhaling 

van leerstof te stimuleren. Dat hangt uiteraard ook heel sterk samen met de kansen die kinderen en jongeren hebben 

in hun thuisomgeving. Ook dat kan een aspect zijn dat meespeelt bij een andere indeling van vakanties, aangezien die 

rol dan met kortere vakantiepauzes bij het formele onderwijs terugkomt. We komen later in deze tekst nog terug op 

schoolwerk tijdens vakanties en vrije dagen, maar laat ons dit effect ook niet onderschatten. 

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Mijn oma in Turkije geeft me altijd oefeningen via 

WhatsApp, en dan maak ik die soms wel.” 

Het mag niet verbazen dat het spreiden en herplannen van vakantie- en schooltijd in de loop van de jaren een boeiend 

onderwerp is gebleken. Verschillende onderzoekers in binnen- en buitenland gingen erop in. We halen hieronder de 

voornaamste internationale conclusies aan zoals geconcludeerd door Verachtert (Verachtert, 2021) en aangevuld met 

bijkomend onderzoek: 

- Het voorzien van bijkomende schooltijd door het schooljaar te verlengen leidt niet altijd tot effectief en 

gelijkwaardig invullen van die tijd waardoor het niet als prestatieverhogende beleidskeuze moet worden 

aangemoedigd (Karweit, 1985). 

- Glorieux & Kermarrec deden in 1996-1997 in Vlaanderen een Delphi-onderzoek naar de verschillende 

mogelijke hypotheses en scenario’s om de schoolvakanties te hertekenen en kwamen toen uit bij een 

ritmeringsvoorstel met gedragenheid. Daarbij zou je in blokken van zeven à acht weken school en langere 

tussentijdse vakanties werken (komt dus overeen met huidige systeem Franse Gemeenschap). De 

argumentatie voor een herschikking van de schooltijd was toen voor een deel gebaseerd op de weerstand voor 

het simpelweg verlengen van schooltijd, en de voordelen voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties om 

de vakanties te herschikken. De toenmalige en huidige indeling van vakantie en schooltijd is onevenwichtig en 

heel variabel afhankelijk van de feestdagen en katholieke kalender. In 1997 bleek er voornamelijk veel 

weerstand te bestaan tegen het loskoppelen van de feestdagenkalender (Glorieux, 1997). 

- Patall, Cooper & Allen (Patall, 2010) vonden dat kinderen en jongeren in kwetsbare situaties mogelijk licht baat 

zouden hebben bij een verlengd schooljaar, al is het oorzakelijke effect van verlengde schooltijd met 

bijkomende kansen niet rechtstreeks te trekken omdat veel andere factoren niet onderzocht werden. 

- Vakantie in een schooljaar gelijkmatiger spreiden zonder het schooljaar zelf te verlengen zou volgens Cooper, 

Valentine, Charlton en Melson (Cooper, 2003) maar een zeer beperkt positief effect kunnen hebben op de 

leerprestaties van leerlingen. Er zijn wel aanwijzingen dat de positieve effecten groter zouden zijn voor kinderen 

en jongeren in kwetsbare situaties. Ze gaven ook de aanbeveling mee om gemeenschappen heel actief te 

betrekken bij het plannen van vakanties om het draagvlak te vergroten voor zo’n keuze. 

- Opvolgend onderzoek in de VS zoals dat van McMullen en Rouse (Mcmullen, 2012) onderzocht de verschillen 

tussen een traditionele schoolkalender naar meer onderwijs gedurende het jaar. Ze vonden geen impact op 

de schoolprestaties van kinderen van de gemiddelde scholier en konden ook de resultaten rond de impact op 

kinderen en jongeren in specifieke of kwetsbare subgroepen niet repliceren. 

- Onderzoek van Prieur (Prieur, 2010) in Canada vond dat zomerschoolactiviteiten tijdens de vakanties een 

belangrijke rol kunnen spelen in het tegengaan van de zomerkloof bij kinderen en jongeren in kwetsbare 

situaties, als ze onder de juiste cruciale voorwaarden werkten. Zo mogen zomerschoolactiviteiten niet straffend 

werken voor leerlingen die niet goed scoren tijdens de schooltijd, moeten ze als fijn ondervonden worden door 

de kinderen en is de ouder- en gemeenschapsbetrokkenheid cruciaal. 

- Een recente meta-analyse van Fitzpatrick & Burns (Fitzpatrick, 2019) vond dat leerlingen in scholen met meer 

gespreid onderwijs gedurende het jaar het beperkt beter deden voor wiskunde en lezen, maar hier werd dan 

weer geen groter effect gevonden voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Het onderzoek vond wel 

grotere effecten bij scholen die de zomervakantie tot het minst aantal weken beperkten. 
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- Von Hippel besprak in 2016 dat onderwijs gedurende het jaar kan zorgen voor minder leerverlies tijdens de 

zomer, maar dat het ook de leerwinsten in de loop van het jaar zelf kan verlagen waardoor je in totaal netto 

slechts verwaarloosbaar vooruitgaat. Daarnaast besprak dit onderzoek ook effecten zoals op arbeidsmarkt-

mogelijkheden van moeders en de impact op arbeidsomstandigheden en aantrekkelijkheid van het leraren-

beroep (Von Hippel, 2016).  

 

Verachtert: “Er is tot op heden nog maar weinig degelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten 

van een verkorte zomervakantie op het leren van leerlingen. Het onderzoek dat er wel is, komt 

hoofdzakelijk uit de Verenigde Staten en lijkt erop te wijzen dat er hoogstens een beperkt positief 

effect te verwachten valt van een verkorte zomervakantie wanneer die verkorting leidt tot meer 

instructietijd. Mogelijk is dit effect wat sterker voor kansarme leerlingen.” 

Verachtert verwijst ook naar de nood om een onderzoek zoals het Delphi-onderzoek van Glorieux opnieuw uit te voeren. 

We sluiten ons met één van de belangrijke fundamenten van dit advies graag aan bij de vraag om onderzoek te doen 

in een vergelijkbare context als die in Vlaanderen. Want we kunnen onderzoek uit de VS niet zomaar doortrekken 

binnen onze Vlaamse context.  

Vanaf 2022 hebben we echter een vergelijkbaar landsdeel dat de sprong waagt. Het onderwijs van de Franse 

Gemeenschap gaat voor meer onderwijs tijdens het jaar, met een kortere zomerpauze en een structurele verdeling van 

de les- en vakantieweken. Laat ons die kans grijpen om informatie te verzamelen, bij te leren en ons systeem 

kritisch ter discussie te stellen. Uiteraard zijn er heel wat fundamentele gelijkenissen én verschillen. O.a. met het 

verschil in vrijwilligersbetrokkenheid moeten we rekening houden. Maar we willen meer vragen dan onderzoek. 

Want wat we ook al jaren weten, is dat we het in Vlaanderen en België niet heel goed doen wat gelijkwaardige 

onderwijskansen betreft. Onze onderwijskwaliteit ligt hoog, en we kunnen over heel wat sterke leerlingen een goed 

rapport schrijven, maar twee belangrijke cijfers uit het laatste PISA-onderzoek van 2018 (dus vóór de coronaperiode 

om daar geen vertekening van toe te laten) willen we hier uitlichten (PISA, 2018): 

- Het thuismilieu van leerlingen verklaart in Vlaanderen 17,3% van de variantie in de leesvaardigheidsscores. 

Dat wil zeggen dat ons onderwijs een hoge gemiddelde prestatie combineert met een lagere gelijkheid dan 

gemiddeld. Vlaanderen positioneert zich daarmee naast landen als Duitsland, Frankrijk, Singapore en China. 

Ook België behoort tot deze groep landen. 

- Nationaal veerkrachtige leerlingen zijn leerlingen uit een benadeelde sociaal-economische thuissituatie 

(onderste kwartiel SES-index in eigen land) die een hoge score neerzetten voor leesvaardigheid (bovenste 

kwartiel leesprestatie in eigen land). De resultaten worden hier binnen eigen land geanalyseerd om ze daarna 

op goede manier internationaal te kunnen vergelijken. In België slaagt 9,0% (S.E. 0,99) van de sociaal-

economisch benadeelde leerlingen erin om een hoge prestatie neer te zetten voor lezen. In Vlaanderen slaagt 

9,4% van de benadeelde leerlingen erin om een leesprestatie te halen op het bovenste kwartiel. Daarmee 

bengelen België en Vlaanderen aan de staart voor nationale veerkracht. 

We weten dat ons onderwijs beter kan en meer en gelijkwaardigere kansen kan creëren voor kinderen en jongeren 

uit diverse en uiteenlopende thuissituaties. We kennen onze startpositie, kijken die al decennialang in de ogen en zien 

dit debat als een kans.  

Kansen bieden, nieuwe ervaringen ontdekken, bijleren en metacognitieve competenties versterken gebeurt niet alleen 

in het onderwijs, maar ook in vrije tijd, engagementen, fijne activiteiten … (B. Rogoff, 2016). We nemen daarin ook onze 

eigen verantwoordelijkheid: we weten dat ook het jeugdwerk nog beter kan. Het jeugdwerk wil naar het maximale 

van haar mogelijkheden, mensen en middelen nog meer kinderen en jongeren kansen geven om in brede zin 

bij te leren.  
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Leerling 5de leerjaar – Sint-Agatha-Berchem – “Ik heb in de Chiro geleerd hoe ik kon omgaan met 

vuur, en wat er gevaarlijk was of niet als het dicht in je gezicht komt.” 

In verschillende onderzoeken wordt ernaar gerefereerd, maar beleidsmakers houden er onvoldoende rekening mee dat 

kinderen en jongeren ook informeel en non-formeel leren. De kansen van kinderen en jongeren op verschillende 

vormen van leren in vakantie- én schooltijd zijn cruciaal. Laat ons de zomerkloof niet zonder context benaderen. 

Laat ons niet ontkennen dat onderwijs als enige zo goed als alle kinderen en jongeren bereikt, maar laat ons ook alle 

andere mogelijkheden, kansen, bedreigingen en ongelijkheden niet negeren. 

Tot slot, we zeiden het al, zien we kinderen en jongeren in hun geheel. Hun mentale en fysieke welzijn is uiteraard ook 

een cruciale factor in onderzoek om kansen te verhogen. Vlaams beleid rond welzijn zet daar uiteraard op vele manieren 

op in, maar ook hier willen we pleiten voor een sterke integratie van hulpverlening, preventieve inzet van welzijnsactoren 

en mogelijkheden binnen het onderwijs. We moeten lege brooddozen vermijden, armoede breed maatschappelijk 

aanpakken, het hebben over schoolkosten, maar ook over het welzijn van kinderen en jongeren in de klas.  

Samen met onze collega’s van de Vlaamse Scholierenkoepel en heel wat voorgaande adviezen hebben we hier al heel 

wat voorstellen rond vormgegeven. We verwijzen ook graag naar het onderzoek en de aanbevelingen van prof. dr. 

Peter Adriaenssens over de grootte van klasgroepen, de nood aan begeleiding en individuele leertrajecten, het 

opbouwen van een sociaal netwerk, de afbakening van grenzen en duidelijke steunfiguren binnen en buiten het gezin, 

de brede benadering van welzijn enz. (Adriaenssens, 2010). 

Als een nieuwe kalender tot winst in kansen zou leiden voor kinderen en jongeren in Vlaanderen, passen 

jeugdorganisaties zich aan. Zelfs wanneer alleen een kleine, kwetsbare groep er baat bij heeft, twijfelt ons jeugdwerk 

niet om alle zeilen bij te zetten. Om vrije tijd kwalitatief te blijven organiseren en alle kinderen en jongeren kansen te 

geven. Om voor alle kinderen en jongeren het recht op jeugdwerk waar te maken en hen allemaal die kansen op 

verschillende vormen van leren te bieden. Gedurende het schooljaar, in de vakanties én in samenwerking met 

onderwijs, sport, welzijn en andere sectoren. Maar zorg dan wel voor de juiste focus op gelijkwaardigheid in brede 

zin en beperk dit debat noch alleen op pedagogische of schoolse leerwinsten, noch alleen op data of kalenders.  

 

 

Maak grondig werk van een regeringsbrede visie op échte vrije tijd van kinderen en jongeren en voorzie de 

nodige investeringen.  

In de loop van ons traject stelden we ons meermaals de volgende vraag: als leerlingen, scholieren en leraren die negen 

weken zomervakantie nodig hebben om écht vakantie te hebben en écht te kunnen ontkoppelen, is er dan niet meer 

met ons onderwijs aan de hand dan alleen de kalender? 

Leraar 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Ik hoop dat alles blijft, ik heb die twee maanden echt 

nodig, de eerste weken ben ik echt nog bezig met school tegen dat ik alles een plek kan geven, 

zijn we al voorbij midden juli. Dat is de enige vakantie dat ik echt batterijen kan opladen. En als 

het schooljaar start, is dat ook de echte start van het nieuwe jaar, zoals op 1 januari voor andere 

mensen.” 

In een dossier over het debat dat de COC, de Christelijke vakbond en de grootste lerarenvakbond van Vlaanderen, 

opstelde over dit onderwerp voor het een bevraging lanceerde, werden verschillende argumentaties naast elkaar gezet 

(ACV, 2021). Enerzijds wordt bijvoorbeeld aangehaald dat vakanties van één week tijdens het jaar best kort zijn om op 
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adem te komen en dat een structureel systeem van zeven en twee weken beter zou werken. Anderzijds wordt besproken 

dat een lange zomervakantie voor veel leraren, maar ook ondersteunend personeel, leerlingenbegeleiders en anderen 

als cruciaal voelt om te deconnecteren.  

Alleen gelukkige kinderen kunnen leren en een gelukkige leerkracht en schoolomgeving dragen bij aan gelukkige 

kinderen. Vergeet niet dat veel leraren in het schooljaar de kinderen meer wakkere uren bij zich hebben dan dat ze in 

hun gezin zijn. We hebben sterke en gepassioneerde leraren nodig die erkend worden door heel de samenleving en 

die hun werkdruk in evenwicht kunnen houden. In de afgelopen coronaperiode werd het belang van ons welzijn nog 

veel zichtbaarder en groter. Maar dan moet het onderwijssysteem daar ook meer op focussen. 

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “De juf moet goed kunnen rusten en dan kunnen 

we zelf ook rusten.” 

De resultaten van de bevraging van het COC liegen er niet om. Uit de resultaten blijkt dat 78 procent van de bevraagde 

leraren geen voorstander is van een inkorting van de zomervakantie. Dat geldt zowel voor het (buitengewoon) 

secundair onderwijs in alle onderwijsnetten als voor het (buitengewoon) basisonderwijs van het GO! onderwijs.  

 

Koen Van Kerkhoven: “Het onderwijspersoneel pleit ervoor om eerst problemen aan te pakken 

die aan de basis liggen van het lerarentekort. Het gaat dan onder andere over de werkdruk, het 

gebrek aan autonomie van de leraar, de problematische uitstroom en de instroom in het beroep, 

de betutteling en de looncomponent. Leraren signaleren een grote nood aan stabiliteit en rust en 

willen tijd voor hun kerntaken. Kwalitatieve oplossingen voor die problemen ontbreken nog altijd. 

Het lerarentekort oplossen zal meer doen voor de leerachterstand dan een inkorting van de 

zomervakantie.” 

We willen benadrukken dat erkenning en opwaardering van de leraar niet alleen in de klas begint, maar veel breder 

moet gaan. Wanneer het gaat over de werk-levenbalans voor zowel leraren, leerlingen als scholieren, moeten we dus 

echt kritisch een nieuw evenwicht durven te zoeken. Niet alleen voor het welzijn van al onze kinderen en jongeren, ook 

om schooluitval te voorkomen moet hier heel dringend werk van gemaakt worden.  

De inschrijvingen bij de centrale examencommissie stegen tot voor de coronacrisis jaarlijks, een symptoom van een 

systeem dat niet alleen voor leraren maar ook voor veel kinderen en jongeren te strak voelt. Tijdens corona varieerde 

ons onderwijs van zeer controlerend thuis- en online onderwijs tot meer flexibele en zelf vormgegeven leertrajecten. 

Evalueer dat grondig, zie dit debat als een kans voor kinderen, jongeren en leraren die hun plek niet vinden in reguliere 

leertrajecten of al te vroeg uitstromen. Durf daarbij ook creatiever na te denken over de indeling van schooldagen, 

weken en jaren. Daar komen we nog op terug bij scenario 3. 

We willen in dit deel uiteraard ook stilstaan bij de mening van scholieren, naast die van de jongere kinderen in onze 

klasgesprekken. De Vlaamse Scholierenkoepel vat hun standpunt op deze manier samen (Vlaamse Scholierenkoepel, 

2022):  

 

Vlaamse Scholierenkoepel: “Scholieren zijn meer dan scholieren en vragen om bij een eventuele 

herschikking voldoende stil te staan bij de impact op de brede samenleving, in het bijzonder op 

het jeugdwerk en gezinnen. Ook de impact van corona op het mentale welbevinden verdient in dit 

debat de nodige aandacht. Het mentale welzijn van onze jongeren heeft sterk geleden onder de 

coronapandemie. Het verbaasde ons dan ook niet dat de meerderheid van de scholieren het debat 

rond de inkorting van de zomervakantie niet prioritair vindt, zo blijkt uit onze bevraging. Als 
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scholierenkoepel vragen we om in dit debat zich niet enkel blind te staren op de leerachterstand, 

maar ook voldoende stil te staan bij de leefachterstand van scholieren.” 

In het advies bespreken de scholieren de nood aan échte rust in de vakanties en spreken ze zich uit tegen een 

hervorming van het schooljaar op dit moment. Ze formuleren deze beleidsaanbevelingen: blijf luisteren naar de stem 

van scholieren in dit debat, wees aandachtig voor de impact van een mogelijke herschikking op de brede samenleving, 

sta in dit debat ook stil bij de leefachterstand van scholieren, bescherm de bouwstenen van scholieren voor een 

geslaagde schoolvakantie, zorg ervoor dat scholieren tijdens alle schoolvakanties tot rust kunnen komen en werk 

zomerverlies in eerste instantie bij op school en binnen de schooluren.  

We kunnen ons grotendeels bij deze positie aansluiten, werken verschillende van deze aspecten ook in dit advies uit 

en willen nog wat verder ingaan op wat de rol van jeugdwerk kan zijn bij het vergroten van kansengelijkwaardigheid van 

alle kinderen en jongeren. Kansen op vrije tijd, leren én leven. 

 

Leerling 1ste secundair – De Panne – “Vakantie betekent voor mij rust. Ik ben heel moe tijdens 

het schooljaar, ik heb veel stress en daardoor weinig slaap. In de vakantie heb ik die stress niet. 

Mijn hoofd kan dan rusten.” 

We weten van kinderen en jongeren én dus ook hun leraren dat vakanties gedurende het jaar bijna nooit echte rust 

betekenen. Meer nog. We weten dat voor veel kinderen en jongeren ook het weekend en hun avonden in de week 

helemaal volgestouwd zitten met school- en huiswerk. Kinderen en jongeren voelen de druk om voortdurend bereikbaar 

te zijn (Vlaamse Scholierenkoepel, 2013). De werkdruk voor kinderen, jongeren en leraren stijgt, en de nood aan 

onbereikbaarheid en échte vrije tijd groeit. Heel wat kinderen stoppen met vrijetijdsactiviteiten omdat ze niet te 

combineren zijn met school(werk). Impulsen en leerkansen naast de expliciet schoolse worden ondergewaardeerd en 

vaak niet als gelijkwaardig of prioritair beschouwd op school. Veel leraren waarderen buitenschoolse activiteiten wel 

degelijk, maar door verschillende evoluties komen kinderen en jongeren er vaak niet meer aan toe. Dat vraagt een 

sterke dialoog, kritisch denken over leernoden en eindtermen en een betere samenwerking met niet-schoolse 

actoren om samen leerdoelen te bereiken. 

 

Leerling 5de leerjaar – Sint-Agatha-Berchem – “Als je meer tijd hebt in de vakanties zou je minder 

huiswerk hebben, want je kan het meer spreiden, tenzij de leerkracht ook nog meer huiswerk zou 

geven.” 

 

Herbekijk de zomerscholen in het licht van dit maatschappelijk debat, zet in op lokale netwerken en integreer 

vrije tijd met onderwijs, cultuur en sport. Maak de zomerscholen minder ‘zomer’ en minder ‘school’. 

We verwijzen graag naar bestaande adviezen van o.a. de Vlaamse Scholierenkoepel om te werken aan ontkoppeltijd. 

We komen ook terug op de afweging die we zelf maakten over zomerscholen. Ook voor de introductie van zomerscholen 

in ons Vlaamse beleid maakten al heel wat vrijetijdsactoren samen met lokale besturen werk van een zeer toegankelijk 

vrijetijdsaanbod. Die expertise kan verder ingezet en erkend worden. We moeten verder op zoek naar een goede manier 

van samenwerken om brede kansen te bieden rond georganiseerde vrije tijd, ondersteunende vrije tijd en bijleren.  
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We vragen om zomerscholen altijd vrijblijvend te houden. Zoals onderzoek aantoont, werkt verplichting niet omdat het 

dan als sanctie of stigmatiserend kan voelen. Organiseer die activiteiten laagdrempelig en toegankelijk voor alle 

kinderen en jongeren. Op basis van interesse, kwalitatief begeleid, maar zonder dat er steeds een leraar 

verantwoordelijk hoeft te zijn. Geef die leraren ook echte vrije tijd in de vakanties. Ga uit van de lokale sterktes en 

netwerken en maak van de school of het stads- of gemeenteplein de ontmoetingsplaats voor fijne activiteiten waaruit 

kinderen iets leren, en vooral ervaringen opdoen die ze thuis misschien niet zouden hebben. Maak zomerscholen zo 

minder schools, en minder school- en leraargebonden. Vertrouw erop dat kinderen en jongeren ook leren buiten de klas 

en zonder een leraar. Erken de expertise van vrijetijdsactoren en lokale besturen. En zet in op die vrijetijdskansen 

gedurende het schooljaar. Elke schooldag, tijdens de schoolvakanties, maar dus niet alleen in de zomer. 

 

Zorg ervoor dat kinderen en jongeren tijd en een plek kunnen vinden om georganiseerd én niet georganiseerd 

kansen te vinden op échte vrije tijd. 

Echte vrije tijd betekent voor veel kinderen en jongeren ook tijd die ze kunnen doorbrengen met familie of in hun vaste 

opvoedingssituatie. Uit onderzoek van de stad Gent rond buitenschoolse opvang bleek bijvoorbeeld dat kinderen het 

liefst in hun thuisomgeving worden opgevangen (Artesis Plantijn in opdracht van Stad Gent, 2017). Ook onderzoek van 

het Kinderrechtencommissariaat wees erop dat de coronaperiode soms extra spanningen gaf binnen gezinnen, maar 

kinderen ook de tijd extra met hun ouders en opvoedingsverantwoordelijken waardeerden 

(Kinderrechtencommissariaat, 2020). Een jongen van 10-11 jaar: “Ik vind deze tijd niet leuk omdat ik niet naar school 

kan, maar ook wel leuk omdat ik veel bij mama en papa kan zijn.” Ook het Nederlands Jeugd Instituut ondervond dit: 

“Aan kinderen van twaalf12 jaar of jonger werd gevraagd of zij dingen leuk en minder leuk vonden aan de coronacrisis. 

76 procent van de kinderen tot en met 12 jaar vond de afgelopen tijd soms ook positief. Het was bijvoorbeeld rustiger 

in de klas en ze hadden meer tijd met hun ouders.” (Nederlands Jeugd Instituut, 2020). Natuurlijk willen kinderen en 

jongeren niet áltijd bij hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken of gezin zijn, maar hen in de vakantie niet zien of heel 

weinig, vinden ze zeker ook niet fijn. 

 

Leerling 1ste secundair – De Panne – “Mijn ouders zijn soms thuis, maar vaak om de beurt. 

Tijdens de zomervakantie zijn we één week allemaal thuis om op reis te gaan, maar dat is kort. 

De zomervakantie is dan soms lang.” 

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. Dat hangt vooral heel erg af van hoe kinderen en jongeren dat 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 is hun intrinsieke of extrinsieke motivatie bepalend en of ze al dan niet verplicht worden om iets 

te doen. Zowel schooltijd als vrije tijd kunnen kinderen in principe ervaren als groeitijd of ondersteunende tijd waarin ze 

ook bewust iets kunnen leren. 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 

(Vlaamse Dienst Speelpleinwerk). We verwijzen daarbij heel graag naar de sterke visies van o.a. VDS en Bataljong en 

vragen dan ook om de expertise van jeugdwerk mee te nemen bij deze cruciale afwegingen. 

Daarnaast schreven we met de Vlaamse Jeugdraad al heel wat adviezen rond vrije tijd en buitenschoolse activiteiten. 

Stel altijd de kansen en belangen van kinderen en jongeren zelf centraal, boven de belangen van structuren, 

organisaties en lokale besturen én bewaak zeer goed de toegankelijkheid van activiteiten. Dat vraagt nu eenmaal 

middelen om goed te kunnen samenwerken (Vlaamse Jeugdraad, 2019). 
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Daarnaast is het enorm belangrijk dat vrije tijd die noodzakelijk is, zoals zorg voor of opvang van kinderen, kwalitatief 

wordt ingevuld, met een gelijkwaardige toegang tot activiteiten naar keuze, op een bereikbare en uitreikende manier. 

Zo spelen de structurele erkenning en steun voor jeugdwerkorganisaties en de noodzakelijke investeringen in lokale 

besturen en vrijetijdsactiviteiten een rol. Net als initiatieven zoals Komaf of Iedereen Verdient Vakantie om onze 

jeugdwerkingen zo toegankelijk, geïntegreerd, uitreikend en laagdrempelig mogelijk te maken. We werken ernaartoe 

kinderen op een geïntegreerde manier werkingen te leren kennen en de werkingen actief naar kinderen en jongeren 

toe te brengen. Zonder stigma. We herhalen: verplichten werkt niet. Ook het onderzoek van de Koning Boudewijn-

stichting van 2018 verwijst naar de nood aan een betere integratie van wat schools is en niet schools, zowel tijdens het 

schooljaar als in de grote vakantie (Koning Boudewijnstichting, 2018). 

Vanuit de blik van kinderen en jongeren maken we ook de afweging op welke manier kwalitatieve georganiseerde en 

niet-georganiseerde vrije tijd voorzien kán worden. We gaan in de concrete scenario’s verder in op de basisvoorwaarden 

daartoe. Elementen waaraan zeker gedacht moet worden zijn begeleiding, plek en ruimte, materiaal en middelen.  

 

 

Voer kritisch en diepgaand het gesprek over de afstemming van schoolkalenders. Doe dat op alle niveaus en 

neem expliciet het hoger onderwijs mee. Beschouw een mogelijke hervorming als een kans op systeem-

verandering en het inbouwen van echte rust in het hoger onderwijs. 

We willen ter fundering ook graag ingaan op de afstemming van kalenders van enerzijds de onderwijsniveaus en 

anderzijds de regio’s in dit land. Die beide aspecten zijn cruciaal om échte vrije tijd voor kinderen, jongeren en 

jeugdorganisaties mogelijk te kunnen maken. 

Allereerst wordt de afstemming van kalenders tussen de onderwijsniveaus in Vlaanderen een cruciale voorwaarde om 

al dan niet succesvol een nieuwe schoolkalender in te voeren. Uit cijfers van Hustinx en Dudal kunnen we afleiden dat 

in Vlaanderen zo’n 100.000 vrijwilligers mee vorm geven aan het jeugdwerk (Dudal, 2020). Dat is een stuk meer dan in 

Brussel en Wallonië: bijna 80% van de vrijwilligers in jeugdwerk in België doet dat in Vlaanderen, zo’n 15% in Brussel 

en slechts 5% in Wallonië. Bij een eventuele hertekening van de kalenders moeten we daar rekening mee houden. 

Sowieso is onderzoek uit het onderwijs van de Franse Gemeenschap over de impact van een andere kalender op 

kinderen en jongeren niet zomaar door te trekken naar Vlaanderen, laat ons daarbij ook deze cijfers indachtig houden. 

Zoals te verwachten, vertelt dit onderzoek ons ook dat vrijwilligers in het jeugdwerk gemiddeld veel jonger zijn dan de 

vrijwilligers in andere sectoren. Ongeveer de helft is tussen de 15 en 29 jaar oud. Enkele belangrijke kerngetallen uit dit 

onderzoek zijn daarnaast het opleidingsniveau en de beroepsstatus van vrijwilligers in het jeugdwerk.  

 

Hustinx & Dudal: “Studenten zijn significant meer actief in de jeugdsector in vergelijking met 

werkenden, werklozen en gepensioneerden.” 

Het onderzoek toont aan dat één op de vijf vrijwilligers hoogopgeleid is en een groot deel daarnaast een opleiding aan 

het volbrengen is. We weten ook dat ongeveer de helft van de studenten vrijwilligerswerk doet in het jeugdwerk. Dat 

alles geeft duidelijk weer dat we in Vlaanderen scholieren en studenten niet kunnen missen als vrijwilligers in 

het jeugdwerk. We zijn trots op ons Vlaamse jeugdwerk, vaak excellent genoemd in internationale middens. Als 

we de lijnen hierboven doortrekken komen we uit op ettelijke tienduizenden vrijwilligers die studeren in secundair of 

hoger onderwijs. Ons jeugdwerk is niet voor niets door en voor jongeren. 
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Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Ze luisteren op het speelplein ook goed naar wat 

we leuk vinden, zoals voetballen in zo’n luchtbol, en dan hebben we dat nog eens gedaan. Je 

mag ook gewoon doen wat je wilt op het speelplein, ook rondlopen of rondkijken, je móet niks 

doen.” 

De praktijk bevestigt dit: het is lastiger begeleiding te vinden in vakanties waarin het hoger onderwijs geen vakantie 

heeft. Dat geldt vandaag de dag al, en kan een enorme kans zijn bij een eventuele hervorming van de kalender. Maar 

tegelijk ook een enorme bedreiging. Als de vakanties binnen kleuter-, basis- en secundair onderwijs hervormd 

worden, en het hoger onderwijs past zijn kalender helemaal niet aan, zullen we in de toekomst met enorme 

tekorten aan vrijwilligers zitten in vakanties waarin kinderen en jongeren wel behoefte hebben aan een 

kwalitatief vrijetijdsaanbod. Denk daarbij aan de (extra) weken herfst- en krokusvakantie waarin studenten vandaag 

aan sommige hogescholen en universiteiten geen of maar één week vrij hebben, aan de eventueel kortere 

zomervakantie voor oudere scholieren die ook animator zijn, aan de kerst- en paasvakantie die als blokvakanties nodig 

zijn in het hoger onderwijs en aan de uiteenlopende zomerplanningen en eventuele afstemming rond herexamens. 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Als de hogeschool en universiteit nog langere 

vakantie hebben in de zomer, vergeten ze daar dan niet nog veel meer?”   

Daarnaast willen we nog toevoegen dat we meer signalen horen vanuit het hoger onderwijs over prestatiedruk, de nood 

aan afronding van onderwijs- en werkperiodes en af en toe echte ontspanning en vrije tijd. De Vlaamse Vereniging van 

Studenten sloeg alarm tijdens de coronaperiode over het mentale welzijn van studenten (Vlaamse Vereniging van 

Studenten, 2020) en bracht ervoor ook een standpunt uit rond de indeling van het academiejaar (Vlaamse Vereniging 

van Studenten, 2019). Belangrijk hierin: de nood aan echte rust voor studenten. Misschien zouden kortere rustpauzes 

beter kunnen werken dan één lange aaneengesloten zomervakantie die vooral gericht is op onderzoeksmogelijkheden? 

Misschien zouden studenten nog meer aan maatschappelijk leren, vrijwilligersengagementen en ontspanning kunnen 

doen als hun vakanties echt vrij zijn? 

 

Dezelfde geluiden rond echte rust gelden met andere woorden voor het hoger onderwijs: niet alleen voor 

kinderen, jongeren en leraren, maar ook voor studenten, docenten, onderwijsassistenten, ondersteunend 

personeel en professoren in het hoger onderwijs. We bespreken in scenario 3 bovendien de kansen die een 

kalender zou kunnen bieden die kijkt naar extra schooltijd voor kleuter-, basis- en secundair onderwijs in augustus, 

wanneer in het huidige systeem ook herexamens gepland worden. Wanneer we luisteren naar het middenveld in de 

Franse Gemeenschap horen we in elk geval dat er draagvlak is voor de beleidskeuze, maar krijgen we ook veel signalen 

over het te snelle beslissingsproces en het gebrek aan afstemming met het hoger onderwijs. 

 

Vergeet daarnaast niet om deeltijds kunstonderwijs en de sportkalenders mee te nemen in dit verhaal, heel wat kinderen 

worden daar heel erg verrijkt met ervaringen, kansen en ontmoetingen.  

 

 

Vergeet niet dat de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap samenkomen in Brussel. Maak van 

dit essentiële debat geen politiek spel, maar houd de Brusselse kinderen en jongeren voor ogen en zorg ervoor 

dat de landsdelen elkaar kunnen blijven ontmoeten. 

Ten tweede willen we graag ingaan op het afstemmen tussen de verschillende regio’s in dit land. We gaan hieronder 

per scenario in op de voor- en nadelen en kansen en bedreigingen die ontstaan bij gemeenschappelijke of verschillende 

vakantiekalenders per regio. Die zijn er absoluut. We willen dus ook niet adviseren dat de verschillende regio’s 

van dit land per se dezelfde kalender moeten volgen. We vragen wel om echt aandacht te hebben voor kinderen, 
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jongeren, gezinnen en organisaties die zich op het snijpunt bevinden van verschillende regio’s. We spreken over 

Brussel, de Brusselse Rand en voor wie woont op de taalgrens. We spreken over interculturele organisaties, sport-

competities, uitwisselingen, taalkampen en meer. Laat ons niet vergeten dat er twee gemeenschappen samen-

komen in Brussel en op die plekken. De concrete gevolgen komen nog aan bod in de verschillende scenario’s, maar 

houd rekening met zaken als vervoerschema’s, ruimte en verblijven, vakantietarieven en -regelingen, tweetalige 

communicatie, aanbod en mogelijkheden voor kinderopvang en een kwalitatief vrijetijdsaanbod. 

 

 

We weten ondertussen dat het onderwijs van de Franse Gemeenschap vanaf het schooljaar 2022-2023 op 29 augustus 

het schooljaar start, in de herfst- en krokusvakantie een week extra vakantie voorziet en het schooljaar eindigt op 7 juli. 

Dat heeft op korte en lange termijn sowieso implicaties op kinderen, jongeren en hun organisaties. We gaan er bij dit 

scenario van uit dat Vlaanderen zijn kalender niet aanpast en we overlopen de sterktes, kansen, zwaktes en 

bedreigingen van dit voorstel.   

Vrije tijd voor kinderen en jongeren 

We weten dat er een tweedeling zal komen in het vrijetijdsaanbod, tenminste op korte termijn, voor kinderen en 

jongeren die naar het Nederlandstalige onderwijs gaan, en voor wie naar het onderwijs van de Franse Gemeenschap 

gaat. Dat zal heel snel heel zichtbaar worden vanaf de herfstvakantie in 2022 in Brussel en de Brusselse Rand. We 

zien hierin vooral voordelen in het vergroten van het beschikbare aanbod naar de periodes waarin activiteiten nodig 

zullen zijn voor kinderen en jongeren die in het onderwijs van de Franse Gemeenschap zitten.  

Jeugdverblijven, onderwijs- en jongerentoerisme kunnen breder gebruikt en ingezet worden. In een land waarin 

verschillende regio’s verschillende vakantiekalenders hebben, kunnen kinderen en jongeren vaak meer gebruikmaken 

van de vervoersmogelijkheden, activiteiten en infrastructuur en verdelen ze de piekperiodes zo.  

Binnen Vlaanderen hoeft de puzzel van planning voor activiteiten en begeleiding niet aangepast te worden en 

kunnen activiteiten blijven doorgaan. Die planningen zijn bovendien vaak jaren van tevoren gemaakt met lokale besturen 

voor infrastructuur of ruimte, materialen, transport enz. Op korte termijn zal door de uiteenlopende planningen wel 

mogelijk een impact bestaan op het al te kleine aanbod in kamplocaties, weides, en de impact op vervoers-

maatschappijen onder de taalgrens. Daar zullen de vakantiekampen in minder weken georganiseerd worden door de 

inkorting van negen naar zeven weken zomervakantie. Tel daar de blijvende combinatie bij van Nederlandstalige 

organisaties die activiteiten organiseren in Wallonië. De vijf grootste Franstalige jeugdbewegingen doen vijf 

verschillende voorstellen rond afstemming (Les Scouts, les Guides, les Patro, les Scouts Pluralistes, les Faucons 

Rouges, 2022). We vragen om hier om samen te werken en constructief oplossingen te voorzien. We komen daarnaast 

hieronder terug op de Brusselse situatie. 

Hoger onderwijs 

Studenten binnen Vlaanderen behouden de huidige mogelijkheden om een combinatie te maken van studentenwerk, 

(vrijwillig engagement, examens en onderwijstijd en echte vrije tijd … Studentenwerk zal wat meer verspreid worden 

over de twee regio’s en bijvoorbeeld binnen Brussel zullen er meer opties komen in de extra weken voor de herfst- en 

krokusvakantie voor zowel hoger onderwijs- als secundair onderwijsstudenten. Studenten en scholieren in Vlaanderen 

en eventueel Brussel zouden de weken in de zomer kunnen invullen die niet door scholieren uit andere regio’s kunnen 

ingevuld worden.  

De academische kalender van het Vlaamse onderwijs moet niet hervormd worden om aan een nieuwe kalender 

tegemoet te komen. We verwijzen wel graag hierboven naar de signalen rond meer evenwicht ook in het hoger 

onderwijs. We willen wel de oproep steunen van het middenveld van de Franse Gemeenschap om te kijken naar 

afstemming met het hoger onderwijs. 
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Kleuter-, lager en secundair onderwijs 

Binnen kleuter-, basis- en secundair onderwijs is geen grote hervorming nodig op het vlak van data. Kinderen, jongeren 

en leraren behouden de lange rustperiode in Vlaanderen. Het leerverlies in de kortere vakanties zou korter zijn dan 

die in de langere vakanties. Anderzijds is het ook moeilijk in te schatten hoe hoog het leerverlies is na de huidige kerst- 

en paasvakantie omdat er dan vaak met nieuwe leerstof of herhaling in functie van examens gestart wordt. Zoals we 

hierboven zeiden, is er wel een grote nood aan inzetten op kansen gedurende het jaar, en zeker ook tijdens de 

vakanties.  

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Een langere vakantie is beter dan een kortere 

vakantie omdat je meer kunt plannen en langere vakanties kunt doen en toch ook thuis tijd kunt 

hebben.” 

Vrije tijd én onderwijs 

In ons traject werd duidelijk dat kinderen en jongeren in principe het meest achter dit scenario staan. Ze kunnen 

ontspannen in de zomer, kunnen hun leerstof even helemaal vergeten en genieten van het warme weer.  

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – Het is toch leuk om in de zomer eens veel te kunnen 

vergeten? 

Zowel in de klasgesprekken als bij bevragingen door Waddist (een app waarmee De Ambrassade dagelijks polst naar 

de mening van jongeren tussen twaalf en dertig jaar) en de Vlaamse Scholierenkoepel werd duidelijk dat de meeste 

kinderen en jongeren ook behoefte hebben aan die echte ontkoppeling. Hun stem maakte ons heel duidelijk: de school-

vakanties moeten niet veranderen. Maar, dat betekent niet dat er aan school niets moet veranderen. 

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Agatha-Berchem – “Als je op school zit, en het is warm, dan kun je 

niet zomaar alles doen, je bent niet vrij om buiten te zijn.” 

 

De kans op echte vrije tijd en een beter evenwicht 

Garandeer, in elk scenario, dat er gewerkt wordt aan gelijkwaardige leerkansen in brede zin voor kinderen en 

jongeren. Ga daarvoor een engagement aan met de hele Vlaamse Regering.  

We zien wel een bedreiging in dit scenario: als we deze kans laten passeren om in te zetten op ons onderwijs en onze 

vrije tijd, zal er op korte termijn weinig veranderen. In Vlaanderen zien heel wat kinderen en jongeren in kwetsbare 

situaties dan geen directe verbetering in hun situatie rond échte vrije tijd, loskoppelen van het onderwijs tijdens het jaar 

en in de zomer.  

Er is geen garantie dat de werk-school-levenbalans voor kinderen, jongeren én leraren grondig wordt aangepakt. We 

hangen dus af van een grondige en regeringsbrede aanpak van gelijkwaardige kansen in ons onderwijs én vrije 

tijd en missen het hefboomeffect van een grondige hervorming. We willen over de domeinen heen inzetten op 

stimulerende vrije tijd voor kinderen en jongeren, samen speels leren en onze begeleiding daar ook verder op laten 
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inzetten. We willen dat jeugdwerk en onderwijs meer van elkaar leren. Er gebeurt vandaag al veel bruggenbouwerswerk, 

veel organisaties en scholen groeien naar elkaar toe, delen speelplaatsen en ruimte, leren bij van elkaars expertise. 

Maar er kan en moet nog veel meer gebeuren. Het onderwijs kan en mag niet alleen staan in deze uitdaging, maar 

bereikt wel als enige actor zo goed als álle kinderen en jongeren. Op die sterkte moeten we inzetten. 

 

Gelijkwaardige kansen  

We weten daarnaast door al het onderzoek rond de leerkloof dat op dit moment heel veel kinderen en jongeren negen 

weken lang thuisblijven. Dat is lang voor heel veel kinderen. Er zijn kinderen die heel veel activiteiten hebben, die 

reizen, werken, engagementen hebben, op kamp gaan enz. En er zijn kinderen die heel weinig plannen hebben. Dat 

kunnen kinderen zijn in een groot gezin, in een opvoedingsvoorziening, over kinderen die enig kind zijn ...  

Leerling 1ste secundair – De Panne – “Als enig kind duurt de zomervakantie soms wel heel lang.” 

Dat gaat over kinderen en jongeren in armoede, maar ook over kinderen bij wie er geen veilige omgeving is, voor wie 

er een heel beperkt activiteitenaanbod bestaat, voor wie de activiteiten niet aangepast zijn aan een functiebeperking … 

Voor kinderen bij wie er een honger bestaat naar impulsen, voor kinderen bij wie er letterlijk een honger bestaat omdat 

er tijdens het schooljaar een gezondere levensstijl wordt aangehouden of überhaupt elke dag voldoende eten op tafel 

staat, voor kinderen die zich té vaak vervelen of zonder keuze elke dag naar dezelfde plek gaan … 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Op een bepaald moment is een speelplein niet 

meer leuk omdat elke dag hetzelfde is, en dan wil je nieuwe dingen, maar dan heb je geen plaats 

en kun je niet alles doen op je speelplein.” 

Bij deze kinderen is de achteruitgang in kennis of taal heel tastbaar. Ze krijgen heel weinig prikkels in die negen 

weken. Er zijn ook kinderen bij wie de thuissituatie zelf niet veilig voelt. Tijdens de schoolweken hebben ze een veilige 

plek, in de zomer valt die een heel lange tijd weg. 

 

Vrijetijdskansen in Vlaanderen, de Brusselse Rand en Brussel  

Zet, wanneer Vlaanderen zijn vakantieregeling behoudt, in op een goede communicatie en afstemming onder 

jeugdverblijven, jeugdtoerisme, vervoer en jeugdlocaties in Brussel en de Brusselse Rand. Maak zo optimaal 

vrijetijdskansen mogelijk voor alle kinderen en jongeren en houd ook rekening met het verplaatsen of verhuizen 

van werkingen waar de oorspronkelijke locatie niet langer mogelijk is. 

Voor kinderen, jongeren en hun ouders is het niet evident om negen weken lang te voorzien in georganiseerde of 

niet-georganiseerde fijne en prikkelende activiteiten. Kinderen en jongeren moeten zich kunnen vervelen, dat blijven 

we herhalen, maar geen negen weken lang. Deze opgave wordt nog moeilijker met inschrijvingen die soms maanden 

op voorhand al volzet zijn, lagere vrijwilligersaantallen op activiteiten, en herexamenperiodes en dus minder begeleiding. 

In Brussel en de Brusselse Rand valt dan bijkomend het anderstalige aanbod weg in specifieke weken. Denk 

bijvoorbeeld aan een kind dat in een school van de Franse Gemeenschap in Brussel les volgt, naar een Nederlandstalig 

speelplein gaat, en plots in de nieuw geplande paasvakantie geen speelplein meer zal hebben. Hetzelfde geldt voor 

sportcompetities of uitwisselingen op cultureel vlak. Leraren die gaan voor immersietaalonderwijs en lesgeven in het 

Frans- of Nederlandstalig onderwijs zullen nog minder snel die keuze maken door de uiteenlopende kalenders en 

consequenties hiervan op hun eigen gezin. De woordvoerder van minister Désir schat dat er in Brussel zo’n 20.000 

Franstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs zitten (Bruzz, 2021).  
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Ontmoetingskansen tussen de twee regio’s zullen verminderen, en waar nodig zullen twee parallelle circuits moeten 

ontstaan. Denk daarnaast aan vervoersmaatschappijen, vakantieschema’s en regelingen en zorg ervoor dat kinderen 

en jongeren niet vastzitten door een gebrek aan vervoer. 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Agatha-Berchem – “Ik doe al mijn hobby’s in het Frans, alleen school 

in het Nederlands.” 

Tot slot moeten we heel praktisch rekening houden met het feit dat er heel wat organisaties samen met scholen aan 

gedeeld ruimtegebruik doen in Brussel en de Brusselse Rand. Speelpleinen die samenwerken met scholen die 

Franstalig of tweetalig samenwerken, publieke ruimte die gedeeld wordt waar sowieso al geen plek te veel is 

voor kinderen en jongeren om luid en vrij gewoon jong te zijn, … Het zal nog nijpender worden op bepaalde 

plaatsen. 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Agatha-Berchem – “Als de paasvakantie een ander moment gaat 

hebben in Franse scholen en je wilt een speelpleinactiviteit doen, gaat dat een probleem zijn, 

want waar ik m’n stage doe zijn ze Franstalig en dat gaan dan misschien andere weken zijn.” 

 

Leer, wanneer Vlaanderen zijn vakantieregeling behoudt, actief bij uit wat het onderwijs van de Franse 

Gemeenschap vaststelt. 

 

Laat ons dus op korte termijn bijleren uit zowel de pedagogische als praktische implicaties, sterktes en zwaktes van de 

hervorming over de taalgrens. 

 

 

We weten ondertussen dat het onderwijs van de Franse Gemeenschap vanaf het schooljaar 2022-2023 op 29 augustus 

het schooljaar start, in de herfst- en krokusvakantie een week extra vakantie voorziet en het schooljaar eindigt op 7 juli. 

We gaan er bij dit scenario van uit dat Vlaanderen zijn kalender ook zou aanpassen op middellange termijn en overlopen 

de sterktes, kansen, zwaktes en bedreigingen van dit voorstel.   

Vrije tijd en onderwijs 

Voor gezinnen in Brussel en de Brusselse Rand zou de synchronisatie van vakanties met enkele jaren tussenpauze 

opnieuw gelijklopen. De praktische implicaties van vakantieperiodes die verschillen zijn er niet meer, zoals ruimte die 

wegvalt, maar er is ook geen verspreiding meer van piekperiodes van verblijven in vakanties. Begeleiding die vanuit de 

verschillende landsdelen komt om activiteiten te ondersteunen, kan opnieuw volledig samen vakanties begeleiden. De 

ontmoetingskansen over de taalgrens zouden opnieuw groter worden, gemengde competities, sport en 

cultuurkansen kunnen opnieuw op elkaar afgestemd worden. 
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Overgangsperiode 

Kies, wanneer zou worden overgegaan tot een nieuwe kalender, voor een lange overgangsperiode van drie 

schooljaren om goede communicatie en implementatie mogelijk te maken. 

Sowieso zou een termijn nodig zijn om de overstap te maken, niet alleen voor kinderen en gezinnen (denk aan 

scheidingsregelingen), maar ook praktisch: reservaties voor jeugdverblijven en kampterreinen liggen bijvoorbeeld altijd 

al jaren op voorhand vast. We schatten in dat er dan ook een minimumperiode van drie schooljaren nodig zou 

zijn om een nieuwe vakantieregeling op een goede manier te implementeren. Dat is nodig voor de school-

organisatie, om (kwetsbare) gezinnen te bereiken, om het juridisch uit te werken (zoals regeling bij gescheiden ouders, 

maar ook de loonberekening van leraren), om ons onderwijs ter discussie te stellen en betere vrijetijdskansen uit te 

bouwen. We hebben dat signaal ook duidelijk gekregen vanuit het jeugdwerk én de leraren van de Franse 

Gemeenschap, waar de hervorming naar een nieuwe kalender te snel is gegaan. 

  

Kwalitatief vrijetijdsaanbod in andere vakanties 

Een hervorming in Vlaanderen naar voorbeeld van de Franse Gemeenschap kan niet slagen zonder afstemming 

van de kalenders met hogescholen en universiteiten. We hebben onze vrijwilligers nodig voor een kwalitatief 

vrijetijdsaanbod.  

Een ander aspect waarop gewerkt zou moeten worden wanneer de kalender van de Franse Gemeenschap gevolgd 

wordt: meer kwalitatief vrijetijdsaanbod voorzien in de herfst- en krokusvakanties, aangezien die ook twee weken 

lang worden. Daarbij kunnen we heel duidelijk zijn: zonder vrijwilligers kan dat niet in Vlaanderen. Om de vrijetijds-

kansen die wegvallen in de zomer te kunnen verplaatsen naar de herfst en de lente, hebben we hen nodig. De 

afstemming van de kalenders met het hoger onderwijs is dan ook essentieel om dit scenario te doen slagen. Hierboven 

gingen we daar al uitgebreid op in.  

 

Schooljaar, temperatuur en weer 

Houd rekening met de implicaties van een andere schoolkalender en de weersomstandigheden tijdens 

verschillende jaargetijden op het vlak van onderwijs, maar ook voor vrije tijd. Zorg ervoor dat kinderen en 

jongeren plek hebben: buiten, binnen, in openbare ruimte, georganiseerd en niet-georganiseerd. Als we alle 

kinderen en jongeren op school én in hun vrije tijd impulsen willen geven, moet daar een geschikte plaats voor 

zijn. 

 

Anderzijds kwam bij heel wat kinderen de overweging aan bod dat ze in de zomer vaak door de warmte wat minder 

goed slapen, en dan wel heel erg genieten van vrijheid en vakantie. In ons huidige klimaat is het immers een pak warmer 

in de zomer dan in de andere seizoenen. Als het schooljaar langer duurt in juli en sneller begint in augustus, zou het 

wel eens kunnen dat kinderen meer zitten te puffen op school en we ook daar naar infrastructuur moeten kijken. 
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Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Als je verandert naar andere vakanties en op 

school gaat het moeilijk, ga je hoofdpijn krijgen van het warme weer in de zomer en ga ik liever 

zwemmen.”   

Daarnaast zal voor kwalitatieve vrije tijd ook plek nodig zijn in de bijgekomen weken vakantie in herfst- en 

lentemaanden, traditiegetrouw koudere maanden dan in de zomervakantie. Zoals de kinderen het zelf aangeven: in de 

koudere weken wil je niet heel de tijd binnen zitten, maar ook niet heel de tijd in de kou zitten. Temperatuur en weer 

bepalen niet alles, zeker niet in tijden van klimaatverandering. Buiten zijn is gezond, maar laat ons wel rekening houden 

met deze aspecten en ook gezinnen in ons hoofd houden die bijvoorbeeld de verwarming altijd (moeten) uitlaten. Voor 

hen is de school soms letterlijk een warme thuis. 

 

Het zal zeker een aandachtspunt worden om ervoor te zorgen dat vrijetijdsaanbod mogelijk blijft in de extra weken 

van de nieuwe herfst- en krokusvakantie wat verblijven, openbare ruimte en plaats betreft. We kijken daarbij niet 

alleen naar de vanzelfsprekende implicaties voor jeugdtoerisme, maar ook naar ruimte-indeling en eigenaarschap van 

de publieke ruimte voor kinderen en jongeren. Kunnen hangen of chillen op een plein, in een jeugdhuis of warme 

binnenplek zal belangrijk blijven in élk seizoen in Vlaanderen. 

Leerling 5de leerjaar – Sint-Agatha-Berchem – “Als de herfstvakantie twee weken zou duren, zou 

ik veel binnenblijven want er is te veel wind, dan is het altijd koud en niet gezellig buiten.” 

 

Jaarstructuur, een gelijkmatiger onderwijssysteem en evenwicht 

Zet in op échte vrije tijd (georganiseerd en niet-georganiseerd) bij de implementatie van een nieuwe 

schoolkalender en maak zo de kansen op bijleren, impulsen krijgen, lerend spelen en jong zijn gelijkwaardiger 

voor alle kinderen en jongeren. 

 

Wat onderwijs betreft, zullen we de komende jaren veel kunnen bijleren van hoe de evolutie loopt in de Franse 

Gemeenschap. Aspecten die daarbij natuurlijk heel erg belangrijk zijn naast gelijkwaardige onderwijskansen zijn de 

rust en kansen op échte vrije tijd voor kinderen, jongeren én leraren. Twee weken bieden meer mogelijkheden op rust 

en vrijheid voor kinderen, jongeren en leraren. Evolueren we naar echte rustpunten of komt er gewoon meer huiswerk 

bij in die langere vakanties in het schooljaar? 

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Ik denk dat ze meer vakanties gaan gebruiken om 

je te laten studeren, want soms heb je ook een reden om vakantie te geven zoals leren voor grote 

toetsen.” 

Zoals sommige kinderen het vertelden: weekends gedurende het schooljaar zijn vaak niet écht vrij, weekends in de 

vakanties zijn soms wél echte rustpunten.  

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Agatha-Berchem – “Als je twee weken zou hebben in de 

krokusvakantie en herfstvakantie heb je ook meer weekenden in die vakanties.” 
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Wat daarbij ook heel boeiend zal worden, is dat schooljaren meer structuur zullen hebben en meer gelijkvormig 

zullen worden ingedeeld. Dat kan zorgen voor meer afronding vóór vakanties en dus voor echte vrije tijd voor 

kinderen, jongeren en leraren. We merken nu dat het eerste trimester in verhouding veel zwaarder is dan het 

derde trimester, dat kinderen en jongeren (en hun leraren) de donkere wintermaanden stevig voelen binnen-

komen en dat vanaf de krokusvakantie heel wat lesdagen wegvallen door feestdagen waardoor voortdurende 

herhaling nodig is. Ook rond examenperiodes en op het einde van het schooljaar vallen er afhankelijk van het 

schoolsysteem en de regio heel wat lesmomenten en dagen weg. 

 

Vasthouden van nieuwe kansen  

Leer bij de implementatie van een nieuwe kalender structureel bij en blijf inzetten op stressvermindering. Laat 

de nieuwe kalender geen terugkeer worden naar een nieuw normaal van voortdurende stress en verwachtingen 

voor leerlingen én leraren.  

Als overgegaan wordt naar een nieuwe kalender, is volgehouden aandacht noodzakelijk voor de principes van 

stressvermindering, echte vrije tijd, opvolging van georganiseerde vrije tijd en de integratie met onderwijs. Implementeer 

nieuw beleid op een goede manier, en laat ons niet terugkeren naar een nieuw normaal waarin alles opnieuw 

volgestouwd wordt. 

 

Er zijn heel wat kansen, denk ook aan feestdagen en neutraliteit. De feestdagen vormen in dit scenario niet langer 

de enige ankerpunten gedurende het schooljaar, waardoor de trimesters veel gelijkwaardiger zullen worden. We zijn 

alvast nieuwsgierig naar de effecten op leerstofindeling, verbetering van rust tijdens het schooljaar en stress-

vermindering. Er zouden ook kansen kunnen liggen in evaluatie, studiekeuzebegeleiding en betrokkenheid van de 

ouders en opvoedingsverantwoordelijken op enkele vaste momenten per jaar. Misschien kan de structurele indeling 

ook meer ruimte bieden voor andere wetenschappelijk aangetoonde kansen voor gelijkwaardige onderwijskansen zoals 

talentgerichtheid, inzetten op tweetaligheid, welbevinden op school, leerlingenparticipatie … (Vlaamse Jeugdraad, 

2019) Ook de Vlaamse Scholierenkoepel formuleert heel wat voorstellen voor onderwijsgelijkwaardigheid en kwaliteit 

(Vlaamse Scholierenkoepel, 2019). 

 

 

Onderzoek de opties om religie op een inclusieve manier te blijven beleven in combinatie met kwalitatieve vrije 

tijd en onderwijs. 

 

Dat de katholieke feestdagen niet langer bij elke vakantie het ankerpunt vormen, kan ook een belangrijke impact 

hebben op hoe kinderen, jongeren en leraren met een actieve religie zich voelen in het onderwijs. Ook dat is een 

belangrijk element in dit verhaal. Religieuze data van vakanties loskoppelen kan ook zorgen voor een betere integratie 

van feestdagen met de schoolvakanties. We houden hier zeker een pleidooi om het totale aantal vakantiedagen 

hetzelfde te houden, maar het kan wel helpen voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken om minder willekeurige 

dagen vrij te moeten plannen. Voor kinderen, jongeren en leraren houdt dat mogelijk minder onderbreking in tijdens het 

schooljaar. De neutraliteit binnen onderwijs wordt zo groter, zeker als er voldoende aandacht blijft bestaan voor 

alle grote religies en rond neutrale informering hierover. Houd dat goed gemonitord en bekijk daarnaast 

mogelijkheden tot (doorschuiven van) vrije dagen voor wie religie wel actief beleeft. 

 

 

Toerisme en kansen om te reizen 

 

We zien nog enkele andere implicaties zoals voor reizen. Een voordeel van een hervormde schoolkalender kan zijn dat 

er meer kansen zijn in het schooljaar om iets verder op vakantie te gaan. We willen hier wel de belangrijke kanttekening 
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maken dat heel wat kinderen en jongeren niet op reis gaan of überhaupt weggaan. Voor hen voelt de periode van 

zeven weken zomervakantie misschien al iets minder lang aan dan negen weken. Dat kan puur naar leereffecten en de 

leerkloof een effect hebben, al schuiven de extra weken vrij op naar periodes waarin ook weer veel vergeten kan worden 

én waarin het stigma nog groter kan worden. ‘Ik heb niets gedaan deze vakantie’ blijft ook dan een optie en dan voelen 

de kortere vakanties ook weer als lang aan.  

 

Leerling 6de leerjaar – Sint-Pieters-Woluwe – “Soms is de paasvakantie te lang, omdat ik niet op 

reis ga, dus die zou tien dagen mogen zijn. Want één week is te kort, maar twee weken te lang 

als je thuisblijft.” 

Anderzijds merken we dat kinderen en jongeren met een migratieachtergrond vaak langere reizen maken naar hun 

land van herkomst, om familie of een regio te bezoeken. Dat zijn vaak verre reizen, waarbij vaak ook echt voor een 

langere periode gereisd wordt om kosteneffectief te kunnen reizen. Wanneer de zomervakantie korter wordt, zal dat 

zeker impact hebben op die vakanties.  

 

Leerling 1ste secundair – De Panne – “Ik ga elk jaar op familiebezoek in Marokko, daar heb je 

meer tijd voor nodig dan enkele weken: een kort verblijf is veel duurder, en dan ga je amper 

kunnen genieten. In de zomer blijf ik daar nu één maand.” 

Om nog even bij toerisme en reismogelijkheden te blijven: we verwachten daarnaast dat er wel meer 

verscheidenheid zou kunnen komen in toerisme en er misschien ook op nieuwe bestemmingen kan worden ingezet. 

Afhankelijk van hoe toerisme in het buitenland evolueert, kan dat kansen scheppen om voor iets lagere tarieven buiten 

het hoogseizoen op vakantie te gaan. Dat soort aspecten zijn enorm belangrijk omdat ze impulsen en leerkansen 

kunnen bieden aan wie nu bijvoorbeeld nog niet naar het buitenland kan.  

 

Anderzijds kan het een grote impact hebben op vakantiedagen van ouders en opvoedingsverantwoordelijken en de 

nood aan georganiseerde en kwalitatieve vrije tijd in periodes zoals de zomer. Zal er op de arbeidsmarkt een minder 

structurele werkkracht aanwezig zijn door de langere tussenpauzes in de herfst- en lentevakanties? Wat met structurele 

vakanties zoals bouwverlof? En wat hebben deze afwegingen met genderrollen te maken in onze samenleving? We 

moeten onze keuzes niet baseren op deze afwegingen, maar er wel rekening mee houden. Kinderen vinden het 

belangrijk om hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken dichtbij te hebben en af en toe gewoon samen vrij 

te hebben. 

 

Open gesprek en overleg 

We willen de oproep doen om met elkaar te praten. Over sectoren heen, over regio’s heen, over onderwijs-

niveaus heen. Maar ook binnen scholen, deeltijds kunstonderwijs, binnen jeugdorganisaties, binnen bedrijven 

en binnen de overheid. Een eventuele hervorming als deze kan een gigantische positieve impact hebben. Maar 

alleen als er echt goed met elkaar gepraat wordt. 

Wat ontzettend duidelijk werd gedurende het traject is de nood aan open gesprek, communicatie en afstemming over 

sectoren heen, het belang van bijleren van elkaar en op tijd doorspreken welke implicaties er bestaan voor alle kinderen, 

jongeren, ouders, volwassenen … Houd daarbij in het bijzonder het oog op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. 
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We vragen om dit kalenderdebat ook open te trekken vanuit het perspectief van jongeren die (moeten) werken 

tijdens het jaar, een engagement opnemen, of net heel weinig gepland hebben en het scenario te kiezen met 

de meeste kansen voor elk profiel. Kijk niet alleen naar de nieuwe jaarkalender van de Franse Gemeenschap 

voor dit vraagstuk. 

We weten ondertussen dat het onderwijs van de Franse Gemeenschap vanaf het schooljaar 2022-2023 op 29 augustus 

het schooljaar start, in de herfst- en krokusvakantie een week extra vakantie voorziet en het schooljaar eindigt op 7 juli. 

We gaan er bij dit scenario van uit dat Vlaanderen zijn kalender ook aanpast, maar eventueel op een andere manier en 

we overlopen de sterktes, kansen, zwaktes en bedreigingen van dit voorstel. 

Tot slot willen we nog even stilstaan bij een derde optie. Nu het debat leeft over het opentrekken van schoolvakanties, 

vragen we om ook te kijken naar mogelijke andere kalenders én naar andere systeemveranderingen. Allereerst willen 

we de voordelen van hierboven in scenario 1 in herinnering brengen wat betreft verschillende kalenders binnen één 

land. Spreiding van activiteiten, jeugdwerk, vakanties enz. kan zeker een voordeel zijn. Denk hierbij zeker na over een 

scenario waarbij de zomervakantie nog steeds start op 1 juli, maar bv. midden augustus ingekort wordt. Dit scenario 

werd ook besproken in het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting (Koning Boudewijnstichting, 2018).  

De beste jaarkalender in Vlaanderen 

De piekperiodes van jeugdwerk (periodes met de meeste activiteiten en kampen) en de noden en mogelijkheden van 

vrijwilligers indachtig, denken we dat het zeker interessant kan zijn om een iets andere vakantiekalender te overwegen 

dan de toekomstige van de Franse Gemeenschap. Het structurele evenwicht gedurende het schooljaar zou daardoor 

verkleinen, maar de winst voor jeugdorganisaties die hun activiteitenpiek in juli hebben, voor studenten die een 

engagement opnemen, voor het vrijhouden van de allerlangste dagen van het jaar en de afstemming met het hoger 

onderwijs zou het dat wel eens waard kunnen zijn. 

 

 

De onderwijsdag en -weekindeling 

Durf kritisch te denken of ons huidige tijdsindelingssysteem beter kan voor kinderen, jongeren en leraren wat 

dag-, week- én jaarindeling betreft.  

 

Laat ons daarnaast herhalen wat heel wat kinderen en jongeren ons meegaven tijdens onze bezoeken op 

scholen. Durf creatiever na te denken over de schooldagen, over het start- en einduur van de schooldag en 

chronobiologisch onderzoek, over focustijd en informele leertijd naar het voorbeeld van buurlanden tijdens de 

‘schooldag’. Het aantal kinderen en jongeren die vertelden hoe belangrijk slaap voor ze is tijdens het schooljaar 

was spectaculair. Kijk naar adviezen van de Vlaamse Scholierenkoepel wat vroeg opstaan en het startuur voor 

tieners betreft (Vlaamse Scholierenkoepel, 2017).  

Waag met andere woorden de sprong om het nu niet alleen over vakantiedagen te hebben, maar over rust tijdens het 

jaar, door na te denken over week- en dagindelingen. Neem er ook goede voorbeelden bij zoals van brede 

scholen hier in Vlaanderen en Brussel en de integratie tussen formeel, non-formeel en informeel leren. 

 

Leerling 1ste secundair – De Panne – “Tijdens de vakantie kun je langer slapen, je hersens 

worden pas wakker vanaf tien uur, en na de vakantie heb je dan echt een schooljetlag.” 
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In de loop van dit traject werd heel duidelijk dat de schoolkalender een belangrijk thema is waarover iedereen een 

mening heeft. Maar ook dat de kalender niet de essentie van dit gesprek mag zijn en blijven. Het gaat immers over 

kansen en gelijkwaardigheid van kinderen en jongeren, niet alleen over temperatuur, dagen of vakantie-

systemen. Kinderen en jongeren moeten gedurende het jaar veel gelijkwaardigere toegang krijgen tot leren, spelen, 

jong zijn, vervelen en rusten, activiteiten, lessen en informatie maar ook tot informeel en non-formeel leren. 

Die toegang is nu duidelijk niet gelijkwaardig en even toegankelijk voor iedereen. Kansenongelijkheid en de leerkloof 

vormen dé aanleiding voor de Franse Gemeenschap om te gaan voor een nieuwe schoolkalender. In die nieuwe 

kalender worden kinderen en jongeren in kwetsbare situaties net iets korter ‘losgelaten’ in de zomer, en wordt gehoopt 

dat ze zo over een iets kleinere kloof moeten springen om weer mee te zijn op de eerste schooldag. Maar is dat echt 

de enige manier om aan de essentie iets te doen? Los je een systeemfout op door er andere data op te plakken? 

Kinderen en jongeren staan niet achter een nieuwe vakantiekalender, want ze hebben behoefte aan echte en 

lange rustpauzes in de zomer die gegarandeerd vrij zijn van schoolwerk, waarin ze echt vrij kunnen zijn. Leraren 

onderschrijven die boodschap en geven samen met andere ouders de angst aan dat ze voor de verschoven weken hun 

kinderen geen kwalitatief vrijetijdsaanbod of activiteiten zullen kunnen bieden.  

Jeugdorganisaties zijn zich bewust van de uitdagingen, maar zijn ook bereid kansen te zien in een grootschalige 

hervorming van hun jaarkalender áls die ervoor zorgt dat de essentie beter bereikt wordt dan vandaag: kinderen en 

jongeren meer gelijkwaardige kansen geven, met een heel duidelijke focus op wie zich vandaag in een kwetsbare 

situatie bevindt en in de vakanties vaak wekenlang thuiszit zonder impulsen. Een nieuwe kalender kan dus op termijn 

één route zijn naar meer kansengelijkwaardigheid. Maar vandaag zou die route het probleem nog niet 

voldoende aanpakken. Laat ons dus vooral werken aan de échte systeemfouten binnen het onderwijs die ervoor 

zorgen dat iedereen behoefte heeft aan negen weken rust. 

Wij kiezen er daarom voor om ons uit te spreken tegen een hele snelle hervorming van de jaarkalender in 

Vlaanderen. Daarover gaat dit debat in essentie niet en het zal op korte termijn geen oplossingen bieden.  

Wat wel nodig is en liever vandaag dan morgen? Een regeringsbrede aanpak van kansen voor kinderen en 

jongeren over onderwijs, cultuur, deeltijds kunstonderwijs, jeugd, sport heen, tijdens de vakanties én het schooljaar. Het 

volledige potentieel van kinderen en jongeren bereik je alleen door hun kinderrechten te respecteren.  

Op korte termijn hebben we ook enkele oplossingen nodig voor de kinderen in de Brusselse Rand en Brussel. Want 

vanaf komende herfst wordt de puzzel rond vrije tijd daar enorm complex. Daarnaast zullen er bijkomende inspanningen 

nodig zijn om bijkomende locaties en ruimte onder de taalgrens te voorzien, om de combinatie van twee vakantie-

systemen haalbaar te maken op korte termijn. De vijf Franstalige jeugdbewegingen doen daartoe vijf verschillende 

voorstellen. We vragen om hier in samenwerking en constructieve oplossingen te voorzien. 

We willen wel bijleren van wat er onder de taalgrens gebeurt, en staan open voor de kansen die een hervorming zou 

kunnen brengen binnen enkele jaren om te werken aan een beter kansenbeleid. We koppelen daar drie 

voorwaarden aan: 

- Een regeringsbreed engagement op kansen bieden aan kinderen en jongeren, op vrije tijd, leer-, speel- 

en leefkansen, op ontdekken, plezier en kwalitatieve begeleiding. Alleen gelukkige kinderen kunnen bijleren, 

dus zet in op hun welzijn, ze zijn meer dan lerende opslagwezens. 

- Afstemming met de kalender in het hoger onderwijs. Ons gerenommeerde Vlaamse jeugdwerk wordt 

gedragen door vrijwilligers. Erken dat en zorg ervoor dat ze hun engagementen kunnen blijven opnemen. 

- Praat met elkaar, gebruik de hefboom van deze beslissing om iedereen rond de tafel te krijgen en ga voor 

veel meer integratie van onderwijs, vrije tijd en alle betrokken actoren en sectoren. Praat over de regio’s heen 

met elkaar en vergeet niet dat de Vlaamse en Franse Gemeenschap samenkomen in Brussel. Op lokaal niveau 

gebeuren er fantastische dingen, zet daarop in. Maak de zomerscholen minder ‘school’ en minder ‘zomer’, ga 

voor meer fijne leermomenten en zet daar heel het jaar door op in.  
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Dit zijn conditiones sine qua non, deze voorwaarden moeten vervuld zijn om op een positieve manier te kunnen 

werken aan meer kansen voor kinderen en jongeren. Vandaag en in de toekomst. 
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