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Dames en Heren, 

De Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw besprak in haar vergadering van 15 december 

2021 het voorstel van resolutie van mevrouw Bianca Debaets met betrekking tot het mogelijk 

verschil in schoolvakanties tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap vanaf het schooljaar 

2022-2023 – Stuk 792 (2021-2022) – Nr.1. 

 

De heer Arnaud Verstraete wordt aangeduid als verslaggever. 

 

1. Toelichting door mevrouw Bianca Debaets 

 

Vanaf het schooljaar 2022-2023 zullen de schoolvakanties op verschillende data plaatsvinden 

in respectievelijk de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Volgens mevrouw Bianca Debaets 

(CD&V) kent iedereen deze problematiek wel. 

 

Aan de basis ligt de beslissing van de Franse Gemeenschap om omwille van pedagogische 

redenen de zomervakantie in te korten en de herfst- en krokusvakantie te verlengen als 

compensatie. Er zal meer gewerkt worden met blokken zoals in Frankrijk en Nederland reeds 

gebeurt. 

 

De meeste onderwijsexperts spraken zich al positief uit over deze hervorming. Zeker in een 

grootstedelijke context, waar het Nederlands voor vele kinderen een tweede of zelfs derde taal 

is, verliest men tijdens de lange zomervakantie vaak de band met het Nederlands. Onderzoek 

toont aan dat dit tot leer- en taalachterstand leidt. In deze zin is de hervorming van de 

schoolvakanties positief te noemen. Het zou dus positief kunnen zijn voor Brussel. 

 

Aangezien de Gemeenschappen onderwijs aanbieden, leidt deze eenzijdige hervorming tot 

problemen bij al dan niet tweetalige gezinnen. In heel wat Brusselse gezinnen is het immers zo 

dat het ene kind onderwijs volgt in een Nederlandstalige school en een ander kind van hetzelfde 

gezin in een Franstalige school. Maar evengoed zijn er gezinnen waar beide ouders leerkracht 

zijn en waarbij de ene ouder lesgeeft in een school behorende tot de Franse Gemeenschap terwijl 

de andere ouder lesgeeft in een school van de Vlaamse Gemeenschap.  

 

Als er geen gelijkschakeling tussen de verlofstelsels van beide Gemeenschappen volgt, dan 

kunnen deze koppels nooit meer samen vakantie nemen en wordt het voor veel gezinnen 

puzzelen om alles georganiseerd te krijgen. De indiener denkt ook aan de organisatie van 

opvang, examens, enz... Deze beslissing heeft tot grote bezorgdheid bij veel Brusselse ouders 

en leerkrachten geleid.  

 

De Gemeenschappen hebben volledige autonomie voor het organiseren van hun onderwijs, een 

bevoegdheidsverdeling die de spreker zeker steunt. Eigenlijk dreigen de Brusselse Ketjes het 

slachtoffer te worden van deze absurde situatie. Absurd in de zin van het feit dat er in Brussel 

2 verschillende systemen zullen zijn. 

 

Mevrouw Bianca Debaets betreurt dat er weinig overleg is geweest tussen beide bevoegde 

ministers om te kijken of er geen mogelijkheid was om tot een oplossing te komen. Ze beseft 

dat de VGC niet enorm veel concrete hefbomen heeft om dit probleem zelf op te lossen. Ze kan 

en moet wel haar rol van brugfunctie opnemen. Ze moet ook haar signaalfunctie opnemen en 

de bezorgdheden overmaken. Bovendien moet ze er ook voor pleiten dat er een oplossing wordt 

gezocht. 
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De spreker hoopt dat de resolutie op steun zal kunnen rekenen van de commissieleden. Ze 

vermoedt dat het ook niet anders kan als ze zich de eerdere verklaringen van de collegeleden 

en raadsleden herinnert. 

 

De betrachting van deze resolutie was een instrument aan collegelid Sven Gatz te geven 

waarmee hij op zijn beurt naar de bevoegde Vlaamse minister kan gaan. 

 

De bedoeling is om de violen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen want anders dreigt er 

heel wat chaos te ontstaan volgend schooljaar en zullen er problemen opduiken voor heel wat 

ouders en gezinnen. 

 

2. Bespreking 

 

Eerst en vooral wil commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) de indiener van de resolutie 

bedanken. De inhoudelijke vraag ervan is heel belangrijk om te onderzoeken.  

 

Collegelid Sven Gatz heeft nog niet zo lang geleden geantwoord op een vraag van de heer Gilles 

Verstraeten over dit thema. De beslissing over het wijzigingen van de schooltijden is een 

decretale bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. De VGC hanteert een flankerend 

onderwijsbeleid, maar is niet bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de vakantieregelingen 

van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Brussel valt onder de regelgeving die van 

toepassing is in Vlaanderen. 

 

In Brussel zijn er inderdaad veel gezinnen waar bv. kinderen van Nederlandstalige ouders naar 

het Franstalig onderwijs gaan, koppels waarvan de ene lesgeeft in het Franstalig onderwijs en 

de ander in het Nederlandstalig onderwijs. 

 

Bovendien is het algemeen geweten dat een te lange onderbreking in de zomervakantie een 

zware impact kan hebben op leerlingen. Vooral op leerlingen die heel weinig kansen hebben 

om in de vakantie andere dingen te leren. In Brussel is de kinderarmoede hoog en deze 

kinderarmoede heeft natuurlijk ook te maken met kansen die kinderen hebben. De verkorting 

van de zomervakantie heeft een impact op de meest kwetsbare kinderen.  

 

In de Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw werd reeds meermaals gesproken over 

‘summer learning’. Vanuit de VGC wordt al jaren via ‘Talentboost’ van het Onderwijscentrum 

Brussel (OCB) ingezet op het opvangen van het tekort aan leeropportuniteiten tijdens de 

vakanties. De Zomerscholen bv. kennen een groot succes. 

 

Binnen de Franse Gemeenschap leefde de idee om de vakantieregeling aan te passen al heel 

lang. Het is een ingrijpende verandering die ze willen doorvoeren, maar wel doordacht. 

 

De spreker herhaalt als laatste dat het een bevoegdheid is die onder de Vlaamse regelgeving 

valt. Het is aan de Vlaamse decreetgever om wijzigingen aan te brengen. Collegelid Sven Gatz 

heeft reeds laten weten dat er regelmatig overleg is geweest tussen de Vlaamse en Franse 

Gemeenschap. De beide Gemeenschappen moeten tot een vergelijk komen waarin rekening 

wordt gehouden met de Brusselse context. De VGC hoort dit te faciliteren en zal dit ook doen.  

 

Wetende dat de beide Gemeenschappen op regelmatige basis overleggen en dat de bevoegde 

Vlaamse minister een bevraging aan het houden is, denkt het commissielid dat het voorliggende 

voorstel van resolutie op dit moment geen meerwaarde heeft. 
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Commissielid Arnaud Verstraete (Groen) dankt mevrouw Bianca Debaets voor het indienen 

van het voorstel van resolutie. Het gaat inderdaad over een belangrijk onderwerp en hij heeft 

het bevoegde collegelid hier al meermaals over ondervraagd. 

 

Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs, de heer Ben Weyts, heeft een bevraging over het 

onderwerp bij de scholen opgestart en hij wacht de resultaten hiervan af. Deze worden eind dit 

schooljaar verwacht. Dit betekent dat alles blijft zoals het is. Het is onmogelijk voor de Vlaamse 

Gemeenschap om voor volgend schooljaar een aangepaste kalender in te voeren. 

 

Er is zeker een probleem als er 2 verschillende schoolkalenders zijn in Brussel. Hiermee 

bevestigt de spreker helemaal de inschatting van mevrouw Bianca Debaets. Ze heeft tevens 

goede voorbeelden gegeven van de problemen die zich kunnen stellen. 

 

De beslissing van de Franse Gemeenschap heeft niet alleen gevolgen voor de ouders, kinderen 

en leerkrachten, maar wat te doen met de vakantieregeling van bv. het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement of MIVB-personeel? 

 

Groen is het ermee eens dat de invoering van de nieuwe vakantieregeling door de Franse 

Gemeenschap voor problemen kan zorgen in Brussel. Daarom heeft Groen al vanaf het begin 

aan de alarmbel getrokken en opgeroepen dat het College duidelijk de vraag zou stellen aan de 

Vlaamse Gemeenschap om ook de schoolkalender voor Nederlandstalige scholen aan te passen. 

 

Mevrouw Bianca Debaets heeft ook aangegeven dat de meerderheid van de 

onderwijsdeskundigen het erover eens zijn dat het beter is de zomervakantie in te korten. Bruzz 

heeft een rondvraag gehouden bij ouders van kinderen in het Nederlandstalig onderwijs en een 

nipte meerderheid van hen was ook voor het inkorten van de zomervakantie. Algemeen kan 

worden gesteld dat een aanpassing van de schoolkalender een positieve invloed zou hebben op 

de kinderen. Er is ook een draagvlak voor bij de bevolking.  

 

Op basis van een aantal parameters was Groen voorstander om hetzelfde principe als de Franse 

Gemeenschap te hanteren. Dit standpunt werd zowel in de VGC als in het Vlaams Parlement 

meegedeeld. Collegelid Sven Gatz heeft eveneens laten weten dat hij op dezelfde lijn zit. Dit 

heeft het College ook meegedeeld aan de Vlaamse Gemeenschap.  

 

De impact die de beslissing van de Franse Gemeenschap heeft, is belangrijk en er moet zeker 

iets gebeuren, maar de VGC is hiervoor niet bevoegd. Er ligt dus een resolutie op tafel waarvoor 

de VGC niet bevoegd is. 

 

Tevens vindt de spreker dat de voorliggende tekst te veel op de vlakte blijft met betrekking tot 

het vragende gedeelte. Mevrouw Bianca Debaets vraagt naar een oplossing terwijl Groen 

voorstander is van de oplossing die collegelid Sven Gatz heeft gevraagd namelijk dat de 

Vlaamse Gemeenschap het vakantiesysteem van de Franse Gemeenschap overneemt. 

 

Op dit moment is Groen niet geneigd om de voorliggende resolutie te steunen, maar het is een 

belangrijk en goed initiatief om over te discussiëren. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) dankt mevrouw Bianca Debaets voor het indienen van het 

voorstel van resolutie. Het is geen eenvoudig onderwerp. Net zoals zijn collega’s verwijst de 

spreker naar de vele voorbeelden. Iedereen kent bovendien wel ouders die door de beslissing 
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van de Franse Gemeenschap met de handen in het haar zitten nu de Franse Gemeenschap 

eenzijdig de beslissing heeft genomen om de schoolkalender te veranderen. 

 

Er zijn reeds diverse studies verricht naar een eventuele aanpassing van de schoolkalender. De 

Koning Boudewijnstichting bv. pleit onder andere voor een aanpassing van de schoolvakanties. 

Een belangrijk element in de analyse van de Koning Boudewijnstichting was dat er voldoende 

tijd moet worden genomen om een dergelijke verandering door te voeren omdat het een 

immense impact heeft. Niet alleen op het onderwijs, maar ook op gezinnen, de economie, het 

openbaar vervoer, enzovoort. 

 

De aanpassing van de schoolkalender door de Franse Gemeenschap heeft niet alleen een impact 

op Brussel, maar wel op het hele land. Denk maar aan de problemen die er ontstaan met 

kinderen die in de Rand naar school gaan of kinderen die op de taalgrens wonen.  

 

Het is hun goed recht, maar de Franse Gemeenschap heeft een beslissing genomen die een 

impact heeft op de andere Gemeenschap. Het was beter geweest als er eerst overleg had 

plaatsgevonden. De spreker betreurt dat de Franse Gemeenschap bijna of helemaal geen 

rekening heeft gehouden met de gevolgen van hun beslissing. Hij hoopt dat er toch snel op de 

een of andere manier een oplossing komt. 

 

In de resolutie wordt de suggestie gedaan dat de VGC of de Franse Gemeenschapscommissie 

(Cocof) samenwerken om te zien of er geen remediëring mogelijk is. Dit is helemaal niet slecht, 

maar moet worden bekeken. 

 

De Vlaamse Gemeenschap organiseert naar aanleiding van de beslissing van de Franse 

Gemeenschap bevragingen hierover bij de betrokkenen. Er wordt dus actie ondernomen. Het is 

afwachten wat het resultaat is.  

 

Aangezien de VGC niet bevoegd is voor de aanpassing van de schoolvakanties en Vlaams 

minister bevoegd voor Onderwijs, de heer Ben Weyts, al actie onderneemt, weet de spreker niet 

goed wat de voorliggende resolutie bijbrengt aan de problematiek of waartoe ze dient. 

 

In de resolutie staat dat er bij beide Gemeenschappen moet worden aangedrongen dat een 

regeling met betrekking tot vakantieperiodes in Brussel moet worden gevonden. Dit klopt, maar 

de spreker benadrukt dat er niet alleen voor Brussel een oplossing moet worden gevonden. 

 

Het tweede dispositief stelt: “Bij de Vlaamse Gemeenschap aan te dringen op een versneld 

advies van VLOR en de SERV.” De heer Gilles Verstraeten heeft hierover advies ingewonnen. 

De Vlaamse Gemeenschap kan geen dringend advies vragen aan de VLOR en de SERV. Ze 

kan advies vragen, maar het zijn de VLOR en de SERV zelf die bepalen wanneer ze het advies 

afleveren. 

 

Ten derde: “Bij de Franse Gemeenschap om uitstel van 1 schooljaar vragen alvorens deze 

regeling definitief in te voeren, om op die manier de nodige onderhandelingen en besprekingen 

alle kansen te geven.” Dit zou de spreker zelf graag willen, maar dit is niet mogelijk. Er is zelfs 

al binnen de Franse Gemeenschap protest gekomen om de snelle uitvoering van de beslissing 

en hiernaar werd niet geluisterd. Er zal dus zeker niet worden ingegaan op een vraag van de 

Vlaamse Gemeenschap om de uitvoering van de beslissing een schooljaar uit te stellen. 

 

Het voorstel dat “de VGC bij alles betrokken wordt”, is goed. 
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“Steeds in contact te staan met het werkveld (in de brede zin van het woord, met o.a. ook 

aandacht voor de vrijetijdsverenigingen) en onderwijsverenigingen in Brussel en een stand van 

zaken mee te geven over het thema” is het vierde dispositief. De spreker benadrukt dat dit dan 

in de breedste zin van het woord moet zijn. 

 

De spreker heeft wel twijfels bij: “Overleg op te starten met het Cocof-College om met een 

gezamenlijk standpunt naar buiten te komen”. 

 

Ten slotte, vraagt mevrouw Bianca Debaets in haar resolutie om “een oplossing te vinden voor 

de start van het schooljaar 2022-2023 of ten minste voor een schooljaar later”. Dit vindt het 

commissielid niet realistisch. Hij deelt de mening van de indiener van de resolutie dat er snel 

een oplossing moet worden gevonden of dat de pijn daar waar mogelijk moet worden verzacht, 

maar de voorliggende resolutie gaat de problemen niet per se oplossen. Er wordt al naar 

oplossingen gezocht door anderen. 

 

Aangezien er een paar onjuistheden in de resolutie staan, kan de spreker deze niet goedkeuren. 

 

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) heeft de argumenten van zijn collega’s 

gehoord en zal het voorstel van resolutie niet goedkeuren. 

 

Belangrijk volgens commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) is dat de leerwinst van de 

leerlingen voor ogen wordt gehouden. Al de andere zaken zijn ook belangrijk, maar eerder 

bijzaken. De leerwinst primeert.  

 

Ze verwijst naar Frankrijk en Nederland waar er ook gespreide vakantieregelingen zijn voor de 

schoolgaande kinderen. Deze landen slagen erin om het systeem werkbaar te maken. 

 

De Franstaligen hebben hun beslissing ook genomen uit bezorgdheid voor hun leerlingen. Dat 

is begrijpelijk. Alle aangehaalde problemen die uit deze beslissing voortkomen, kunnen ook 

worden aangewend als opportuniteit. Niet iedereen vertrekt bv. op hetzelfde moment op 

vakantie. 

 

Ten slotte, benadrukt de spreker dat de Franse Gemeenschap tijdig een brief met haar ideeën 

heeft gestuurd naar de Vlaamse Gemeenschap. Het is geen eenzijdige beslissing van de Franse 

Gemeenschap geweest. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) beaamt net zoals mevrouw Khadija Zamouri dat er wel 

degelijk overleg is geweest tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap. De Franstalige 

minister bevoegd voor Onderwijs heeft in juni 2021 al laten weten dat ze bereid was de 

invoerdatum van de nieuwe regeling uit te stellen met 1 jaar als de Vlaamse Gemeenschap 

hiervoor vragende partij is om dan een jaar later dezelfde beslissing te nemen. Als de Vlaamse 

Gemeenschap nu al weet dat ze deze regeerperiode de schoolkalender niet zal aanpassen, heeft 

het ook geen zin voor de Franse Gemeenschap om te wachten met de invoering van hun nieuw 

systeem. 

 

De indiener van het voorstel van resolutie, mevrouw Bianca Debaets (CD&V), is heel 

verbaasd over de opbouw van de tussenkomsten. Deze waren zeer merkwaardig omdat er 

allemaal argumenten werden aangehaald die eigenlijk aantonen dat de resolutie nodig is. Een 

aantal raadsleden heeft zelfs nog extra argumenten aangehaald zoals bv. het openbaar vervoer, 
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de Europese instellingen, de stages, enz... Het waren allemaal voorbeelden die aantoonden dat 

er iets moet gebeuren. 

 

Er waren een aantal raadsleden die benadrukten dat de VGC niet bevoegd is voor het onderwerp 

aangehaald in het voorstel van resolutie. De spreker benadrukt dat iedereen haar resolutie nog 

eens moet lezen. Ze heeft inderdaad gezegd dat de VGC niet bevoegd is en dat het 

instrumentarium aan middelen erg beperkt is. Maar zover de spreker weet, heeft de VGC de 

bevoegdheid om een flankerende rol te spelen. Ze heeft het recht om in dialoog te gaan met de 

Gemeenschap of Gemeenschappen als er zich knelpunten voor Brussel aanbieden. Het kan 

natuurlijk dat het huidige College haar rol anders invult, maar dan had ze het graag geweten. 

 

Mevrouw Bianca Debaets weet dat de heer Gilles Verstraeten in een moeilijk parket zit. Hij 

weet natuurlijk dat er een probleem is en dat er een oplossing moet komen, maar hij is en blijft 

uiteindelijk een partijgenoot van de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs. Ze begrijpt dus 

zijn positie.  

 

Het is goed dat er een bevraging wordt gehouden in Brussel, maar de resultaten van deze 

bevraging komen te laat om de schoolkalender voor volgend schooljaar aan te passen. Het 

volgende schooljaar wordt dus al moeilijk voor vele Brusselse gezinnen. 

 

De spreker vond de tussenkomsten een schouwspel. De raadsleden hebben zich in allerlei 

bochten gewrongen om een reden te geven waarom ze niet voor het voorstel van resolutie 

stemmen. Deze raadsleden hadden gewoon beter gezegd dat ze niet voor het voorstel willen 

stemmen omdat het van een oppositielid komt. Dan was alles duidelijker en simpeler geweest. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri verwijst naar Frankrijk en Nederland waar alles goed functioneert. 

De spreker benadrukt dat mevrouw Zamouri waarschijnlijk vergeten is dat het hier om landen 

gaat waar er maar 1 taalgemeenschap is. Dit is toch een groot verschil met het tweetalig Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Ten slotte, vindt de indiener het spijtig dat de raadsleden te kennen hebben gegeven dat ze het 

in de grond van de zaak allemaal eens zijn met haar, maar dat niemand ja stemt voor het voorstel 

van resolutie. Ze besluit hiermee dat er hier sprake is van een spelletje ping pong tussen 

meerderheid en oppositie. Dat is jammer want iedereen wil toch het beste voor de Brusselse 

ouders en kinderen. 

 

De voorliggende resolutie heeft volgens commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) een 

interessante discussie ontketend. De reden waarom Open Vld niet voor de resolutie stemt, is 

dat de zaken die erin worden vermeld reeds al in gang zijn gezet. De voorliggende resolutie 

heeft dus eigenlijk geen nut meer. 

 

Iedereen is het er volgens de heer Arnaud Verstraete (Groen) mee eens dat de aanpassing 

van de Franstalige schoolkalender een grote impact zal hebben en dat veel mensen zich gaan 

moeten aanpassen. 

 

Aangezien de VGC niet bevoegd is om te beslissen of het Nederlandstalig onderwijs het 

Franstalig vakantiesysteem moet overnemen, moet het College aan de Vlaamse Regering 

vragen om haar mening te herzien. Dit is voor de spreker een nadeel, maar geen onoverkomelijk 

punt. 
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Hetgeen de voorliggende resolutie vraagt, is minder sterk dan wat het College nu al vraagt aan 

de Vlaamse Regering en hier is de spreker het niet mee eens. 

 

Bij de start van de discussie over de wijziging van de Franstalige schoolkalender heeft Groen 

het standpunt ingenomen dat ze graag wil dat de Vlaamse Gemeenschap de schoolkalender 

vanaf 2022 aanpast zoals de Franse Gemeenschap vooropstelt te doen. Volgens de experten is 

de pedagogische meerwaarde duidelijk en er is ook voldoende draagvlak voor. 

 

Dit gaat verder dan de voorliggende resolutie die enkel uitstel vraagt om een oplossing uit te 

werken. 

 

Het commissielid heeft in de pers gelezen dat mevrouw Bianca Debaets betreurt dat de link met 

de christelijke kalender voor de schoolvakanties wordt losgelaten bij de invoering van de 

nieuwe Franstalige kalender en begrijpt haar standpunt wel. 

 

Dit beschouwt mevrouw Bianca Debaets (CD&V) als een persoonlijk feit. Nu wordt het 

volgens haar nog vreemder want sinds wanneer worden citaten uit de pers of interviews mee in 

rekening genomen bij de bespreking van resoluties? Ze heeft het inderdaad zo in de pers gezegd 

en ze blijft daarachter staan, maar daar gaat de voorliggende resolutie niet over. Het gaat niet 

over de naamswijziging. 

 

Neen, daar gaat het vandaag inderdaad niet over, beaamt mevrouw Khadija Zamouri (Open 

Vld). 

 

De heer Arnaud Verstrate (Groen) zegt dat het hier wel over gaat. De aanpassing van de 

schoolkalender die de Franse Gemeenschap vooropstelt, zal bv. de paasvakantie losmaken van 

Aswoensdag. De spreker stelt vast dat in de voorliggende tekst iets wordt gevraagd dat veel 

meer in het midden blijft dan wat Groen wil. Groen wil graag dat de Vlaamse schoolkalender 

ook wordt aangepast. In de voorliggende resolutie wordt dit niet gevraagd. Mevrouw Bianca 

Debaets moet aanvaarden dat er een meningsverschil is en dat Groen het niet eens is met haar 

voorstel van resolutie. 

 

De Groen-parlementsleden in het Vlaams Parlement hebben dit onderwerp al meermaals 

aangehaald. Als de collega’s van mevrouw Bianca Debaets in het Vlaams Parlement in het 

Vlaams Parlement een resolutie indienen, heeft het wel zin. De spreker gaat er nu al van uit dat 

de Groen-fractie dan zeker het voorstel van CD&V zou steunen. 

 

De bewering ‘meerderheid tegen oppositie’ gaat zeker niet op voor de heer Gilles Verstraeten 

(N-VA). Hij behoort tot de oppositie en zal ook niet voor het voorstel van resolutie stemmen. 

 

Hij is het wel eens met de indiener dat er vanuit de VGC signalen mogen gegeven worden naar 

de Vlaamse Gemeenschap toe, wel in het kader van de bevoegdheden. Het collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw kan zijn standpunt bekendmaken aan de Vlaamse 

Gemeenschap voor Brusselse aangelegenheden. Dit gebeurt ook. 

 

De spreker meent dat de Franse Gemeenschap de vlucht vooruit heeft genomen in die zin dat 

ze hun beslissing snel ingang laten vinden. Dit leidt tot weinig ruimte voor bepaalde sectoren 

om hun werking aan te passen. Zelfs in Franstalig België maakt men zich zorgen over de snelle 

invoering. 
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Door de coronacrisis heeft het onderwijs zich snel moeten aanpassen aan de wijzigende 

omstandigheden. Zelfs nu is het nog volop crisis in het onderwijs. Het is voor niemand in deze 

sector gemakkelijk. 

 

De Franse Gemeenschap was inderdaad bereid om een jaartje te wachten, maar binnen het 

Nederlandstalig onderwijs ziet men het niet zitten, gezien de huidige omstandigheden, om zo 

snel een beslissing te nemen. Zelfs niet als er een jaar wordt gewacht met de invoering ervan. 

Er moet eerst met alle betrokken sectoren en koepels worden gesproken alvorens er een 

beslissing kan worden genomen en dit kan niet binnen een jaar. 

 

Het lijkt de spreker niet realistisch dat de Vlaamse Gemeenschap er snel werk van kan maken. 

Hij wil eveneens dat er een oplossing wordt gevonden, maar het zal niet evident zijn. De 

voorgestelde data in het voorstel van resolutie lijken de spreker niet dadelijk haalbaar. Hij denkt 

eveneens niet dat de Franse Gemeenschap haar beslissing zal uitstellen. 

 

Daarnaast verschilt de heer Gilles Verstraeten van mening met mevrouw Bianca Debaets over 

het invoeren van een aparte regeling voor Brussel. Dit kan volgens hem niet. Dit zou onder 

andere logistieke problemen veroorzaken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.  

 

De voorliggende resolutie zal niet veel bijbrengen en het commissielid is het niet met alles eens. 

Hij zal het voorstel van resolutie niet goedkeuren, maar er moet zeker gepleit worden dat er een 

oplossing wordt gevonden. 

 

3. Stemming 

 

Het voorstel van resolutie met betrekking tot het mogelijk verschil in schoolvakanties tussen de 

Vlaamse en Franse Gemeenschap vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt unaniem verworpen. 

 

 

 

De verslaggever, 

Arnaud VERSTRAETE 

De voorzitter, 

Gilles VERSTRAETEN 

 

_______________ 

 

 


