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Dames en Heren, 

De Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw besprak in haar vergadering van 4 mei 2022 

het voorstel van resolutie van de heer Jan Busselen strekkende de aanvraag voor overleg tussen 

de Gemeenschappen en Gewesten met het oog op een zo spoedig mogelijke onderlinge 

afstemming van de schoolvakanties en -kalenders – Stuk 800 (2021-2022) – Nr.1. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri wordt aangeduid als verslaggever. 

 

1. Toelichting door de heer Jan Busselen 

 

Het onderwerp betreffende de afstemming van de schoolvakanties en -kalenders werd reeds in 

een eerdere commissievergadering besproken. Het Reglement van Orde van de Raad laat 

volgens de heer Jan Busselen (PVDA) toe dat er op een reeds besproken onderwerp mag 

worden teruggekomen. 

 

Het voorliggende voorstel van resolutie heeft betrekking op het decreet van de Franstalige 

Gemeenschap dat de schoolvakantie tijdens de zomermaanden inkort en de duur van andere 

schoolvakanties zal verlengen. Dit zorgt ervoor dat er 2 snelheden van schoolvakanties zullen 

zijn in Brussel. 

 

Hoewel deze hervorming positieve aspecten omvat, zal zij op organisatorisch vlak het leven 

van bepaalde mensen bemoeilijken. 

 

Er zijn een aantal onderwijsexperten die voor deze inkorting zijn. Bijna nergens in de wereld is 

er een zomervakantie die 2 maanden duurt. Volgens bepaalde pedagogen wordt door de lange 

zomervakantie de band met de school en de opleiding te lang doorgeknipt. 

 

Het belangrijkste argument om die schoolvakantie in te korten, is het zogenaamde zomerverlies. 

Leerkrachten zijn na de vakantie lang bezig om de leerlingen terug dingen aan te leren die ze 

het vorige schooljaar al hadden aangeleerd. Hoe langer de vakantie duurt, hoe meer leerstof er 

verloren gaat. Het fenomeen treft minder sterke en anderstalige leerlingen disproportioneel 

sterk. 

 

Experten vinden ook medestanders bij het GO!-onderwijs en het katholiek onderwijs. De 

scholierenkoepel is er minder voorstander. Toch is het volgens de PVDA belangrijk dat het 

debat hierover wordt gevoerd en dit samen met de andere Gemeenschappen. 

 

Toen het decreet door de Franse Gemeenschap werd ingevoerd, zijn er veel discussies ontstaan 

en heeft men moeten vaststellen dat voor sommige gezinnen dit decreet tot complicaties zal 

leiden. Er zijn gezinnen waarvan de kinderen naar verschillende scholen gaan, zelfs naar 

scholen van verschillende Gemeenschappen. Deze ouders zullen zich in bochten moeten 

wringen om ervoor te zorgen dat ze er kunnen zijn voor hun kinderen. 

 

Naast de moeilijkheden voor de getroffen gezinnen om zich te organiseren, zal de hervorming 

voor veel sectoren praktische problemen veroorzaken. Dit kan bv. betrekking hebben op de 

dienstregeling van het openbaar vervoer. Op basis van welke schoolvakanties zal de MIVB zijn 

uurroosters opstellen? De organisatie van bepaalde sportwedstrijden waar de taalbarrière nog 

geen positie heeft ingenomen, zal hinder ondervinden. Zo ook activiteiten in de 

vrijwilligerssector, bij jeugdbewegingen, en niet te vergeten bij talrijke culturele stages waar 
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kinderen uit verschillende Gemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten. Ook voor immersie-

onderwijs kan dit een nieuwe hinderpaal vormen. 

  

Om deze nieuwe vorm van verdeeldheid tegen te gaan, dient de PVDA in 4 parlementen (Franse 

Gemeenschap, Vlaams Parlement, PFB en de Raad van de VGC) eenzelfde ontwerpresolutie 

in. Zodoende het overleg tussen de verschillende Gemeenschappen op te starten en een debat 

op gang te brengen. De PVDA-fractie pleit voor een dynamisch overleg binnen en tussen de 

verschillende entiteiten om tot een gemeenschappelijke schoolkalender te komen. Het doel van 

deze resolutie is dan ook deze eenheidsdynamiek in België te stimuleren en ervoor te zorgen 

dat gezinnen met schoolgaande kinderen in hun dagelijks leven niet met nog meer verdeeldheid 

te maken krijgen. 

 

Gelet op deze elementen wordt in de resolutie gevraagd een overleg te organiseren tussen alle 

betrokken deelentiteiten (Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, Cocof, VGC, 

Duitstalige Gemeenschap) met het oog op het vastleggen van een gemeenschappelijke 

schoolkalender en om een overleg met de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs te 

organiseren met het oog op de opstelling van een gemeenschappelijke schoolkalender. 

 

2. Bespreking 

 

Eerst en vooral wil commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) benadrukken dat de vragen 

die de heer Jan Busselen zich stelt ook de vragen zijn die ze zelf enkele weken geleden via een 

actualiteitsvraag in plenaire vergadering aan collegelid Sven Gatz stelde. Ze heeft ook gevraagd 

of er overleg of discussie is geweest tussen de kabinetten, of er families zijn met 

Nederlandstalige kinderen in het Franstalig onderwijs en of deze beslissing een repercussie 

heeft op de organisatie van het werk en de vakanties. De spreker is zelfs verder gegaan en heeft 

gevraagd of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, apart van Vlaanderen, stappen kon 

ondernemen om zelf met de Franstalige collega’s de zomervakantie te bespreken. Het antwoord 

van collegelid Sven Gatz was het volgende: “Alle Nederlandstalige scholen in Brussel vallen 

onder de Vlaamse regelgeving. Het is aan de Vlaamse decreetgever om wijzigingen aan te 

brengen aan de schoolvakanties van onze Nederlandstalige scholen. Wij kunnen bijgevolg als 

VGC, vanuit welk bevoegdheidsdomein dan ook, geen wijzigingen aanbrengen in de 

vakantieregeling van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Het is dus niet mogelijk om aan 

te sluiten bij een andere regeling dan die van de Vlaamse decreten. Dat ligt nu eenmaal 

juridisch en politiek vast.” 

 

Afgaand op deze uitspraak denkt het commissielid dat de voorliggende resolutie zonder 

voorwerp is.  

 

Commissielid Arnaud Verstraete (Groen) zegt dat het onderwerp van het voorstel van 

resolutie belangrijk is, maar dat het een absolute herhaling is van de discussie die reeds in 

december 2021 werd gevoerd naar aanleiding van het voorstel van resolutie van mevrouw 

Bianca Debaets. De voorliggende resolutie heeft niet echt een meerwaarde. 

 

De spreker begrijpt wel dat het de bedoeling is om in 4 parlementen hetzelfde voorstel van 

resolutie in te dienen. De sleutel van de discussie ligt echter in het Vlaams Parlement. Daar zal 

de beslissing moeten worden genomen om de schoolkalender aan te passen of niet. 
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De Franse Gemeenschap had reeds in het begin aangegeven te wachten met de invoering van 

het nieuwe vakantiesysteem als er ook vanuit Vlaanderen een intentie, een bevestiging, zou zijn 

om de schoolkalender aan te passen. 

 

Zodra er over de aanpassing van de schoolkalender werd gesproken, heeft Groen dit aangekaart 

bij collegelid Sven Gatz. Groen vindt dat de Franse Gemeenschap een zeer interessant initiatief 

heeft genomen omdat het gaat over het verbeteren van de onderwijskwaliteit voor iedereen. Dat 

is op zich een lovenswaardig doel. 

 

Onderwijsexperten hebben vastgesteld dat leerlingen veel van hun verworven leerinhoud 

verliezen gedurende een lange vakantie. Dit is zeker het geval bij leerlingen die minder goed 

presteren. Als de zomervakantie wordt ingekort, zal het negatief effect van de vakantie veel 

kleiner zijn en zullen leerlingen veel sneller terug op het goede niveau zitten. De vakanties die 

op dit moment 1 week duren, kunnen verlengd worden waardoor er echt een rustmoment wordt 

ingebouwd voor de leerlingen. Dit is onvoldoende het geval in de klassieke schoolkalender. Dit 

is het pedagogische punt achter de hele hervorming. 

 

De beslissing van de Franse Gemeenschap is volgens de spreker het pijnlijkst voor Brussel. 

Tijdens de bespreking van een gelijkaardige resolutie in december 2021 werd dit al uitgelegd. 

 

Wat Groen betreft, is het absoluut aan te bevelen dat de Vlaamse Gemeenschap de Franse 

Gemeenschap zou volgen. Vlaams minister Ben Weyts heeft beslist om eerst een rondvraag te 

organiseren bij verschillende instellingen.  

 

De vragen in de voorliggende resolutie werden al eens aan collegelid Sven Gatz gesteld. Het 

collegelid heeft, in de mate dat zijn bevoegdheid dit toelaat, al bevestigd dat hij achter de 

aangepaste schoolkalender staat. Hij heeft ook aangegeven dat hij een voorstander is van de 

volledige overname van de schoolkalender en dat dit aangenomen wordt door het Vlaams 

Parlement. Hij heeft eveneens bevestigd dat er overleg is, zowel met de Vlaamse als de Franse 

Gemeenschap. 

 

Nu moet er gewacht worden op de resultaten van de rondvraag van Vlaams minister Ben Weyts 

en vooral ook op de beslissing die hierop zal volgen. 

 

Aangezien het College aandacht heeft voor de problematiek van de verschillende 

schoolkalenders, vond de spreker het niet zinvol om in december 2021 voor de resolutie te 

stemmen en vindt hij het ook niet zinvol om voor dit gelijkaardig voorstel van resolutie te 

stemmen. 

 

Hij benadrukt tenslotte dat Groen absoluut voorstander is van het vernieuwde vakantiesysteem 

omdat het gelijke kansen kan creëren voor alle kinderen. De vakantiekalender van de Franse 

Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschap moeten identiek zijn. 

 

Commissielid Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) deelt de mening van de vorige 2 

sprekers. Hij vraagt bijkomend of de heer Jan Busselen misschien beschikt over cijfers die 

weergeven hoeveel gezinnen er door de beslissing van de Franse Gemeenschap in de problemen 

komen. Meten is weten. 

 

De huidige zomervakantie inkorten naar 6 weken is positief als daarmee kinderen worden 

geholpen. 
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Het is jammer dat de 2 Gemeenschappen niet op mekaar zijn afgestemd, maar de Raad heeft er 

helemaal geen inspraak in. Het is het Vlaams Parlement dat hiervoor bevoegd is. 

 

Commissievoorzitter Gilles Verstraeten (N-VA) denkt dat de heer Jan Busselen niet over 

cijfers zal beschikken, maar misschien collegelid Sven Gatz wel. 

 

Het enige nieuwe element in vergelijking met de resolutie die in december 2021 werd 

besproken, is dat er ondertussen een aantal bevragingen werden georganiseerd. De resultaten 

van enkele bevragingen zijn gekend. De meeste resultaten zijn niet positief over de idee om de 

schoolkalender te wijzigen. De spreker denkt dat het onwaarschijnlijk is dat er deze legislatuur 

zal worden beslist om de schoolkalender eventueel aan te passen. 

 

Het onderwijsveld zelf, zijn vakbonden, werkgevers, de scholierenkoepel enz…, wil geen 

kortere zomervakantie, of toch zeker nu nog niet. 

 

Spijtig genoeg beschikt de PVDA niet over een eigen meetcel, maar iedereen kent volgens de 

heer Jan Busselen (PVDA) wel mensen rond zich die problemen zullen krijgen door de 

verschillende vakantiekalenders.  

 

De reden waarom de resolutie in 4 parlementen wordt voorgelegd, is om te vermijden dat er 

wordt teruggeplooid op een regionale beslissing.  

 

De spreker benadrukt dat de zomervakantie binnen 2 maanden begint en dat de Franse 

Gemeenschap dan de eerste aangepaste zomervakantie invoert. Het is nadien moeilijk voor hen 

om op hun stappen terug te komen.  

 

De spreker vindt het interessant dat er vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie nog een 

signaal wordt verstuurd dat de tijd voor overleg dringt. 

 

Er zijn inderdaad een aantal bevragingen geweest, maar de spreker weet niet of het wel zo slim 

was om zomaar een bevraging te organiseren zonder te sensibiliseren of uit te leggen waarom 

er een wijziging nodig is. Werd er wel voldoende uitleg gegeven bij de bevragingen? Misschien 

staan er meer mensen positief tegenover het voorstel bij een betere sensibilisering. De spreker 

heeft het gevoel dat nu enkel de vraag werd gesteld en dat er vervolgens spontaan werd 

gereageerd, zonder voorkennis, zonder sensibilisering. Nu is het veld verdeeld. Enkel het 

onderwijsveld en enkele onderwijskoepels zijn voor. 

 

De spreker hoopt dat zijn collega’s beseffen wat de urgentie is voor een overleg en dat ze nog 

eens nadenken alvorens te stemmen. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) is het eens met de heer Jan Busselen dat de urgentie hoog 

is, maar hij is er niet van overtuigd dat de voorliggende resolutie hier iets aan kan veranderen. 

De beslissing wordt genomen op Vlaams niveau. Tijdens de bespreking van het voorstel van 

resolutie van mevrouw Bianca Debaets in december 2021 bleek dat CD&V geen voorstander 

is van een aanpassing van de schoolkalender omdat er een soort loskoppeling zou komen van 

de katholiek geïnspireerd schoolkalender die er nu is. De spreker denkt dat dit nog steeds een 

probleem is voor CD&V.  

 

Vlaams minister Ben Weyts heeft ervoor gekozen om de beslissing voor een eventuele 

wijziging van de vakantiekalender te laten afhangen van een bevraging. Het ziet er volgens het 



- 6 - 

 

commissielid naar uit dat er geen wil is om een keuze te maken. Het bevoegde collegelid zal 

hier ook niets aan kunnen veranderen. Het dossier moet aangepakt wordt daar waar de 

bevoegdheid ligt, namelijk in het Vlaams Parlement. 

 

Het standpunt van Groen is gekend en Groen wil zeker meewerken aan de vooruitgang. Het 

heeft echter geen zin om nogmaals aan het collegelid te vragen overleg te plegen. Hij heeft dit 

al gedaan en hij heeft al bevestigd dat hij het nieuwe vakantiesysteem goed vindt. Het ligt echter 

niet in zijn beslissingsmacht. 

 

De discussie over de aanpassing van de schoolkalender is niets nieuw. Die bestaat volgens 

commissievoorzitter Gilles Verstraeten (N-VA) al langer. Degenen aan wie de bevraging 

werd voorgelegd, kennen de discussie waarschijnlijk ook al langer dus ze hebben zeker tijd 

gehad om over het voorstel tot wijziging van het vakantiesysteem na te denken. De leerlingen 

zullen er zeker ook wel over nagedacht hebben aangezien het hun eigen aanbelangt. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA) vraagt ten slotte aan de heer Arnaud Verstraete waarom de 

klimaatproblematiek wel op de politieke agenda staat. 

 

Deze commissie is volgens de heer Arnaud Verstraete (Groen) niet de juiste locatie om 

hierover te praten. Op elk niveau, zelfs op gemeentelijk niveau en zelfs in de eigen huishoudens 

kunnen er maatregelen of acties worden genomen die bijdragen aan de strijd tegen de 

klimaatopwarming. Daarom is het absoluut aangewezen om op alle niveaus aan deze 

problematiek te werken.  

 

Wat het onderwijs betreft, daar kan de VGC niet over beslissen. 

 

De heer Jan Busselen (PDVA) wil eigenlijk zeggen dat wanneer al die jongeren op straat zijn 

gekomen voor de klimaatproblematiek dit een manier was om druk uit te oefenen. Ze vroegen 

aan de overheden om voorstellen van resolutie in te dienen. Als de VGC de regels volgt, kan er 

geen druk worden uitgeoefend om tot een zomervakantie te komen die voor iedereen in dezelfde 

richting gaat. Dit is misschien een verschil in visie vanwaar de verandering komt en hoe de druk 

kan worden verhoogd om vaart te zetten achter iets dat toch wel urgent is. 

 

3. Stemming 

 

Het voorstel van resolutie strekkende de aanvraag voor overleg tussen de Gemeenschappen en 

Gewesten met het oog op een zo spoedig mogelijke onderlinge afstemming van de 

schoolvakanties en -kalenders wordt unaniem verworpen. 

 

 

 

De verslaggever, 

Khadija ZAMOURI 

De voorzitter, 

Gilles VERSTRAETEN 

 

_______________ 

 

 


