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Vraag om uitleg van de heer Arnaud Verstraete aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : De hervorming van schoolvakanties in het Franstalig onderwijs 
___________________________________________________________________________ 

 

De Franse Gemeenschap besloot recent om de schoolvakanties te hervormen. Leerlingen in het 

Franstalig onderwijs krijgen vanaf 2022 een kortere zomervakantie en een langere herfst- en 

krokusvakantie. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaf aan dat Vlaanderen niet van 

plan is te volgen en het debat momenteel niet wil voeren. Voor Brusselse gezinnen met kinderen 

in beide onderwijssystemen is dat een probleem. Ouders zullen bijvoorbeeld voor het ene kind 

extra opvang moeten voorzien tijdens de herfstvakantie en voor het andere kind extra opvang 

tijdens de zomervakantie. Kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs zullen bijvoorbeeld geen 

Franstalige zomerstage kunnen volgen tijdens hun volledige zomervakantie. En natuurlijk is er 

de schoolplicht, waardoor de tijd waarin een volledig gezin vakantie kan plannen, een stuk 

ingekort wordt. Dat maakt de opties voor ouders beperkter en de thuissituatie complexer.  

 

Deze verandering is ingegeven door een wil om het pedagogisch systeem beter te maken. 

Volgens deskundigen zou de zomervakantie te lang zijn. De band met school en opleiding wordt 

te lang verbroken. Daarentegen is er tijdens het jaar te weinig rust voor de kinderen. 

 

Mijn vragen: 

 Heeft u hierover overlegd met Vlaams minister Ben Weyts? Welke voorstellen heeft u 

gedaan om de Brusselse ouders te helpen? Is het een optie om alle Nederlandstalige Brusselse 

scholen mee te laten evolueren in het systeem dat de Franse Gemeenschap installeert? 

 

 Welke analyse maken u en uw diensten met betrekking tot de achterliggende motivatie? 

Wordt de inschatting i.v.m. te lange onderbreking in zomervakantie en te korte onderbrekingen 

tijdens het jaar gedeeld? Zo ja, wat is het alternatief waar u desgevallend aan werkt? 

 

 Hoe zullen gezinnen met kinderen in beide schoolsystemen geholpen worden? 

 

 Zullen Brusselse ouders toelating krijgen om hun kind dat schoolgaat in het 

Nederlandstalig onderwijs het Franstalig vakantieregime te laten volgen, zodat ouders maar een 

keer opvang moeten voorzien? 

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

 

Arnaud Verstraete 
 
 


