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TOELICHTING 

 

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

in respectievelijk de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Aan de basis ligt de beslissing van de 

Franse Gemeenschap om (om pedagogische redenen) de zomervakantie in te korten en de 

herfst- en krokusvakantie te verlengen als compensatie. Op het terrein spraken verschillende 

onderwijsexperts zich al positief uit over deze hervorming omdat opgelopen leerstand door te 

lange onderbrekingen, kan beperkt worden. Zeker in een grootstedelijke context zoals die van 

onze hoofdstad, 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 

bevestigt dat dit tot leer- en taalachterstand leidt. 

 

De bevoegdheidsverdeling stelt de gemeenschappen in staat autonoom te beslissen over hun 

onderwijssysteem. Gezien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echter beide gemeenschappen 

onderwijs organiseren, zal dit voor aanzienlijke problemen zorgen bij al dan niet tweetalige 

gezinnen. In heel wat Brusselse gezinnen is het immers zo dat het ene kind onderwijs volgt in 

een Nederlandstalige en een ander kind van hetzelfde gezin in een Franstalige school. Maar 

evengoed zijn er gezinnen waar beide ouders leerkracht zijn in een school behorende tot 

respectievelijk de Franse of Vlaamse Gemeenschap. Volgt er geen gelijkschakeling tussen de 

verlofstelsels van beide gemeenschappen, dan kunnen deze koppels nooit meer samen vakantie 

nemen en wordt het voor veel gezinnen puzzelen om alles georganiseerd te krijgen.  

 

Sinds deze beslissing heerst bijgevolg grote bezorgdheid bij veel Brusselse ouders en 

leerkrachten. Bovendien heeft dit ook een weerslag op andere domeinen zoals de toeristische 

sector, de mobiliteit en het verenigingsleven. Zo stelt deze maatregel ook sport- en andere 

jeugdverenigingen  voor organisatorische problemen. Daarom is het cruciaal dat de 

gemeenschappen een akkoord vinden om ten minste in Brussel een gelijkaardige 

vakantieregeling uit te werken. 

 

 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

 

Overwegende: 

 

- Dat de onderwijsexperts en pedagogen zich kunnen scharen achter het concept van een 

 kortere zomervakantie wegens het gevaar op mogelijke leerachterstand; 

- Dat vele ouders en leerkrachten in Brussel bezorgd zijn over deze mogelijke verschillen 

 tussen beide onderwijsregelingen, gezien de petitie met 5.000 handtekeningen  voor een 

 synchrone vakantieregeling; 

- Dat het bestaan van twee verschillende schoolvakantieregelingen voor heel wat 

 complexiteit zorgt in het tweetalig gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- Dat deze situatie ook ernstige gevolgen heeft voor (de organisatie van) het openbaar 

 vervoer, de economie, het toerisme en het sport- en  verenigingsleven; 

- Dat het noodzakelijk is dat de gemeenschappen in Brussel samenwerken en oplossingen 

 zoeken; 

- Dat de Vlaamse minister van Onderwijs heeft aangekondigd advies te zullen inwinnen 

 bij sociale partners, koepels, VLOR, ouderverenigingen en andere mogelijke betrokken 

 actoren;  
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vraagt het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:  

 

- Nogmaals aan te dringen bij beide gemeenschappen dat een regeling met betrekking tot 

 vakantieperiodes in Brussel moet worden gevonden; 

- Bij de Vlaamse Gemeenschap aan te dringen op een versneld advies van VLOR  en de 

 SERV;  

- Bij de Franse Gemeenschap om uitstel van één schooljaar te vragen alvorens deze 

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

 besprekingen alle kansen te geven; 

- Er op aan te dringen dat de VGC actief betrokken wordt in de adviesronde van de 

 Vlaamse minister van Onderwijs en het standpunt van het VGC-College in alle gremia 

 duidelijk weer te geven; 

- 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; 

- Overleg op te starten met het COCOF-College om met een gezamenlijk standpunt naar 

 buiten te komen met betrekking tot deze problematiek en samen een helder overzicht te 

 maken over alle mogelijke knelpunten die kunnen opduiken door verschillende 

 vakantiemomenten; 

- Er voor te ijveren een oplossing te vinden voor de start van het schooljaar 2022-2023 of 

 ten laatste één schooljaar later. 
 

 

 

Bianca DEBAETS 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 


