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Actualiteitsvraag van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: de ingekorte schoolvakanties in het Brussels Nederlandstalig onderwijs 

___________________________________________________________________________ 

Geacht collegelid,  
  
Zoals u wel weet start het Franstalig onderwijs deze zomer met een twee weken kortere 
zomervakantie. In de pers (Bruzz, 28/03) lezen we dat Vlaamse leerkrachten die hervorming niet 
zien zitten. Ruim zeventig procent van  de leraren in het Nederlandstalig onderwijs wil niet dat 
de zomervakantie ingekort wordt. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke 
onderwijsvakbond. Maar in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is er wél animo voor een 
andere indeling van het schooljaar. 
  
Die enquête kwam er als reactie op het besluit van de Franse Gemeenschap om de 
schoolvakanties op een nieuwe manier in te delen. De zomervakantie wordt twee weken korter 
en de andere vakanties iets langer, waardoor er een schooljaar wordt gevormd dat uit gelijke 
blokken lestijd bestaat, met vier vakanties van telkens twee weken. 
  
Bij Brusselse leerlingen die het Nederlands niet spreken als moedertaal gaat de kennis van de 
schooltaal achteruit tijdens lange zomervakanties. Leerkrachten zijn vaak de eerste maand vooral 
bezig met het herhalen van de lesstof van het voorgaande jaar. Tot op zekere hoogte hoort dat 
erbij, maar de lange vakanties maken het niet beter. Onderwijsexperts zijn het over het nut van 
deze hervorming met elkaar eens. Een te lange onderbreking in de zomervakantie heeft een 
impact op de meest kwetsbare kinderen. Dat gegeven staat algemeen gekend onder 'summer 
learning loss'. 
  
Uzelf bent ook voorstander van een hervorming van de schoolvakanties. Het is belangrijk dat 
deze discussies wordt gevoerd in het belang van de ouders en de leerlingen. Eind vorig jaar heeft 
ook de raad van bestuur van het Gemeenschapsonderwijs na bevragingen bij ouders, 
leerkrachten en directies besloten dat het model voor de vakanties van de Franse Gemeenschap 
ook voor Vlaanderen het ideale scenario is. 
  
In dat verband heb ik de volgende vragen:  
  

 Is er een gevolg gegeven op de bevraging van het gemeenschapsonderwijs bij de andere 
netten specifiek betreffende het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? 

 
 Dikwijls hebben families, leerlingen die schoollopen in het Franstalig als in het 

Nederlandstalig onderwijs,  kunnen wij in het Brussels gewest zelf een beslissing nemen 
om eventueel mee aan te sluiten bij de verkorte zomervakantie-regeling? 
 

 Heeft u over deze situatie al overleg gehad met uw Vlaamse collega minister? Zo ja, welke 
conclusies zijn hieruit voortgekomen?  
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