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Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Verkorting zomervakantie Nederlandstalig onderwijs 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Het Franstalig onderwijs is sinds dit schooljaar vroeger gestart met hun schooljaar. Zij 

beëindigden de zomervakantie al op 28 augustus. In hun nieuwe planning staat ook om het 

schooljaar verder uit te laten lopen, tot 7 juli. Onze Franstalige Ketten gaan dus een kortere 

zomervakantie tegemoet. Wat wordt opgevangen door een langere herfst- en krokusvakantie. 

 

Daar zijn heel wat redenen voor, zo konden we ook in Bruzz lezen waar de heer Pelleriaux 

enkele zaken aanhaalde. “Negen weken zou in de praktijk een negatief effect hebben”, zegt hij. 

Het vergroot de sociale ongelijkheid: “wie thuis minder ondersteund of gestimuleerd wordt, 

verleert de leerstof”. Jongeren geven vaak aan dat die negen weken vaak aan de lange kant 

aanvoelen. Het sociale contact is belangrijk, zeker tijdens het opgroeien. 

 

In ons meertalig Brussel zien we nog een bijkomend risico. Een taal voor negen weken niet 

gebruiken, is een oefenkans minder. Een kind met een andere thuistaal zal dus moeilijker terug 

aansluiting vinden bij de start van het schooljaar. Bovendien zouden we met twee verschillende 

agenda’s werken in onze hoofdstad. Ouders die zelf of via hun kinderen in beide 

Gemeenschappen staan, ondervinden moeilijkheden om dat goed af te stemmen. 

 

En onze leerkrachten? Ook hen zal extra ademruimte in de herfst- en krokusvakantie ten goede 

komen, zo stelt Pelleriaux. En de kalender zo opsplitsen dat er gelijke periodes van acht weken 

les zijn, is organisatorisch goed voor de verdeling van de leerstof, opnieuw Pelleriaux in 

datzelfde artikel. 

 

Kortom, de wetenschap steunt de verkorting van de zomervakantie. Voor kinderen, 

leerkrachten en zelfs de onderwijskoepels lijkt het een goed idee. Er is geen verlies van 

vakantie, en de nieuwe indeling kan zelfs beter benut worden. Én de Franstalige Gemeenschap 

is ons al voorgegaan. Waarop wachten wij nog om deze positieve verandering in te voeren? 

 

Dus, collegelid Gatz, hoe anticipeert u op de verkorting van de zomervakantie? Staat u en het 

College hier positief tegenover? Zijn er gesprekken met bevoegd Vlaams minister Ben Weyts?  

Gezien de wetenschappelijke onderbouwing van de verkorting en de significante voordelen 

voor Brussel specifiek: hoe snel kunnen we deze verandering verwachten? 

 

 

Hoogachtend, 

 

Khadija Zamouri 

 


