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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Dienstregeling van de MIVB tijdens de schoolvakanties – impact op het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

_________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

De MIVB heeft haar vakantieregeling afgestemd op de vakanties in het Franstalig onderwijs en 

geen rekening gehouden met de vakantieregeling in het Nederlandstalig onderwijs. Nu de 

impact hiervan steeds duidelijker wordt, krijg ik bezorgde berichten van sommige scholen in 

Brussel dat dit toch negatief uitvalt voor de mobiliteit van hun leerlingen en hun personeel. 

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is bevoegd om vakantieregelingen vast te stellen zoals 

ze recent nog heeft gedaan op de ministerraad van 15/12/2022. 

 

In de vorige regeringen werd het volgende principe gehanteerd: alleen wanneer beide 

onderwijsnetten in vakantie zijn is er een aangepaste dienstregeling. Zolang één van beide geen 

vakantie heeft, blijft de dienstverlening op hoogste niveau. Uit de dienstregeling en uit 

communicatie van de MIVB blijkt dat dit principe werd losgelaten. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Hebt u ook soortgelijke bezorgde berichten ontvangen van scholen? Welke weken zijn 

concreet geïmpacteerd? Hoe heeft de MIVB de leerlingen en personeel hierover in het 

Nederlandstalig onderwijs ingelicht ? Is er een specifieke communicatie geweest 

hierover naar deze groep?  

 Welke positie heeft het VGC-college ingenomen op deze beslissing? Heeft ze deze 

kenbaar gemaakt aan de MIVB en de bevoegde Minister van Mobiliteit? (Wanneer) 

werd het VGC-College hierover officieel ingelicht? Is er hier een oplossing uit de bus 

gekomen en in het bijzonder voor het opkomende paasverlof? In hoeverre vond er 

overleg plaats tussen de MIVB, VGC en de actoren uit het veld over dit dossier? 

 Heeft het collegelid aanvullende maatregelen bestudeerd of genomen om de hinder te 

verminderen voor schoollopende jeugd en betrokken personeelsleden? Welk budget 

trekt u hiervoor uit? Kunt u verder toelichten? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

Bianca Debaets 

 


