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Verslag debat over organisatie 
schooljaar - 24 februari 2022    

Situering 

Dit debat werd georganiseerd door de werkgroep Organisatie schooljaar in voorbereiding op het 

advies over de eventuele reorganisatie van het schooljaar, op vraag van minister van Onderwijs, 

Ben Weyts. Het doel van het debat was om de bevindingen die de werkgroep verzamelde in de 

periode oktober 2021 – januari 2022, af te toetsen bij experts en meer inzicht te verschaffen op 

basis van wetenschappelijke inzichten en ervaring. 

De volgende experts namen deel: 

• Ignace Glorieux (socioloog, Vrije Universiteit Brussel) 

• Karin Nelissen (coördinator Buurtwerk ’t Lampeke vzw, Leuven) 

• Annelien Peeters (groepswerker, Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen, 

Gent) 

• Wendy Rassaert (ervaringsdeskundige, Beweging van mensen met een laag inkomen en 

kinderen, Gent) 

• Maarten Vansteenkiste (psycholoog, Universiteit Gent) 

• Pieter Verachtert (pedagoog, Expertisecentrum voor Effectief Leren, Thomas More hogeschool) 

Onderstaande is het verslag van het debat, gevalideerd door de experts en de leden van de 

werkgroep Organisatie schooljaar 

Inleiding  

De voorzitter van de werkgroep (Leen Van Heurck) leidt het debat in. Vandaag houden we een debat 

met verschillende actoren die hun licht laten schijnen op de vraag die voorligt: hoe denken jullie 

over een eventuele reorganisatie van het schooljaar, en wat zijn daarbij kritische succesfactoren? 

De directe aanleiding daarvoor is de vraag van minister Weyts, in de context van de reorganisatie 

van het schooljaar in de Franstalige Gemeenschap. Moeten we ook in Vlaanderen denken aan een 

reorganisatie? Is daar draagvlak voor?  

De ledenorganisaties van de Vlor hebben in een eerdere fase van dit traject hun achterban 

bevraagd. Dit leverde een heel divers beeld op, met een hele reeks argumenten pro en contra.  

In het panel vandaag zijn twee groepen actoren vertegenwoordigd: 

• Mensen die een getuigenis brengen uit de praktijk (voornamelijk vanuit gezinnen die in 

armoede leven); 

• Mensen die wetenschappelijke expertise hebben rond het topic reorganisatie schooljaar. 
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Debat 

De voorbereidde vragen (op blauwe achtergrond) worden achtereenvolgens voorgelegd aan de 

sprekers. 

Vaststelling: De lange zomervakantie heeft voor leerlingen een negatieve impact op vele aspecten: 

• leerverlies 

• welbevinden/mentaal welzijn (gemis van sociaal contact, verveling, …) 

• fysieke gezondheid (honger, minder beweging, …) 

 

Vragen: 

• Klopt de vaststelling? Moet die verder genuanceerd worden?   

• Waarom zou het inkorten van de zomervakantie met twee weken het verschil maken voor die 

problemen?  

• Is er een verschil tussen leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs voor wat de genoemde 

problemen betreft?  

• Hoe wordt de lange zomervakantie ervaren door gezinnen die in armoede leven? Hoe ervaren 

de kinderen het? En hun ouders? 

Hoe wordt lange zomervakantie ervaren door mensen die in armoede leven? 

Wendy Rassaert (ervaringsdeskundige, Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen, 

Gent) geeft aan dat de ouders de lange zomervakantie ervaren als een periode van stress: het 

beschikbaar budget blijft hetzelfde, maar er zijn meer kosten. De structuur en de sociale contacten 

vallen weg voor de kinderen. Kinderen gaan zich vervelen, terwijl ze horen dat andere kinderen 

allerlei leuke dingen doen. In sommige gevallen is de school de enige bron van sociaal contact.  

Zorgt de lange zomervakantie voor leerverlies? 

Ignace Glorieux (socioloog, Vrije Universiteit Brussel) wijst op de impact van de lange 

schoolvakantie op leerverlies, welbevinden en fysieke gezondheid. Hij baseert zich voornamelijk op 

een studie die 25 jaar geleden werd gevoerd, en op meer recente literatuur.  

Het ‘zomerverlies’ is een feit, vooral voor kinderen uit kansarme en sociaal zwakkere gezinnen. Er 

is voor hen tijdens de lange schoolvakantie weinig aansluiting met het schoolse milieu en met 

schoolse kennis. Daardoor gaan ze sneller achteruit dan kinderen in middenklassegezinnen. Die  

kinderen gaan tijdens de vakantie aan de slag met werkblaadjes, maken oefeningen of gaan op 

museumbezoek met hun ouders. Zo doen ze niet-schoolse kennis op die aansluit bij het schoolse. 

In kansarme gezinnen spreken kinderen soms negen weken lang geen Nederlands, hoewel er wel 

initiatieven zijn (bv. buurtwerk ’t Lampeke in Leuven) om de vertrouwdheid met de taal te 

behouden. Onderwijzers getuigen dat ze soms een volle maand nodig hebben om die kinderen 

weer ‘on track’ te krijgen (zowel op vlak van  taal, schoolse kennis als discipline).  

Dus: de ongelijkheid die er al is in onderwijs op basis van sociale achtergrond, neemt toe tijdens 

de lange schoolvakantie. De kloof wordt tijdens het schooljaar deels terug gedicht, maar neemt 

tijdens de volgende zomervakantie terug toe. Het gevolg is dat leerlingen achterstand opbouwen, 

afhaken of in andere ‘tracks’ terechtkomen. Hoe korter de vakantie, hoe kleiner het verlies. We 

moeten op zoek naar een evenwicht, want vakantie is uiteraard ook heilzaam. 
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Wat is de impact van de lange zomervakantie op welzijn en welbevinden? 

Maarten Vansteenkiste (psycholoog, Universiteit Gent) heeft een presentatie voorbereid, waarin hij 

inzichten uit bestaande onderzoek bij onze vraagstelling in kaart heeft gebracht. Zie bijlage bij dit 

verslag: ‘Voordelen en valkuilen van het reorganiseren van de schoolvakantie: een psychologisch 

perspectief’. 

Maarten overloopt het eerste deel van zijn presentatie (slides 1-26), en behandelt daarbij twee 

vragen: 

• Wat is de impact van (zomer)vakantie op het welbevinden?  

• Wanneer en voor wie is een vakantie-effect het grootste?  

 

Enkele elementen die komen bovendrijven:  

• Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er evidentie dat een langere zomervakantie impact heeft 

op ‘zomerverlies’.  

• De vakantie is ook een herstelfase, waarin de belasting op het psychofysiologisch functioneren 

vermindert, via twee herstelroutes: een passieve en een actieve herstelroute. Het is belangrijk 

om te bekijken welke processen hier spelen, op welke manier die herstelroutes bijdragen tot 

welbevinden. Die processen hebben te maken met fysieke basisbehoeften (als eten, slaap, ...) 

en psychische basisbehoeften (als verbondenheid, autonomie, competentie-ontwikkeling, …).  

 

Er is weinig wetenschappelijk onderzoek dat de impact van de lange zomervakantie op het 

welbevinden onderbouwt. 

• Er is een studie bij adolescenten die aantoont dat angst en beslommeringen afnemen, dat er 

minder neiging is tot suïcide, dat er minder meldingen zijn op spoed. 

• Er is onderzoek bij studenten dat aantoont dat hun stressniveau afneemt in de 

vakantieperiode: ze laden de batterijen op.  

• De studies tonen niet aan hoe duurzaam het welzijnseffect is. Er is wel een studie bij leraren, 

die aantoont dat er verbetering optreedt op dag 1, die verdwijnt na een maand.  

• Het is ook niet duidelijk hoe groot het welzijnsvoordeel is van de vakantie en wanneer het 

precies optreedt. Er is sprake van een welzijnsopflakkering na een paar dagen, die uitdooft na 

de vakantie. Er is een piek in welbevinden na acht dagen vakantie, die uitdooft naar het einde 

toe. 

• Als vakantie slechts een kortstondige welzijnsverbetering oplevert, waarom zouden we dan 

vakantie nemen, zou een kritische vraag kunnen zijn. Vakantie is wel degelijk nodig: zo blijkt er 

een link te zijn tussen vakantie en minder ziekte, en verhoogt vakantie de algemene 

weerbaarheid. Ondanks het kortstondige effect, pleit Maarten toch voor vakantie.  

Het vakantie-effect hangt niet systematisch samen met de duur van de vakantie, de plaats en de 

periode (blijkt uit studies bij volwassenen). Het hangt wél samen met de ervaringen tijdens de 

vakantie. Dat is een cruciale vaststelling. Die ervaringen hebben te maken met de fysieke en 

psychische behoeften. En het is belangrijk dat iedereen hiertoe gelijke toegang heeft. Uit een studie 

in Wales blijkt dat jongeren uit meer kansarme gezinnen minder toegang hebben tot verbondenheid 

en tot fysieke beweging in de vakantie, waardoor hun mentale gezondheid erop achteruitgaat. 

Zomerkampen kunnen een beschermende rol spelen, maar niet alle kansarme jongeren hebben 

daar toegang toe (financiële kwestie). Met als gevolg groot leerverlies, minder welbevinden en een 

groeiende kloof. Maarten is geneigd te besluiten dat het vermoedelijk nuttiger is om de 

zomervakantie met twee weken in te korten en die twee weken te verschuiven naar andere 

periodes in het schooljaar. Maar: er is te weinig onderzoek om dat echt hard te maken.  
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Vaststelling: Kwetsbare leerlingen (anderstalige leerlingen, leerlingen met een lage socio-

economische status, …) worden veelal aangeduid als de doelgroep die het meest gebaat is bij een 

inkorting van de zomervakantie. 

Vragen: 

• Hoe groot schatten we de groep die onderhevig is aan de negatieve impact? 

• Afhankelijk daarvan en daarmee samenhangend: welke alternatieve maatregelen zijn er om 

aan de problemen tegemoet te komen?  

• Hebben die maatregelen hun effectiviteit bewezen? Hoe worden ze ervaren door de beoogde 

doelgroep? 

Welke alternatieve maatregelen zijn er om aan de problemen tegemoet te komen? 

Pieter Verachtert (pedagoog, Expertisecentrum voor Effectief Leren, Thomas More hogeschool) 

geeft inleidend aan dat we zeker niet alle heil mogen verwachten van één set maatregelen zoals 

zomerscholen. 

Uit recente (Amerikaanse) literatuur rond de zomervakantie blijkt dat de verschillen in 

sociaaleconomische status (SES) slechts 8 tot 10% van het verschil in zomerverlies verklaren. Er 

zijn dus nog wel wat andere factoren met impact.  

Uit onderzoek van de Thomas More Hogeschool over de organisatie en gepercipieerde impact van 

zomerscholen blijkt dat ze gemiddeld een klein positief effect hadden, onder sterke voorwaarden. 

Als het doel is om de schoolse kennis te versterken, is de kwaliteit van de leerkrachten en de mate 

waarin het aanbod van de zomerschool aansluit bij het aanbod op school heel bepalend. Er zijn 

voorts ook nog enkele bedenkingen bij zomerscholen als maatregel waarvan veel verwacht wordt: 

in de zomer van 2020 namen ongeveer 7500 leerlingen deel, waaronder een relatief groot 

percentage uit kansarme gezinnen. Dat is slechts een fractie van alle leerlingen in Vlaanderen. De 

vraag blijft dan ook of zomerscholen hét middel zijn om het leerverlies bij alle kinderen te beperken.  

Behalve de zomerscholen ziet Pieter Verachtert nog minstens twee alternatieven: 

• Kwaliteitsvolle instructie op school: zeker voor kinderen die thuis minder leerkansen krijgen, 

kun je met onderwijs op school veel doen. Dat is een sterk wapen. Voor meer kansrijke kinderen 

maakt de kwaliteit van het onderwijs en de leraar minder uit dan voor kansarme leerlingen. 

• Tutoring (met kleine groepjes kinderen gericht zaken ondernemen om leren vast te zetten) 

vermindert de kans op leerverlies. Maar er zijn voor- en nadelen aan verbonden. Het is o.a. een 

zeer dure ingreep. 

Wat is de kans dat verschuiven van vakantie effectief een verschil maakt? Hoe kijkt 

buurtwerk naar zomerscholen? 

Karin Nelissen (coördinator Buurtwerk ’t Lampeke vzw, Leuven) geeft haar visie op zomerscholen. 

Of ze een goed alternatief zijn, hangt af van hoe ze worden georganiseerd. Zij is geen voorstander 

van zomerscholen die in de voormiddag les aanbieden en in de namiddag ‘leuke’ activiteiten. Laat 

school school zijn, laat vrije tijd vrije tijd blijven. Indien zomerscholen worden opgevat als 

kwalitatieve speelpleinwerking, dan is zij voorstander: voor de kinderen kan speels leren (lezen, 

rekenen, natuurkennis) aan bod komen zonder prestatiedruk. Haal alstublieft wat druk van de ketel 

na die moeilijke covid-periode.  

De voorzitter wijst er vanuit haar eigen functie op dat in de provincie Antwerpen zomerscholen 

georganiseerd worden met het speelse aspect op de voorgrond. Leren is geïntegreerd in de 

speelpleinwerking. Uit evaluatie blijkt dat kinderen dat een fijne ervaring vinden. 



 

5                               v l o r . b e 
 

Karin Nelissen wijst erop dat je met twee weken zomerschool niet kan rechttrekken wat je in tien 

maanden op school niet gedaan krijgt.  

Annelien Peeters (groepswerker bij Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen, 

Gent) vraagt aandacht voor de doelgroep van kinderen in het buitengewoon onderwijs. Op school 

kunnen ze een beroep doen op therapie (logo, ergo, …). In de vakantie valt dat allemaal weg: niet 

alleen valt de structuur, maar ook de ondersteuning. Een lang interval is niet goed. Daarna moet 

alles weer opgebouwd worden. Er is nood aan een meer inclusieve vakantiewerking. Respect voor 

wie aan vakantiewerking doet, maar we stellen vast dat monitoren niet of niet goed opgeleid zijn 

voor de begeleiding van kinderen met gedragsstoornissen en beperkingen.  

De voorzitter besluit dat alternatieve maatregelen niet kunnen compenseren wat er op een 

(buitengewone) school aangeboden wordt qua structuur en therapie. 

Vaststelling: Uit het relaas van het kabinet Onderwijs van de Franse Gemeenschap blijkt dat het 

om een zeer ingrijpende maatregel gaat, waar heel veel tijd voor nodig was om die voor te bereiden 

en in te voeren en die een grote impact heeft, niet enkel voor het onderwijs, maar voor de hele 

maatschappij. De maatregel voor het Franstalig onderwijs kadert bovendien in een veel ruimer 

masterplan. 

Vragen: 

• Is er voldoende evidentie dat het inkorten van de zomervakantie voldoende meerwaarde kan 

genereren om die inspanningen te verantwoorden, zeker als de totale schooltijd gelijk blijft? 

• Weegt de (al dan niet) bewezen meerwaarde van een inkorting op tegen de nadelen (vooral 

transitienadelen)? 

• Welke andere maatregelen zijn nodig? 

Is er voldoende evidentie dat de verschuiving van twee vakantieweken zoals in de Franse 

Gemeenschap voldoende zin heeft? 

Ignace Glorieux denkt wel dat het zinvol is de lange zomervakantie te herbekijken, omdat ze toch 

een probleem vormt bij bepaalde groepen kinderen. Er is wel degelijk evidentie dat de kloof op 

basis van SES stijgt naarmate de vakantie langer duurt. Het is dus minstens zinvol erover na te 

denken. De Franse Gemeenschap is al langer met het vraagstuk bezig en is daarbij zeker niet over 

een nacht ijs gegaan. Ze zijn trouwens ook al lang bezig met na te denken over de organisatie van 

de schooldag, een debat dat ook in Vlaanderen begint op te borrelen.  

De maatregel zou inderdaad impact hebben op de hele samenleving (jeugdwerk, toerisme, 

arbeidstijden van ouders, ..).  

Het zou goed zijn om in Vlaanderen nu een paar jaar de tijd te nemen, verder na te denken, en ook 

te kijken hoe het loopt in Wallonië (waar allicht leergeld betaald zal worden). Het feit dat in Wallonië 

en Vlaanderen een verschillende schoolkalender wordt gehanteerd, hoeft geen probleem te zijn. 

Het is ook zo in Duitsland en in Nederland, met drie zones met eigen vakantieregeling).  

De voorzitter wijst erop dat de maatregel van de Franse Gemeenschap kadert in een masterplan. 

Is het de moeite waard om een enkele maatregel in te voeren. Welke andere maatregelen zijn 

nodig? 
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Pieter Verachtert wijst erop dat het onderzoek niet dik gezaaid is.1 In een Amerikaanse reviewstudie 

van Patall en collega’s naar ‘year round schools’ (scholen met een meer gelijkmatige spreiding van 

vakantie over het kalenderjaar: 7 à 8 weken les, 3 weken vakantie) werd een licht positief effect 

vastgesteld. De kwaliteit van veel studies is echter laag. Het positief effect kan mogelijk ook door 

andere factoren verklaard worden. Zo gaat het spreiden van de vakantie in scholen vaak gepaard 

met het organiseren van extra inspanningen om leerlingen te ondersteunen. In veel van de in de 

studie van Patall en collega’s betrokken studies was het vervolgens moeilijk vast te stellen of het 

positief effect veroorzaakt wordt door de veranderde vakantieregeling dan wel door de extra 

ondersteuning. 

Als de maatregel in de Franse Gemeenschap deel uitmaakt van een groter pakket, zal het effect 

ook moeilijk uit te zuiveren te zijn. Misschien zou het goed zijn om enkele scholen in Vlaanderen 

het te laten uitproberen. Op zich maakt het niet wat de maatregel is, als het effect er maar is. Maar 

je moet de juiste maatregel uit het hele pakket kunnen kiezen. 

Een meer recente studie van Fitzpatrick & Burns uit 2019 toont opnieuw een licht positief effect 

van ‘year round education’ op de prestaties, maar geen groter positief effect voor kwetsbare 

leerlingen. Bovendien zijn er verschillende manieren om ‘year round’ te organiseren, en is er 

onvoldoende evidentie om te bepalen welke manier de beste is.  

Indien je in de zomervakantie lineair leerverlies verwacht, dan is er geen reden om te verwachten 

dat het verplaatsen van twee weken naar een andere periode over een gans schooljaar tot minder 

leerverlies zou leiden. Indien het leerverlies niet lineair zou zijn, maar sneller stijgt naarmate de 

vakantie langer duurt, dan kan de maatregel wel effect hebben. De premisse van al dan niet 

lineariteit is echter nooit onderzocht. 

Pieter Verachtert besluit op basis van zijn kennis dat er te weinig evidentie is dat het verschuiven 

van twee weken zomervakantie naar een andere plek in het schooljaar substantiële positieve 

effecten op het cognitief leren van leerlingen zou hebben. 

De voorzitter besluit dat we voor een stuk blind varen. We gaan uit van voorafnames die niet 

bevestigd zijn door onderzoek. 

Vaststelling: In het stelsel dat nu wordt ingevoerd in het Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel, 

worden niet enkel twee weken vakantie verplaatst, maar wordt het schooljaar evenwichtiger 

verdeeld in blokken van 7(8) weken les, afgewisseld met telkens 2 weken vakantie en afgesloten 

met 7 weken zomervakantie. 

De commissie Beter Onderwijs stelt in haar rapport: “Toch is de wetenschap ondubbelzinnig. […] 

De vakantie creëert dus veel meer ongelijkheid dan de school en doet het sociaal nivelleringseffect 

van het onderwijs gedeeltelijk teniet.” Daarom stelt zij een weloverwogen en geleidelijke overgang 

naar een kortere zomervakantie voor, met compensatie door ruimere vakantieperiodes tijdens het 

schooljaar en als resultaat een even grote, maar beter gespreide vakantieruimte over het 

schooljaar. 

Vragen: 

• Wordt de analyse van de commissie Beter Onderwijs gedeeld? 

• Welke voor- en nadelen biedt een ‘logischer’ opbouw en voor wie? 

 

1 De referenties van de studies waarnaar Pieter Verachtert verwijst zijn terug te vinden via zijn blog Een kortere 

zomervakantie voor meer leerkansen? - ExCEL Thomas More 

https://excel.thomasmore.be/2021/04/een-kortere-zomervakantie-voor-meer-leerkansen/#:%7E:text=Op%20de%20schoolbanken%20zijn%20de,manier%20dus%20tot%20minder%20kansenongelijkheid
https://excel.thomasmore.be/2021/04/een-kortere-zomervakantie-voor-meer-leerkansen/#:%7E:text=Op%20de%20schoolbanken%20zijn%20de,manier%20dus%20tot%20minder%20kansenongelijkheid
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Wordt het advies van de commissie Beter Onderwijs gedeeld? Hoe kijken deskundigen 

naar de ‘meer logische’ opbouw? 

De commissie Brinckman neemt een standpunt in: de lange zomervakantie creëert meer 

ongelijkheid, dus ze willen geleidelijk overgaan naar een kortere zomervakantie: twee weken 

wegknippen en die toevoegen aan een andere vakantie. In Wallonië gaat men het schooljaar 

opdelen in min of meer gelijke blokken (7-8 weken school afgewisseld met 2 weken vakantie), door 

onder meer de paasvakantie los te koppelen van Pasen. Is er evidentie dat die ‘gelijke blokken’ 

effect hebben? Tot nu hoorden we vooral veel veronderstellingen, niet altijd bevestigd door 

kwalitatief onderzoek. 

Ignace Glorieux wijst erop dat de kalender die in Wallonië zal worden ingevoerd, erg lijkt op de 

kalender die zij al in 1997 voorstelden. Dat voorstel was gebaseerd op secundair wetenschappelijk 

onderzoek en een Delphi-bevraging. Dat voorstel genoot de meeste steun bij een ruime groep 

partners. Sommige studies gaven wel degelijk aan dat de kloof tussen kansarme kinderen en 

andere kinderen toeneemt naarmate de vakantie langer duurt. Twee weken minder vakantie geeft 

minder differentiatie naar sociale achtergrond. 

Het is trouwens nogal absurd om de lengte van het tweede en derde semester te laten afhangen 

van de stand van de maan, het ene jaar zus en het andere jaar zo. Daar kan je in alle ernst toch 

geen pedagogisch project op enten. De indeling die nu in Wallonië voorligt, met blokken van 7-8 

weken school, afgewisseld met 2 weken vakantie, lijkt alvast logischer. Dat is het zogenaamde 

‘ritmeringsvoorstel’ met pauzes van twee weken tijdens dewelke je wat meer kan loskomen. 

Het is bovendien een optie om tijdens die twee weken ook al voor ‘speelse’ remediëring te zorgen, 

in plaats van daar tien maand mee te wachten: een van de twee weken écht vakantie dus, en een 

van de twee weken als een ‘zomerkamp’ of ‘herfstkamp’. Ook het jeugdwerk zou in die twee weken 

initiatieven kunnen ontwikkelen, zo bleek uit het onderzoek in 1997. 

Pieter Verachtert wijst op studies naar kalenders met een betere spreiding. Je kan de totale 

vakantietijd behouden en gelijkmatiger spreiden. Maar we kunnen op basis van onderzoek geen 

uitspraak doen over welk type verdeling beter zou zijn. 

Karin Nelissen is wel te vinden voor de opdeling in blokken van 7-8 weken met telkens twee weken 

vakantie. Maar: knibbel dan geen week van die twee weken af om te gaan remediëren. Vakantie 

moet vakantie zijn, zonder prestatiedruk.  

Voor wat betreft het beperken van de kloof tussen kansarme en andere kinderen maakt ze de brug 

naar het jeugdwerk, dat zorgt voor zinvolle vrijetijdsbesteding voor iedereen én naar de nood aan 

kwaliteitsvol onderwijs met voldoende leraren, die les geven en remediëren tijdens de 

schoolperiodes en niet in de vakanties. Je hebt ze beide nodig: kwaliteitsvol onderwijs én  

kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding. 

Het is dus heel belangrijk dat alle kinderen toegang krijgen tot dat kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod, 

zonder dat dit stress bezorgt aan de ouders (omwille van financiële redenen). Nu hangt die 

mogelijkheid vaak af van het lokale niveau. In sommige gemeenten is er een UIT-pas, in andere 

helemaal niet, terwijl die wel kansen biedt op zinvol leren. 
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Vaststelling: Een belangrijk signaal van leerlingen, leraren, directies, ouders, … betreft het belang 

van voldoende rust en afkoppeling tijdens vakantieperiodes. Die rust en afkoppeling staan onder 

druk, zeker tijdens de kortere vakantieperiodes. Vandaar het belang van een voldoende lange 

zomervakantie. 

Vragen: 

• Hoe kan rust en afkoppeling in onderwijs beter gegarandeerd worden (voor leerlingen, leraren, 

directies)? 

• Welke indeling van het schooljaar komt daaraan het beste tegemoet en wat zijn de andere 

kritische voorwaarden? 

Maarten Vansteenkiste wijst op de piek in welbevinden na een week vakantie. Een week is 

voldoende. Kortere vakantieblokken zullen dus het grootste effect hebben. Maar er is ook het 

belang van deconnectie. Zie hoe Smartschool interfereert met weekends en vakantieperiodes. 

Daar moeten afspraken over gemaakt worden.  

Het zou een idee kunnen zijn om voor een vakantie van twee weken af te spreken dat een week 

een echte schoolvrije week is en de andere ‘schoolluw’. Maar dan moet er toch over gewaakt 

worden dat er nog echt kans is op deconnectie. Denk aan de vaststelling dat leerlingen nu vaak na 

een korte vakantie een hele set toetsen krijgen, zodat er van echt vakantie geen sprake is. 

Maarten Vansteenkiste is het idee genegen om ietwat afwachtend te zijn, te kijken wat de 

kinderziektes zijn in Wallonië en daar onderzoek aan te koppelen. Wat zal de dynamiek zijn in 

diverse gezinnen? Kwaliteitsvolle vrije tijd is de belangrijkste weg naar de basisbehoeften. Maar 

daarvoor moeten alle sectoren in het maatschappelijk leven op elkaar afgestemd zijn. Zo is het 

bijvoorbeeld nodig dat de nieuwe kalender matcht met de vakantieregeling van het hoger onderwijs 

(zodat de monitoren voor jeugdwerk vrij zijn tijdens de schoolvakanties).  Maar het hoger onderwijs 

raakt (voorlopig) niet aan de indeling van het academiejaar.  

Pieter Verachtert wijst erop dat analyse op grote datasets aantoont dat kinderen die meer verliezen 

tijdens de zomer, meer winnen tijdens het schooljaar. Bijkomend onderzoek zou moeten nagaan 

of leerverlies gemiddeld genomen groter of kleiner is in klassen met sterk onderwijs. Kan onderwijs 

leerverlies voorkomen? In welke mate slagen scholen erin om kinderen voor vakanties te wapenen? 

Ook Pieter is het idee genegen om afwachtend te zijn. 

Maarten Vansteenkiste vindt het belangrijk om ook de leerkrachten en directies te betrekken in de 

discussie. Hun zomervakantie zou een stuk korter worden. En voor veel leraren en directies duurt 

die vakantie nu in realiteit geen 9 weken, want zij gebruiken een deel van de vakantie om het 

schooljaar te organiseren. Zal er nog voldoende tijd zijn voor echte deconnectie? Gezien het feit 

dat Smartschool voortdurend interfereert in weekends en korte vakanties, lijkt de zomervakantie 

nu de enige periode waarin leraren en directies echt kunnen loskoppelen. 

We zouden best de ervaringen van leraren afzetten tegen de ervaringen van andere 

beroepsgroepen, die nu niet zo’n lange vakantie hebben. Zou het niet mogelijk zijn om tijdens een 

vakantieperiode van twee weken toch een week volledig los te koppelen? We zien hier ook veel 

variatie van leraar tot leraar: sommigen blijven gewoon de hele vakantie doorwerken, anderen 

slagen er wel in om niet te werken.  

Hier ligt misschien ook een kans voor professionalisering van leraren: zou die tweede week geen 

professionaliseringsweek kunnen worden? Een week échte vakantie en een week ‘groei’? Dat 
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laatste is belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs. Een langere periode van professionalisering 

kan ook een meer beklijvend effect hebben dan bijvoorbeeld een eenmalige studiedag. 

Vaststelling: We horen al jaren vanuit onderzoek dat het Vlaamse onderwijs ongelijkheid 

reproduceert. Nu bevinden we ons in een debat waarin gesuggereerd wordt dat elke week extra 

onderwijs ertoe bijdraagt dat de kloof minder vergroot. 

Vraag: Hoe moeten we die schijnbare paradox begrijpen? 

Volgens Ignace Glorieux is geen sprake van een paradox. De school maakt gelijk, maar alles wat 

daarbuiten gebeurt en wat leerlingen meebrengen naar school, is ongelijk. Hoe vroeger kinderen 

naar school gaan, hoe beter. Eigenlijk zouden kinderen zo veel mogelijk op school moeten zijn. Dat 

zou tot een boutade kunnen leiden: als je zoveel mogelijk gelijkheid wil, laat kinderen dan vanaf 6 

maand naar school gaan, 7 dagen op 7. Het gaat erom een evenwicht te vinden. Er is een link met 

de discussie over huiswerk, dat ook ongelijkheid kan creëren. Huiswerk is daarom nog niet slecht. 

Idem voor de vakantie: ze kan dan wel een vorm van ongelijkheid creëren, maar is daarom niet 

slecht. Misschien kan je de vakantie wel anders organiseren om het effect te verminderen. Ignace 

houdt geen pleidooi om ze fundamenteel in te korten. Wel moet er gestreefd worden naar een 

aanbod tijdens de vakantie dat de gelijkheid bevordert.  

Pieter Verachtert deelt de analyse van Ignace gedeeltelijk. Dat wil niet zeggen dat er geen 

mechanismen in onderwijs zijn die ongelijkheid versterken. Er is bovendien een extra paradox 

(Lord’s paradox uit de statistiek): het hangt ervan af hoe wetenschappers kijken naar 

beginverschillen. Er zijn methodologische redenen om meer geneigd te zijn om school te zien als 

gelijkmaker dan wel als bron van verschillen. 

Volgens Karin Nelissen is het niet onderwijs of de vakantieregeling die zorgt voor ongelijkheid. Het 

is de hebzucht van een groot deel van de bevolking die armoede en sociale ongelijkheid in stand 

houdt. Gebrek aan financiële middelen ligt aan de basis van leven in armoede en dat resulteert in 

een kleine mentale ruimte. Als je huiswerk afschaft, gaan sommige kinderen nog altijd meer 

geprikkeld worden dan andere. Deze opmerking overstijgt de scope van de discussie vandaag, 

maar Karin wil het toch benadrukken. Onderwijs is wel degelijk een belangrijke actor om 

ongelijkheid aan te pakken, maar er zal meer nodig zijn. 

Volgens Ignace Glorieux is er niet enkel sprake van financiële ongelijkheid, maar ook van culturele 

ongelijkheid. Als het enkel over geld zou gaan, dan is het probleem relatief gemakkelijk aan te 

pakken. Het onderwijs in Vlaanderen is trouwens relatief goedkoop. Karin Nelissen verduidelijkt 

dat ze uiteraard niet enkel financiële armoede bedoelde bij haar eerdere inbreng. Het gaat over 

(kans)armoede in al zijn breedte. 

De voorzitter stelt in vraag of we aan het nadenken zijn over allerlei maatregelen om het echte 

probleem te camoufleren. Kijken we naar verkeerde actoren? Het is wellicht niet zo radicaal. Elk 

domein heeft zijn waarde. Maar de kern is armoede en dat moet federaal en Vlaams aangepakt 

worden. Dat betekent niet dat we niets moeten doen. 

We willen de juiste vragen stellen en de juiste maatregelen daar tegenover stellen. De context is 

breder dan wat onderwijs kan doen. Als de context zou veranderen, zou dat het best zijn. Maar tot 

dan is het zaak om zoveel mogelijk omkadering te bieden, en soms de rol wat overnemen. 
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Vaststelling: Naar aanleiding van de denkoefening wordt van de kant van ouders de opvang-

problematiek aangekaart. Er is sowieso al een gebrek aan voldoende, betaalbare, vakantieopvang 

voor (werkende) ouders. 

Vraag: Hoe kan daaraan tegemoet gekomen worden, nog los van de organisatie van het schooljaar? 

Wat is de impact voor de opvangsector? 

Er zijn in Vlaanderen steden en gemeenten met een kwaliteitsvol en toegankelijk vrijetijdsaanbod, 

maar tegelijk zijn er gebieden zonder aanbod, zo stelt Karin Nelissen. De vakantie van twee 

maanden inkorten zou een aardverschuiving zijn, maar dat is op te lossen door te investeren in 

vakantieaanbod waar dat er nu niet is. Dat is sowieso broodnodig. We moeten blijven benadrukken 

dat investeren in kinderen en jongeren zal renderen, en niet enkel economisch.  

Wendy Rassaert bevestigt dat. Toen ze in Gent woonde, had ze via de UIT-pas toegang tot 

dagkampjes, speelpleinwerking e.d. Nu ze is verhuisd, is dat allemaal weggevallen. Op die manier 

worden kinderen afgesloten van sociale contacten. Mensen in collectieve schuldbemiddeling 

hebben er gewoon geen middelen voor. De meesten laten hun kinderen op school warm eten, opdat 

ze voedzaam eten zouden hebben. Thuis zorgt dat voor stress. 

De voorzitter concludeert dat het vrijetijdsaanbod over heel Vlaanderen best eens in kaart gebracht 

zou gebracht worden. 

Vaststelling: Het onderwijs staat vandaag onder grote druk, als gevolg van de coronacrisis waarvan 

de gevolgen nog lang zullen doorwerken, als gevolg van vele ingrijpende vernieuwingen (denk 

bijvoorbeeld aan de modernisering van het secundair onderwijs) en niet in het minst als gevolg van 

het groeiende lerarentekort. We zien in de bevragingen een grote verdeeldheid over een eventuele 

reorganisatie onder de onderwijsactoren. 

Vraag: Wanneer zou die reorganisatie het beste ingevoerd worden, in relatie tot de coronacrisis? 

Enkele deskundigen hebben er al op gewezen dat het misschien een goede idee zou zijn om de 

evoluties in Wallonië af te wachten. 

Pieter Verachtert bevestigt dat onderwijs met heel wat uitdagingen kampt, bijvoorbeeld nieuwe 

leerplannen in het secundair onderwijs. Onderwijs heeft een zware periode achter de rug, maar de 

sector heeft tegelijk een enorme veerkracht getoond. De kans om mensen in onderwijs warm te 

maken voor de hervorming, wordt groter naarmate de voordelen duidelijk kunnen worden 

aangetoond. Maar: op dit ogenblik is het niet duidelijk of de voordelen groot genoeg zijn. Misschien 

moeten we eerst nog wat dingen in kaart brengen, met een belangrijke stem voor leraren en 

directies. De vraag ‘waarom doen we dit?’ moet beter onderbouwd worden.  

Ignace Glorieux sluit aan bij Pieter. Hij is voorstander en overtuigd van de positieve effecten. Maar: 

deze ene maatregel zal niet zaligmakend zijn. Het kan enkel een steentje bijdragen. De coronacrisis 

heeft iets door elkaar geschud: we hebben dingen geleerd over afstandsonderwijs, het was een 

hefboom voor de zomerscholen, … We hebben nu de unieke gelegenheid om te zien wat er in 

Wallonië gebeurt. We moeten kijken wat we eruit kunnen leren om misschien binnen een aantal 

jaren ingrepen voor te stellen. We wachten nu al zo lang. We moeten nu niet halsoverkop handelen 

onder invloed van de Franse Gemeenschap. 
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Dialoog met de leden van de werkgroep 

De leden van de werkgroep krijgen de kans om vragen te stellen en reflecties te delen. De vragen 

en reflecties van de leden staan in cursief, de antwoorden en reacties van de experts recht. 

We horen vandaag dat kinderen de school nodig hebben voor structuur, regelmaat, gezonde 

voeding. Wat is dan de invloed van het verschuiven van twee weken naar een andere periode in 

het jaar? De nood aan structuur en voorzieningen is er altijd. 

Karin Nelissen wijst erop dat er in het jeugdwerk ook structuur is. Die is anders, maar wel nodig. 

Maar het jeugdwerk mag een hoog ‘pipi langkous-gehalte’ hebben.  

Kan het recht op familiehereniging in het gedrang komen door een inkorting van de 

zomervakantie? Kinderen met familie in het buitenland gaan nu vaak voor een langere periode 

met hun ouders op vakantie naar het land van herkomst. Directies vrezen voor mogelijk verzuim in 

de eerste schoolweken indien de zomervakantie wordt ingekort. Is daar iets over geweten? 

Ignace Glorieux maakt de vergelijking met Nederland, waar de zomervakantie zes weken duurt. 

Ook daar zijn er veel families die in de zomer terugkeren naar bijvoorbeeld Marokko. Dat vormt 

geen probleem, voor zover wij weten, ondanks het feit dat de zomervakantie er nu al een stuk korter 

is dan bij ons. We zouden wel eens kunnen kijken naar het effect daar. 

We horen dus dat het inkorten van de zomervakantie slechts een beperkt effect zal hebben. Ook 

blijkt uit Amerikaans onderzoek dat er andere voorspellers van leerverlies in de zomer zijn dan 

SES? Welke zijn die andere voorspellers dan? 

Pieter Verachtert kan niet meteen op die vraag antwoorden, omdat de literatuur geen andere info 

geeft. Wat we wel weten, is dat de verschillen in de zomer aanzienlijk groter zijn dan tijdens het 

schooljaar. Kinderen die gemiddeld genomen meer leerverlies boeken, zijn vaak dezelfde kinderen: 

sommige kinderen blijven doorleren, andere verliezen quasi alles. Ook is het zo dat een negatief 

verband wordt vastgesteld tussen het verlies in de zomer en de groei tijdens het schooljaar. De 

verklaring van die verschillen op basis van SES is substantieel, maar relatief klein. Er zijn nog 

andere variabelen in het spel, maar het is niet duidelijk welke dat zijn. Zo is er een Nederlandse 

studie rond zomerverlies in het tweede leerjaar, die vaststelt dat verschillen op schoolniveau zeker 

een rol spelen. Maar ook hier is het vooralsnog niet duidelijk welke die verschillen zijn. Vandaar het 

voorstel om de relatie school/klas/leerverlies te onderzoeken. 

Het is wellicht geen probleem indien Vlaanderen en Wallonië een ander systeem gaan hanteren, 

maar er is wel een mogelijk probleem voor de regio Brussel.  

Ignace Glorieux wijst opnieuw naar Nederland, waar afhankelijk van de regio een andere 

vakantieregeling geldt. Het zal voor bepaalde gezinnen niet makkelijk zijn, maar er is nog overlap 

in vakantieperiodes. 

In de Verenigde Staten is de school in veel gevallen uitgegroeid tot een ‘brede’ voorziening. Dat 

compenseert het feit dat veel voorzieningen tijdelijk gesloten zijn tijdens schoolvakanties (zoals 

bijvoorbeeld de bibliotheek). Wordt het idee van de ‘brede school’ best meegenomen als een 

belangrijk element in de beleidsvoorstellen? 

Pieter Verachtert sluit aan bij het idee van de brede school (niet gebaseerd op onderzoek, eerder 

vanuit buikgevoel): er is een nood om gezinnen te ondersteunen, ook buiten de schoolperiodes. 



 

1 2                              v l o r . b e 
 

Die nood is er en moet ingevuld worden. Wie dat opneemt is niet zo belangrijk (onderwijs, 

gemeente, jeugdwerk, ...). Het gaat erom dat er een aanbod is, niet wie het organiseert. 

Karin Nelissen wijst erop dat een brede school zijn uitgangspunt heeft in de school. Maar daar kan 

je geïntegreerd buurtwerk tegenover stellen. Dat is wat ’t Lampeke doet: een allesomvattend 

aanbod voor alle levensdomeinen (kinderwerking, tweedehandswinkel, ouderwerking, juridische 

bijstand, …). Dat is een ander uitgangspunt dan brede school, maar je bereikt een heel grote groep. 

Je zorgt voor ondersteuning en je bereikt heel veel. Het is een droom dat dit soort buurtwerking in 

heel Vlaanderen kan uitgerold worden: een echte community, waarin mensen elkaar ondersteunen 

en ‘omhoogtrekken’.  

De voorzitter stelt dat, eerder dan grote grijpende hervormingen te doen, er nog heel wat andere 

dingen zijn die je kan doen als je ze doortrekt over heel Vlaanderen. Heel wat kinderen hebben 

geen toegang tot een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. We horen hier een pleidooi om wat al bestaat 

te optimaliseren en breder uit te rollen, eerder dan een ingrijpende hervorming te doen. 

Maarten Vansteenkiste bevestigt dat de ingreep die voorligt het probleem enkel zal verschuiven, 

niet oplossen. 

Bij het personeel in onderwijs wordt een welzijnsboost vastgesteld na acht dagen vakantie. Wat 

gebeurt er daarna? Heel veel mensen gaven in de bevraging van Christelijke Onderwijzersverbond 

(COV) aan dat ze tijdens de zomer helemaal kunnen loslaten en de batterijen opladen. 

Voorstanders geven aan dat twee weken beter zijn om op te laden. Waar moeten we de 

welzijnsboost plaatsen? 

Maarten Vansteenkiste licht toe: initieel krijg je een boost na ongeveer 8 dagen, dan daalt het 

welzijn wat, om vervolgens te stabiliseren. Het welzijn stijgt dus niet lineair naarmate de vakantie 

duurt. Leraren neigen het welzijnsvoordeel van een lange vakantie te overschatten. De resultaten 

van onderzoek zijn anders dan de intuïtie. Je zou leraren meermaals tijdens zomer kunnen 

bevragen om de dynamiek in kaart te brengen. Dat stuk van de puzzel moet ook uitgeklaard zijn 

om leraren te overtuigen van een transitie.  

Hoe snel gaat welbevinden terug naar beneden? 

Er is te weinig literatuur om conclusies te kunnen trekken over wanneer het welbevinden opnieuw 

daalt. Dat is wellicht ook persoonsgerelateerd volgens ervaren belasting. Uit één studie bleek dat 

het welbevinden 14 dagen na de vakantie begon te dalen, en na een maand zat het terug op 

hetzelfde niveau als voor de vakantie. Bij andere beroepsgroepen daalt het sneller. Maar er is 

relatief weinig onderzoek. Het zou goed zijn om dat nader te onderzoeken en daarbij de groep 

leerkrachten te contrasteren met andere beroepsgroepen die niet zo veel verlof hebben. 

We vernemen van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) dat voor scholieren de grote vakantie de 

enige échte vakantie is, waarin scholieren helemaal met rust worden gelaten. Vandaag horen we 

hier stemmen opgaan om er twee weken af te nemen, en die twee weken toe te voegen aan 

bestaande korte vakanties, maar eerder als ‘schoolluwe’ weken. We hebben het dan niet meer 

over een verschuiving van de vakantie, maar over inkorting. Moeten we niet eerst een debat voeren 

over de definitie van ‘vakantie’, gerelateerd aan deconnectie? 

Maarten Vansteenkiste benoemt ‘deconnectie’ als ‘de belasting helemaal loslaten en afstand 

nemen’. Het idee van een ‘schoolluwe’ week houdt rekening met de realiteit. De facto zijn nu de 

krokus- en herfstvakantie geen échte vakanties: er is schoolwerk, zowel voor leerlingen als voor 

leraren, terwijl vakantie echt deconnectie moet betekenen. Naarmate een vakantie langer wordt, 
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stijgt de kans op deconnectie. Van zodra je werk interfereert met vakantie, kan je minder 

onthechten. Als we naar een verschuiving van de schoolvakanties gaan, dan is het belangrijk erover 

te waken dat scholen dat niet elk op hun eigen manier gaan invullen. De overheid moet duidelijk 

communiceren wat er wordt verstaan onder vakantie. 

Kan het onderwijs de transitie aan en hoe pak je het aan? (vraag aan Maarten als 

motivatiepsycholoog) 

Maarten Vansteenkiste vindt dat vandaag niet het goede moment is. Uit de motivatiepsychologie 

weten we dat je zo’n transitie participatief moet aanpakken. Het is nu nodig om goed op te lijsten 

welke de voordelen/kansen en welke de valkuilen zijn van de eventuele verandering en dat zoveel 

mogelijk gebaseerd op onderzoek (via focusgroepen met leraren, kwantitatief onderzoek, …). 

Bundel verder de krachten, laat de geesten rijpen in een open participatief debat (waarvan vandaag 

een goed voorbeeld is). Leraren zijn een van de beroepsgroepen die de voorbije twee jaar het meest 

onder druk gestaan hebben. 

Tot slot 

De voorzitter bedankt de sprekers van harte voor hun bereidheid om vandaag hun ervaringen en 

expertise met de Vlor te delen. 


