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Theoretische kadering

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

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

3) Wat zijn de voor- en nadelen van een reorganisatie van de zomervakantie? 

Cruciale vragen



THEORETISCHE ACHTERGROND



Vakantieperiode = herstelfase

• Herstel wordt omschreven als ‘the psychophysiological systems that were activitated during
work (school) will return to and stabilize at baseline level, that is, a level that appears in a  
situation in which no special demands are made on the individual’ (p. 483; Geurts & Sonnentag, 2006)

• Verschillende vormen van herstel

✓Meta-herstel = herstel tussen school- of werkdagen, i.c., avonden & weekends

✓Macro-herstel = herstel tijdens langere periodes van afwezigheid van werk / school

• Twee verschillende herstelroutes

✓ “Passieve route” = Deconnectie en relaxatie van belastende activiteiten

✓ “Actieve route” = Actieve deelname aan gewaardeerde en positief ervaren activiteiten

Referentiekader

Chen et al. (2018); de Bloom et al. (2013); Sonnentag et al. (2017)



Welbevinden

Passieve route

Deconnectie & relaxatie

Actieve route

Cruciale ervaringen 
tijdens vakantieperiode

Vakantie

Referentiekader



Welbevinden

Passieve route

Deconnectie & relaxatie

Actieve route

Cruciale ervaringen 
tijdens vakantieperiode

Tussenliggende 
processen

Hoe kunnen we de meer specifieke impact van deze beide routes op ons welzijn begrijpen? 

?

Vakantie

Referentiekader



Hoe kunnen we de meer specifieke impact van deze beide routes op ons 
welzijn begrijpen? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een helder en wetenschappelijk 
gevalideerd referentiekader nodig. Dit kader brengt zowel psychische als 
fysieke gezondheid in rekening en werpt een licht op de cruciale 
onderliggende processen. Dit kader heeft bij voorkeur een universele 
geldigheid, waarbij cruciale welzijnsprocessen relevantie hebben voor 
leerlingen én leraren, los van hun leeftijd. 

Belang referentiekader



Ryan et al. (2008): Campbell & Vansteenkiste (2022)

Behoeftenkader



eerder inherent dan 
verworven

eerder fundamenteel dan 
triviaal

eerder universeel dan 
gebonden aan cultuur

Chen et al. (2015); Newman et al. (2014); Strauss-Blasche et al. (2005); Vansteenkiste et al. (2020)

Aan welke criteria voldoen deze basisbehoeften?

Fysieke basisbehoeftes

Eten & drinken

Kwaliteitsvolle nachtrust

Fysieke beweging

Vrijwaring van ziekte

Behoeftenkader



Chen et al. (2015); Newman et al. (2014); Vansteenkiste et al. (2020);

Aan welke criteria voldoen deze basisbehoeften?

Psychologische behoeftes

Autonomie

Verbondenheid

Competentie

Psychische zekerheid

Behoeftenkader

eerder inherent dan 
verworven

eerder fundamenteel dan 
triviaal

eerder universeel dan 
gebonden aan cultuur



Behoeftenkader



Vraag 1:

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



Schommelingen in beslommeringen en welzijn in school- en 
vakantieperiodes bij adolescenten

• Angst & beslommeringen verminderen in 

vakantieperiodes bij adolescenten

= vakantie-effect

• Dubbele dynamiek: Academische stressoren

nemen af en vakantieperiode biedt meer

kansen tot relaxatie en actievere tijdbesteding

• Suïcidaliteit (Hansen & Lang, 2011) en 

aanmeldingen op spoed (Lueck et al., 2015) 

liggen lager in zomervakantie

Verma, S., Allen, N. B., Trinder, J., & Bei, B. (2017). Highs and lows: Naturalistic changes in mood and everyday hassels over school and 
vacation periods in adolescents. Journal of Adolescence, 61, 17-21.

Vakantie Schoolsemester 



Schommelingen in stress en slaapkwaliteit tijdens
studeer-, examen en vakantieperiodes bij studenten

• Stress en slaap kennen een zelfde

verloop

• Verbetering in slaapkwaliteit in de 

zomervakantie hangt samen met 

verminderde stress

Campbell, R., Soenens, B., Beyers, W., & Vansteenkiste, M. (2018). Shifts in university students’ sleep during an exam period: The role of

basic psychological needs and stress. Motivation and Emotion, 42, 671-681.

VakantieStudieperiode Examen-
periode



Hoe duurzaam is dit welzijnseffect?

Weinig of geen studies met herhaalde 
welzijnsmetingen na vakantieperiode bij 

jongeren

Studies bij volwassenen



Schommelingen in betrokkenheid en uitputting
van leraren na 14-daagse vakantie

Kühnel, J., & Sonnentag, S. (2011). How long do you benefit from vacation? A closer look at the
fade-out effect of vaccation effects. Journal of Organizational Behavior, 32, 125-143.

• Welzijnswinst blijft bij leraren tot 14 

dagen na vakantie aanwezig

• Deze welzijnswinst is lager als

leraren meer tijdsdruk ervaren of 

druk van leerlingen (i.c., ongepast

gedrag)

Laatste 
werkdag

Eerste  
werkdag

Na 14 
werk-
dagen

Na 1 
maand



Hoe groot is het welzijnsvoordeel in de 
vakantie en wanneer treedt dit op?

Weinig of geen studies met herhaalde 
welzijnsmetingen tijdens vakantieperiode 



De Bloom et al. (2010). Effection of vacation from work on 
health and well-beings: Lots of fun, quickly gone. Work & 
Stress, 24, 196-2016

Schommelingen in welbevinden tijdens vakantie volwassenen

De Bloom et al. (2013). Vacation (after-) effects on employee health and well-
being and the role of vacation activities, experiences, and sleep. Journal of 
Happineess Studies, 14, 613-633. 

Welzijns-
opflakkering

Uitdovings-
effect

Vakantie

Pre-vakantie
periode

Post-vakantie
periode

VakantiePre-vakantie
periode

Post-vakantie
periode



Besluit Vraag #1: Welzijnseffect?

Vakantie gaat gepaard met verbeterd welzijn. Dit effect is …

- Direct: snelle, maar beperkte verbetering met een piek na 8 dagen 

- Systematisch: vastgesteld bij volwassenen en jongeren; weinig of geen onderzoek bij lagere 
schoolkinderen

- Robuust: vastgesteld voor diverse welzijnsuitkomsten

- Kortstondig: Welzijnsverbetering dooft bij terugkeer op het werk snel uit

 Kritische vraag: als effect slechts kortstondig is en ook reeds zichtbaar is op korte tijd (cfr. 
weekendeffect), waarom zouden we dan vakantie nemen? 

✓ Geen vakantie nemen hangt samen met ziekte (Gump & Matthews, 2000)

✓ Algemene weerbaarheid & veerkracht wordt versterkt

Besluit: Vakantie zorgt voor een opflakkering of kortstondige boost in welzijn



Vraag 2:

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



Variatie in vakantie-effect: Rol van vakantiekenmerken

•Kwestie 1: Met welke factoren hangt het vakantie-effect NIET systematisch samen?

✓Duur (Etzion, 2003; De Bloom et al., 2009, 2013; Nawijn, 2010)

Geen onderzoek bij leerlingen

Bij volwassenen is duur ook ‘beperkt’ (i.c., geen 8 weken)

“Zee van tijd” = tijds- en ruimteverlies (flowervaring) vereist misschien langere vakantieperiode 

(maar niet gemeten)

✓Plaats: bijv. thuisblijven vs. op reis gaan

✓Periode: bijv. zomer- vs. wintervakantie

Opmerking: Conclusies gebaseerd op onderzoek bij volwassenen



•Kwestie 2: Met welke factoren hangt het vakantie-effect WEL samen? 

Het vakantie-effect hangt sterker af de ervaringen tijdens die activiteiten. Het vakantie-effect is 

groter indien …

✓men meer psychologische behoeftebevrediging ervaart (Campbell et al., 2018: De Bloom et al., 2013)

✓men de vakantie als meer herstellend ervaart (Strauss-Blassche et al., 2000)

✓men thuis minder stresserende dagen had (Strauss-Blassche et al., 2000)

Variatie in vakantie-effect: Rol van vakantiekenmerken



Fysieke 
gezondheid

Fysieke 
behoeftes

Psychologische of mentale 
gezondheid

Psychologische
behoeftes

Basisbehoeftenkader

Deze behoeftes 
= kern van 
vakantie-

ervaringen 

Vakantieduur

Vakantieperiode

Vakantieplaats

Heeft iedereen wel in dezelfde 
mate toegang tot deze cruciale 

behoeftes in de vakantie?



Er bestaat variatie rond welzijnseffect in functie van:

✓Psychologische verschillen tussen werknemers

▪Werkstress: spill-over

▪Obsessief werken

✓Socio-economische status creëert in zekere mate ongelijke toegang tot 

deze diverse behoeftes

de Bloom et al., 2014

Variatie in vakantie-effect: 
Rol van vakantieganger



Psychologische of 

mentale gezondheid

in vakantie

Rol van socio-economische status

Kwaliteitsvolle 

nachtrust

Fysieke 

beweging

Verbondenheid

Schoolse 

Competentie

Groeiende kloof & groter leerverlies bij begin schooljaar:

• Vakgebonden: wiskunde vs. lezen

• Vaardigheidsgebonden: feitelijke & procedurele 

kennis vs. begrip

Cooper et al., 1996; Long et al., 2021; Morgan et al., 2019; Stewart et al., 2018; 

Voldoende eten 

& drinken

SES

Schoolse motivatie & 

welbevinden

Rol van 

zomerkampen = 

beschermende factor



Besluit vraag #2: Variatie in welzijnseffect

- Vakantie-effect hangt niet zozeer samen met formele kenmerken vakantie (duur, plaats, periode), maar wel
met behoefte-ervaringen tijdens vakantie

- Niet iedereen heeft dezelfde toegang tot deze behoefte-ervaringen; dit is deels afhankelijk van 
psychologische en sociodemografische kenmerken

- Jongeren uit lage SES milieus zijn meer kwetsbaar voor verminderde behoeftebevrediging, al gaat het om 
een klein effect
 Open vraag: Worden deze SES-verschillen groter met toenemende vakantieduur? 

Besluit: Vanuit een functioneel standpunt is het vermoedelijk nuttiger om twee zomervakantieweken te
verschuiven naar een ander moment in het kalenderjaar, al hangt dit af van de timing van de inroostering.
Het verschuiven van twee vakantieweken kan de welzijnsverschillen in functie van SES misschien deels
verhelpen. Jongeren uit kansarme versus -rijke gezinnen hebben immers in beperkte mate een ongelijke
toegang tot cruciale welzijnservaringen, waarvan het effect misschien groter wordt met toenemende
vakantieduur.



Vraag 3:

Wat zijn mogelijk psychologische nadelen 
van een reorganisatie van de 

zomervakantie? 



Reorganisatie schoolvakantie

Optie 2: 

Blokken van circa 5 
schoolweken + 

1 vakantieweek

Optie 3: 

Langere lesblokken 
+ 

2 vakantieweken

Optie 1

Behoud huidige 
situatie



Voor- en nadelen

Afwisseling kortere lesblokken en 1 
week vakantie

Afwisseling langere lesblokken en
2 weken vakantie

(= verlenging huidige vakanties)

Voordeel • Netto welzijnseffect groter, 
want beter gespreid in de tijd

• Toegevoegde welzijnsvoordeel 
van tweede vakantieweek 
kleiner

Nadeel 
(gemeenschappelijk)



Voor- en nadelen

Afwisseling kortere lesblokken en 1 
week vakantie

Afwisseling langere lesblokken en
2 weken vakantie

(= verlenging huidige vakanties)

Voordeel • Netto welzijnseffect groter, 
want beter gespreid in de tijd

• Toegevoegde welzijnsvoordeel 
van tweede vakantieweek 
kleiner

Nadeel 
(gemeenschappelijk)

Meer tijdsdruk op grote vakantie 
vb. Jeugdbewegingen, impact op toerismesector



Voor- en nadelen

Afwisseling kortere lesblokken en 1 
week vakantie

Afwisseling langere lesblokken en
2 weken vakantie

(= verlenging huidige vakanties)

Nadeel
(uniek)

• Grootste moeilijkheden voor 
deconnectie

• Duidelijke afspraken nodig rond 
deconnectie

Vraagtekens



Voor- en nadelen

Afwisseling kortere lesblokken en 1 
week vakantie

Afwisseling langere lesblokken en
2 weken vakantie

(= verlenging huidige vakanties)

Nadeel
(uniek)

• Grootste moeilijkheden voor 
deconnectie

• Duidelijke afspraken nodig rond 
deconnectie

Vraagtekens • Zullen er voldoende opvangmogelijkheden zijn doorheen het 
schooljaar? Parallelle evolutie van vakantieperiode voor monitoren van 
vakantiekampen? = logistieke uitdaging

• Zal deze vakantiespreiding het SES-nadeel verhelpen? Zal dit leiden tot 
een betere spreiding van het vakantiebudget bij ouders uit kansarme 
milieus?



Deconnectie

- Duidelijke, centraal gecommuniceerde afspraken rond invulling verschoven 
vakantieweken: wat kan wel en wat kan niet? 

- Recht op deconnectie voor leerlingen en leraren
 “Gevaar” voor inroostering toetsen en doorlopende opdrachten (Etzion & Zvi, 2004)

Belang van smartschoolhygiëne
✓Relevant in schooljaar (bijv. weekends) en vakantieweken
✓Onderscheid maken tussen vakantieweek en “schoolarme” week

- Verschoven vakantieweek = kans tot professionalisering leraren
Dit is niet langer een vakantieweek, maar onderwijskwaliteit en –innovatie kan

versterkt worden



Besluit vraag #3: Voor- en nadelen

Of het al dan niet zinvol is om twee weken zomervakantie in het schooljaar in te roosteren, hangt af van een
aantal cruciale vragen:

1) Gaat het om een verlenging van de herfst- en krokusvakantie of om ‘nieuwe vakantieweken’? In het tweede
geval is het netto welzijnseffect groter.

2)Zal deze vakantiespreiding het SES-nadeel in welzijn effectief verhelpen?

3)Wat is de impact van deze vakantiespreiding op de organisatie van vakantiekampen en beschikbaarheid van
monitoren?

4)Slagen we erin om de deconnectie te waarborgen in het geval van een vakantiespreiding?



Algemeen besluit

Besluit: De vraag naar de welzijns- en motivatie-effecten van vakantie op leerlingen en
leraren heeft bitter weinig aandacht gekregen in de literatuur. Om een wetenschappelijk
onderbouwd antwoord te geven op de vele nog onbeantwoorde vragen is bijkomend
onderzoek wenselijk, zelfs essentieel.


