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Onderwijscafé ‘Onze zomervakantie is veel te lang!’ 
 

Op 16 december 2016 trok VVOB naar Gent om met docenten en studenten van de 
Arteveldehogeschool het gesprek aan te gaan rond verschillen wereldwijd inzake de duur van 
vakantieperiodes en de impact hiervan op leerresultaten van leerlingen. Onderstaand 
scenariobeschrijving geeft het  verloop weer van dat onderwijscafé. 

 
Meenemen: 

- Cursusblok 
- Balpennen 
- Banner 
- Gelamineerde schoolkalenders 

 

uur Deel inhoud 

12:15 Start en 
inleiding 

Onze zomervakantie duurt twee maanden. Veel te lang, volgens 
heel wat deskundigen. Kinderen vergeten wat ze geleerd hebben 
of lopen leerachterstand op. 
Het voorstel om de zomervakantie in te korten leeft al langer – 
maar het roept nog steeds stevige reacties op. 
 
Maar wereldwijd kunnen schoolkalenders grondig verschillen! 
 

12:25 Inleiding 
opdracht 

Opdracht in groepjes 
Elk groepje krijgt een schoolkalender uit een VVOB partnerland en 
bespreekt deze. Ze zoeken antwoorden op de volgende vragen: 

- Wanneer vallen de schoolvakanties? 
- Hoe lang zijn deze schoolvakanties? 
- Wat zou de reden(en) kunnen zijn van deze timing en 

duur? Historisch – Klimatologisch – Pedagogisch – 
Cultureel – Religieus    

- Wat kunnen voordelen zijn? 
- Wat kunnen nadelen zijn? 

12:30 Opdracht  Groepswerk 

12:50 Terugkop
peling 
plenair 

Aan de hand van een aantal vragen geven de groepen hun 
reflecties weer uit het groepswerk en gaan we in gesprek met de 
deelnemers: 

 
Duur van de vakantieperiodes in de kalenders die bestudeerd 
werden? Hoeveel lesweken, hoeveel vakantieweken? De 
korte vakanties? De ‘grote’ vakantie? Vergelijking met 
Vlaanderen. 
 
9 weken zomervakantie in Vlaanderen tegenover 4 à 5 weken in 
VVOB partnerlanden.  
 
Wat zou de reden kunnen zijn van die relatief lange 
zomervakantie? 
Oorsprong: landbouwsamenleving, in zomer helpen op het land, 
geen pedagogische principes (zie ook lesvrije zaterdag jaren 1970 
ingegeven door oliecrisis) 
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Vlaamse schoolkalender? 37 lesweken en 15 vakantieweken 
Onevenwichtige verdeling van het tweede en derde trimester als 
gevolg van onze koppeling van vakanties aan feestdagen (een 
week met Allerheiligen en Aswoensdag, twee weken met Kerstmis 
en Pasen). Dit alles resulteert in een verkeerd ritme om te leren. 
Nochtans zijn vakanties cruciaal voor de verstandelijke 
ontwikkeling van jongeren. Een korte break van 14 dagen is erg 
waardevol. Ze werkt hersenstimulerend voor de verwerking van 
nieuwe leerstof. Het betekent een rustpauze waar alles een plekje 
vindt in de bovenkamer. 
 
Wat is het effect van korte/lange vakanties op sterke/zwakke 
leerlingen?  

 

VOORDELEN lange zomervakantie 
- sommige ouders ervaren tijdens de zomervakantie een sprong in 
de ontwikkeling van hun kinderen. Dit is vooral bij kinderen uit 
zgn. sterke gezinnen die uitgedaagd worden tijdens de vakantie 
door op vakantie te gaan, kampen te doen, etc. 
- kunnen reizen 
 
NADELEN lange zomervakantie 
- zomerverlies bij kwetsbare kinderen: leerwinst die ze maken op 
school spelen ze kwijt vanaf 6 weken vakantie. School heeft een 
positief effect op ongelijkheid 
- kwetsbare kinderen hebben geen boeiende vakantie: geen reis, 
geen kampen, weinig uitdaging, weinig of geen boeken 
- versterkt de leerkloof tussen sterke en zwakke kinderen 
- financiële druk door (langdurige) buitenschoolse opvang 
 
Hoe zou ten gunste van gelijke onderwijskansen een ideale 
zomervakantie er kunnen uitzien in Vlaanderen? 
Zie voorstel alternatieve schoolkalender Ignace Glorieux (2005) 
Idem 37 lesweken en 15 vakantieweken, maar andere verdeling: 
 

1
ste

 periode 8 weken 
herfstvakantie 2 weken 
2de periode 7 weken 
kerstvakantie 2 weken 
3de periode 7 weken 
krokusvakantie 2 weken 
4de periode 7 weken 
Lentevakantie 2 weken 
5de periode 8 weken 
zomervakantie 7 weken 

 

13:05 Uitleiding  Op korte termijn zal er niet meteen werk gemaakt worden om de 
zomervakantie in te korten ten voordele van leerwinst voor 
kwetsbare kinderen.  
Wat kan je dan nu wel al doen als leraar en/of als school 
zodat ‘het zomerverlies’ voor kwetsbare kinderen minimaal 
blijft? Hoe kan je de negatieve effecten tot een minimum 
beperken? 
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- Als leerkracht stimuleren dat kinderen zinvolle 
vakantieactiviteiten doen, daarover gesprek aangaan met 
ouders 

- Samenwerken met jeugdbewegingen 
- School in vakantieperiodes openstellen voor 

opvanginitiatieven, kampen, etc. 
- Uitleentermijn voor boeken uit de schoolbib verlengen 
- Scholen in Nederland die langer open zijn of year-long 

schools 
- ... 

 
Op lange termijn gaan we best richting een 'brede school', die 
langer open is en die een combinatie kan zijn van kinderopvang, 
kennisoverdracht, leren, spelen, cultuur, taal, sport, 
levensbeschouwing en buurt- en vrijwilligersactiviteiten. In zo'n 
brede school kunnen kansrijke kinderen maximaal hun interesses 
ontwikkelen en zijn er voor kansarme kinderen meer gelijke 
kansen. 

 


