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Goedgekeurd op 16 maart 2022 door de Algemene Raad
De Vlaamse Scholierenkoepel bevroeg in februari 2022 de scholieren in de Vlaamse Gemeenschap over
hun schoolvakanties en een mogelijke herschikking daarvan. Meer dan 3000 scholieren vertelden ons via
onze online bevraging hoe zij daar naar kijken. De bevraging is daarmee representatief. We deden dit
taboeloos, met een open vizier. In dit rapport vatten we de resultaten kort samen.

De aanleiding van de bevraging
In 2021 werd bekend dat het schooljaar in Wallonië vanaf de zomer van schooljaar 2022-2023 gereorganiseerd
zal worden. De zomervakantie wordt ingekort met twee weken, begin juli en eind augustus. Tegelijk zou de
krokus- en herfstvakantie elk met een week verlengd worden. Nu wordt er ook naar Vlaanderen en minister van
onderwijs Ben Weyts gekeken of ook wij die(zelfde) omschakeling zullen maken. Weyts vroeg alvast advies aan
de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waar de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) mee aan tafel zit. Wij willen als
Vlaamse Scholierenkoepel dat politici en beleidsmakers rekening houden met de stem van scholieren in dit
debat. We bevroegen scholieren over dit thema via een korte online bevraging genaamd ‘jouw ideale
schoolvakanties’.
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Samenvatting
●

Er is geen draagvlak bij scholieren voor een nieuwe schoolkalender zoals we die zullen kennen in het
Franstalig onderwijs. De meerderheid (79%) van de scholieren ziet dat niet zitten, een klein deel (12%)
ziet dat wel zitten. We zien hier geen verschillen tussen onderwijsvormen, onderwijsjaren, al dan
niet-indicatorleerling.

●

Een geslaagde schoolvakantie voor scholieren bestaat uit 5 bouwstenen: tijd hebben voor vrienden, tijd
hebben voor mentale rust, tijd hebben om te reizen, tijd hebben om veel buiten te kunnen zijn met het
mooie weer en tijd hebben voor familie te bezoeken in het binnen- en buitenland.

●

Voor 92% van de scholieren is de zomervakantie de favoriete schoolvakantie.

●

In tegenstelling tot andere schoolvakanties, is de zomervakantie een huiswerkvrije periode voor
scholieren. Als scholieren konden kiezen zouden alle schoolvakanties huiswerkvrije periodes zijn.

●

Bijna 8 op 10 scholieren moet soms tot altijd werken tijdens schoolvakanties (buiten de zomervakantie).

●

Een klein deel (12%) van de scholieren ziet een inkorting van de zomervakantie wel zitten. Hun
voornaamste argument is dat de herfst- en krokusvakantie momenteel te kort zijn, dat zegt 77 % van
hen. Sommigen (30 %) geven ook aan dat ze tijdens de lange zomervakantie te veel leerstof vergeten.
We zien hier geen verschil tussen indicator- en niet-indicatorleerling.

●

De meerderheid (79%) ziet een inkorting van de zomervakantie niet zitten omwille van de volgende
redenen: 84% van die meerderheid geeft aan dat ze nood hebben aan twee maanden zomervakantie
om helemaal tot rust te komen. In de zomervakantie lukt hen dat doordat ze geen huiswerk moeten
maken en het mooi weer is. Meer dan de helft (64%) geeft aan dat ze in juli en augustus zich niet zullen
kunnen concentreren door de warmte in de klas. Een deel van de scholieren (59%) zien ook hun
vrijetijdsactiviteiten, die grotendeels in de zomervakantie plaatsvinden, in gevaar komen door een
inkorting van de zomervakantie.

●

Het grootste deel van de scholieren (79%) vindt dat de timing en de duur van de vakanties momenteel
goed zit en zou niets wijzigen.

●

Moest er een herschikking van de schoolvakanties komen, dan willen de meeste scholieren (43 %) dit
pas binnen 4 jaar of later. We zien hier geen verschil tussen de verschillende onderwijsjaren.
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Wie vulde deze bevraging in?
Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 februari 2022 lieten 3511 scholieren in het secundair onderwijs van zich
horen over hun ideale schoolvakanties en een mogelijke herschikking ervan. In totaal vulden 2648 scholieren de
bevraging volledig in. We sloten de bevraging (die normaal een volle week moest lopen) vroegtijdig af. Dat
beslisten we gezien enerzijds het aantal antwoorden werd behaald om representatief te zijn en anderzijds het
survey-platform ons aanrekende per ingevuld antwoord. Onze bevraging is representatief.1 Daarmee laat het ons
toe om uitspraken te doen voor de volledige populatie van scholieren in de Vlaamse gemeenschap.2
Van de bevraagde scholieren zit 10 % in het bso, 34% in het aso, 25% in het tso en 29% in de eerste graad
a-stroom. Bij de scholieren van het aso en tso zien we een mooie weerspiegeling van de werkelijkheid.3 De
groepen eerste graad b-stroom (1%), kso (1%), buso (0,3%), OKAN (0,04%) en deeltijds/duaal leren (0,1%) zijn
te klein om uitspraken over te doen. Alleen waar nodig, vermelden we of er opvallende verschillen zijn tussen
leeftijd of onderwijsvorm.

De verdeling tussen de leerjaren is mooi verdeeld, alhoewel we net iets meer antwoorden verkregen uit de
tweede graad (43%) dan uit de andere graden. 13% van de respondenten zit in het eerste leerjaar, 11% in het
tweede, 23% in het derde, 20% in het vierde, 17% in het vijfde en 14% in het zesde.

1

Het secundair onderwijs telt 476.000 leerlingen. Om een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutenmarge van 2% te
behalen, moest onze steekproefgrootte 2.389 groot zijn. 2.648 scholieren vulden de bevraging in.
2
Wanneer we in ons rapport opsplitsingen maken op basis van bepaalde parameters (zoals indicatorleerling,
onderwijsvormen en onderwijsjaren), zijn die resultaten helaas niet representatief.
3
https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/onderwijs-en-vorming/schoolbevolking-basis-en-secundair-onderwijs
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Van de bevraagde scholieren is 16% indicatorleerling. Dat hebben we berekend door enerzijds te vragen of de
ouders van de leerling een schooltoelage ontvangen en anderzijds of het hoogst behaalde diploma van de
moeder het basisonderwijs is. 60% van de bevraagde scholieren is niet-indicatorleerling. 25% gaf geen antwoord.
Dit onderscheid laat ons voorzichtig toe om uitspraken te doen over scholieren uit een kwetsbare versus een
niet-kwetsbare thuiscontext. Let wel, deze cijfers nemen we best met een korrel zout. We zijn ons bewust van het
feit dat niet alle scholieren weten of de ouders een schooltoelage krijgen.
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Analyse van de resultaten
Via de online bevraging wil VSK enerzijds te weten komen wat voor scholieren van een schoolvakantie een
‘geslaagde’ schoolvakantie maakt. Deel 1 van de bevraging geeft een beeld over de ideale schoolvakantie(s)
volgens scholieren. Anderzijds wilden we scholieren bevragen over verschillende scenario’s van een mogelijke
herschikking van de schoolvakanties. Deel 2 van de bevraging brengt in beeld hoe scholieren denken over een
mogelijke herschikking van de schoolvakanties.

Deel 1: Geslaagde schoolvakanties
In deel 1 van de bevraging komen er vier vragen aan bod:
1.
2.
3.
4.

Wat is de favoriete schoolvakantie van scholieren?
Waarom is dit hun favoriete schoolvakantie?
Wat maakt volgens scholieren een geslaagde schoolvakantie?
Krijgen scholieren huiswerk tijdens een schoolvakantie en wat denken ze daarvan?

De zomervakantie als de meest favoriete schoolvakantie van scholieren
We stelden aan scholieren de vraag wat hun favoriete schoolvakantie is. Uit onze resultaten blijkt dat de
zomervakantie de meest favoriete schoolvakantie is van scholieren. De zomervakantie haalde maar liefst 92%
van de stemmen, op een tweede plaats staat de kerstvakantie met 4% van de stemmen. Op de derde plaats staat
de paasvakantie, slechts 2% van de scholieren geeft aan dat dit hun favoriete schoolvakantie is.
Waarom haalt de zomervakantie het grootste deel van de stemmen? Drie argumenten horen we geregeld
terugkomen: de duur van de periode, geen huiswerk of zorgen rond school en het weer. Scholieren geven aan
dat de zomervakantie hun meest favoriete schoolvakantie is omdat die het langste duurt. Daarnaast zien we ook
dat scholieren de zomervakantie als favoriet kiezen omdat dit een huiswerkvrije periode is. Ze kunnen dan even
hun mentale ‘off-knop’ induwen. Scholieren vinden ook het mooie weer tijdens de zomervakantie aantrekkelijk.
Ze geven aan dat ze met warme temperaturen het liefst buiten zijn en niet op school.
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De zomervakantie is mijn favoriete vakantie omdat…
“het dan mooi weer en ik niks moet doen voor school”
“het meestal warmer is en omdat het dan langer vakantie is, dan kun je meer buiten doen. Ik zou niet graag in de
hitte naar school gaan.”
“het is een lange vakantie, mijn schoolzorgen zijn dan 1 maal per jaar helemaal weg”
“de zomervakantie is een lange vakantie en ik moet niet denken aan school, iets wat ik in alle andere vakanties
wel heb”
“ik dan alles gewoon alles even kan uitzetten, geen stress heb om wat er na de vakantie gaat komen”

Wat maakt volgens scholieren van een schoolvakantie een ‘geslaagde’ schoolvakantie?
Iedere schoolvakantie is anders, maar wat maakt voor scholieren een schoolvakantie nu een ‘geslaagde’
schoolvakantie? Scholieren hebben tijdens een schoolvakantie tijd nodig voor bepaalde zaken om ook echt te
kunnen genieten van hun vakantie. Scholieren vinden het heel belangrijk dat ze tijdens een schoolvakantie tijd
hebben voor vrienden (84%) en voor mentale rust na een drukke schoolperiode (76%). Ook tijd hebben om te
reizen (75%) en om veel buiten te zijn (71%) worden door scholieren als belangrijk beschouwd. 69% van de
scholieren vindt het belangrijk om tijdens een schoolvakantie familie te kunnen bezoeken, dit gaat over zowel
familie in het binnenland als familie in het buitenland. We willen graag onder de aandacht brengen dat er heel wat
scholieren zijn die naar het buitenland moeten reizen om familie te bezoeken, dit kan voor de meeste onder hen
vaak enkel gedurende een lange schoolvakantie.
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Ook tijd hebben om slaaptekort in te halen (61%), tijd hebben voor hobby’s (59%) en tijd hebben om niets te doen
(48%) vinden scholieren belangrijke elementen om te kunnen spreken van een geslaagde schoolvakantie.
“Een vakantie is voor mij echt geslaagd als ik tijd heb om te ontspannen, dat ik niet de hele tijd moet denken dat
ik nog voor school moet werken.”
“Geen deadlines, geen verplichtingen voor school, doen wat je wilt en wanneer je dat wilt.”
“Tijd hebben om alle schoolstress los te laten.”
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Hoe vaak moeten scholieren tijdens de zomervakantie voor school werken?
Zowat 8 op de 10 van de scholieren geeft aan dat de zomervakantie grotendeels een huiswerkvrije
periode is. Ze hoeven tijdens de zomervakantie nooit (51%) of bijna niet (30%) schoolwerk te maken, zo blijkt uit
onze bevraging. Slechts 14% van de scholieren geeft aan soms huiswerk te moeten maken in de zomervakantie.
Bij amper 3% van de scholieren gebeurt dat vaak.

Hoe vaak moeten scholieren tijdens andere schoolvakanties (exclusief de
zomervakantie) voor school werken?
In tegenstelling tot de zomervakantie, zien we dat scholieren tijdens andere schoolvakanties (exclusief de
zomervakantie) vaker voor school moeten werken. Het merendeel van de scholieren geeft aan soms (32%)
en vaak (32%) voor school te moeten werken tijdens een schoolvakantie in het schooljaar. 14% van de scholieren
zegt altijd huiswerk te moeten maken. De minderheid van de scholieren geeft aan bijna niet (14%) of nooit (7%)
voor school te moeten werken gedurende een schoolvakantie.
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Hoe denken scholieren over schoolwerk tijdens een vakantie?
Als scholieren konden kiezen, dan zouden ze geen schoolwerk meer krijgen tijdens een schoolvakantie.
Meer dan 8 op de 10 van de bevraagde scholieren gaat helemaal akkoord (59%) tot akkoord (25%) met de
uitspraak dat ze tijdens een schoolvakantie geen schoolwerk mogen krijgen. Slechts 3% gaat niet akkoord en
amper 1% gaat helemaal niet akkoord. 13% van de scholieren heeft geen mening.
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Deel 2: Naar een nieuwe schoolkalender?
In deel 2 van de bevraging focussen we op hoe scholieren denken over een mogelijke herschikking van de
schoolvakanties. Aan de hand van drie stellingvragen laten we hen nadenken over drie verschillende scenario’s:
1. De zomervakantie start op de eerste maandag van juli en eindigt op de laatste vrijdag van augustus
2. De zomervakantie wordt met twee weken ingekort en de herfst- en krokusvakantie worden beiden
verlengd met één week
3. Niets verandert, alles blijft zoals het nu is
De bevraagde scholieren geven aan of ze het eens of oneens zijn met het vooropgestelde scenario. We vragen
hen ook om hun antwoord te onderbouwen met argumenten. Daarnaast bevragen we in deel 2 hoeveel weken de
zomervakantie voor scholieren minstens moet duren en wat een gepast moment zou zijn voor een herschikking
van de schoolvakanties. Tot slot vragen vragen we hen ook of het wel wenselijk is om dit debat tijdens de
coronacrisis te voeren, een periode waarin het (sociale) leven van jongeren en het onderwijsveld sterk op de
proef wordt gesteld.

Wat vinden scholieren van een zomervakantie die start op de eerste maandag van juli en
eindigt op de laatste vrijdag van augustus?
De meningen zijn verdeeld. 49% is het helemaal of eerder eens met de stelling dat de zomervakantie mag
starten op de eerste maandag in juli en eindigen op de laatste vrijdag van augustus. 29% is het helemaal of
eerder oneens. 22% van de scholieren heeft geen mening.

Scholieren die niet akkoord zijn met de stelling (29%) geven als voornaamste redenen dat dergelijk scenario een
inkorting van de schoolvakantie impliceert en ze dit niet willen. Ze vinden het niet logisch om in juli en augustus
naar school te gaan. Voor hen maakt het niet uit dat de zomervakantie niet op een maandag start. Scholieren
geven echter ook aan dat ze het verwarrend en onlogisch zouden vinden dat de zomervakantie ieder jaar
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verschilt qua lengte en datum. Zij vinden het veel logischer dat de zomervakantie start op 1 juli en eindigt op 31
augustus, omdat ze dit al jaren zo gewoon zijn. Scholieren die akkoord zijn met de stelling (49%) zeggen
voornamelijk dat het handig is om op een maandag te starten en op een vrijdag te eindigen met een vakantie.
“School moet altijd beginnen op 1 september, dat is logisch. ”
“2 maanden vakantie is nodig na een heel schooljaar.”
Let wel: We merken op dat deze stelling verkeerd is geïnterpreteerd. Veel scholieren die akkoord zijn met de
stelling geven aan dat dergelijk scenario overeenkomt met het huidige scenario, d;w.z. een zomervakantie van 1
juli tot 31 augustus. Dat is een foutieve interpretatie, waardoor het nodig is om dit resultaat met de nodige
voorzichtigheid verder mee te nemen.

Wat vinden scholieren van een herschikking waarbij de zomervakantie wordt ingekort, in
ruil voor extra herfst- en krokusvakantie?
We vroegen in onze bevraging aan scholieren of ze het eens of oneens zijn met Suzanne, een scholier die stelt
dat de herfst- en krokusvakantie allebei twee weken in plaats van één week moeten duren. In ruil mag volgens
Suzanne de zomervakantie worden ingekort met twee weken. Suzanne volgt hiermee de nieuwe schoolkalender
van het Franstalig onderwijs vanaf schooljaar 2022-2023.
Bijna 8 op de 10 scholieren wil geen inkorting van de zomervakantie zoals die in het Franstalig onderwijs
wordt doorgevoerd. 79% is het helemaal of eerder oneens met Suzanne. Maar liefst 58% is het helemaal
oneens en 21% is het eerder oneens. Toch zien we ook een kleine groep (12%) scholieren die het wel eens zijn
met Suzanne en dus een inkorting van de zomervakantie geen slecht idee vinden. Van die 12% is 7% het eerder
eens en 5% het helemaal eens. 9% heeft geen mening.
We zien hier, zowel bij de voorstanders als bij de tegenstanders, geen grote verschillen tussen onderwijsvormen,
onderwijsjaren, indicator- en niet-indicatorleerling. Als we inzoomen op de verschillen in leeftijd, zien we een heel
klein verschil. Scholieren uit het eerste (7%) en zesde middelbaar (6%) stemmen wat meer op ‘helemaal eens’
ten opzichte van scholieren uit andere onderwijsjaren (bv. tweede middelbaar: 3%). Over alle onderwijsjaren heen
heeft de categorie ‘helemaal oneens’ de meeste stemmen.
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Waarom is er bij scholieren geen breed draagvlak voor een inkorting van de
zomervakantie?
De grote meerderheid (79%) wil geen inkorting van de zomervakantie met twee weken in ruil voor een extra week
herfst- en krokusvakantie. Waarom is deze groep scholieren geen voorstander van een inkorting van de
zomervakantie en extra week herfst- en krokusvakantie? De drie grootste redenen die scholieren aanhalen zijn
de volgende: 1) ik heb nood aan twee maanden zomervakantie om helemaal tot rust te komen, maar liefst
84% geeft aan dit belangrijk te vinden 2) in juli en augustus zou ik me niet kunnen concentreren door de
warmte in de klas, dat zegt 64% van de scholieren 3) mijn vrijetijdsactiviteiten vallen grotendeels in de
zomervakantie en zouden door een inkorting in gevaar komen, geeft 59% van de scholieren aan.
“Het zijn 2 maanden waar je je batterij weer volledig kan opladen. Door het jaar door zijn er ook vakanties van
een of 2 weken, maar je blijft in je hoofd zitten met het werk dat je nog moet doen voor school, het einde is kort
bij, je kan nooit volledig je zorgen over school vergeten.”
“In alle schoolvakanties, behalve de zomervakantie, heb je huiswerk. Taken die in de kerstvakantie zelfs moeten
worden ingediend. Na elke vakantie is er wel een CT van een taalvak of heb je wel weer eens een
boekbespreking. Dit zorgt ervoor dat je school gewoon niet kan loslaten en de druk gewoon nooit volledig van je
schouders valt. School brengt altijd een grote druk met zich mee. Een druk die geschept wordt door
verwachtingen en stress. Jij, je leerkrachten en je familie hebben hoge verwachtingen van jouw punten. Dit zijn 2
factoren die voor een enorme drang naar goede punten zorgen, want je wilt niemand teleurstellen. Deze druk valt
enkel weg tijdens een schoolvakantie, zoals de zomervakantie, waarbij je geen schoolwerk kan hebben en je het
allemaal even kunt loslaten.”
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Ook 36% zegt tijdens de zomervakantie een lange periode in het buitenland te vertoeven om bv. familie te
bezoeken, dit zou door een inkorting van de zomervakantie moeilijker mogelijk zijn. 35% van de scholieren heeft
angst heeft dat een extra week herfst- en krokusvakantie extra huiswerk betekent. Uit onze bevraging kunnen we
reeds concluderen dat de zomervakantie een huiswerkvrije periode is voor veel scholieren, in tegenstelling tot
andere vakanties zoals een herfst- of krokusvakantie middenin het schooljaar. Door een inkorting van de
zomervakantie zien heel wat scholieren twee weken van hun huiswerkvrije periode verdwijnen naar twee weken
met schoolse verplichtingen.
“Velen hebben écht nood aan de 2 maand lange pauze en kijken er al een heel schooljaar naar uit. Als je
bijvoorbeeld de krokus zou verlengen zou het net niet lang genoeg zijn om bijvoorbeeld een kamp te doen en
dan al het huiswerk. Het is leuker als er 1 grote vakantie is.”
“Ik vind dat het nu gewoon perfect is, allee perfect zal het waarschijnlijk nooit zijn want je kan niet rekening
houden met iedereen maar ik denk dat het voor de meeste scholieren het beste met dit systeem werkt en niet als
we de zomervakantie gaan inkorten. Zomervakantie is echt het moment dat ik na een heel schooljaar op rust kan
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komen, niet moet stressen over schoolwerk en ik na die 2 maand er weer helemaal kan invliegen. De vakanties
tussen het schooljaar krijgen wij ook veel werk dus ik denk als er 2 weken bijkomen het gewoon erger wordt en
dat mensen na dan 6 weken het mentaal of zelfs fysiek niet terug aankunnen. In warme klaslokalen zitten is ook
slecht voor de concentratie dus ik weet ook niet of het veel zou helpen.”
“Juli en augustus zijn de warmste maanden van het jaar. Dit is dus zeer demotiverend als het op dat moment
school zou zijn. We willen dan graag buiten zijn en volop genieten van het mooie weer, want binnen de kortste
keren regent het weer dagen aan een stuk.”
Tot slot zien we dat 32% in de zomervakantie een centje bijverdient, dit zou volgens hen door een inkorting van
de zomervakantie moeilijker gaan. We zien bij het argument ‘vakantiejob’ tegen een inkorting van de
zomervakantie geen verschil tussen indicator- en niet-indicatorleerling. We zien wel een klein verschil in leeftijd.
Vanaf het vierde middelbaar tot en met het zevende middelbaar zien we dat ongeveer 38% van de scholieren,
die tegen een inkorting van de zomervakantie zijn, aangeeft dat een herschikking van de schoolvakanties hun
vakantiejob in gevaar brengt.

Wat zijn de argumenten van scholieren die wel voorstander zijn van een inkorting van de
zomervakantie?
De minderheid van de scholieren (12%) vindt een inkorting van de zomervakantie en in ruil extra herfst- en
krokusvakantie een goed idee. We bevroegen bij deze minderheid van de scholieren wat hun argumenten zijn
van een inkorting van de zomervakantie.
“De vakanties van 1 week zijn te kort om te ontspannen en voor school te kunnen werken. In de zomer moet je
niets doen voor school dus heb je ook minder tijd nodig.”
“1 week vakantie is voor mij niet genoeg om even af te koelen en om mentaal op te laden.”
De voornaamste argumenten pro een inkorting van de zomervakantie zijn ten eerste dat de herfst- en
krokusvakantie momenteel te kort zijn. Maar liefst 77% van de scholieren die akkoord gingen met de stelling
rond een inkorting geeft dit aan. Ten tweede zegt 30% van de scholieren die voorstander zijn van een inkorting,
dat ze tijdens de lange zomervakantie te veel leerstof vergeten. Bij deze kleine groep die te maken heeft met
zomerverlies zoomen we in op het profiel. We bekijken of er een verschil in aantal indicator- en
niet-indicatorleerlingen aanwezig is. Opvallend, evenveel indicator- als niet-indicatorleerlingen zeggen na twee
maanden zomervakantie veel leerstof te zijn vergeten. Ten derde zien we dat 27% van die kleine groep zegt dat
de zomervakantie veel te lang duurt en ze zich dan ook vervelen. Ook hier zien we geen verschil tussen
indicator- en niet-indicatorleerling. We moeten opletten met deze resultaten gezien slechts 351 respondenten
antwoordden op deze vraag.
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Willen scholieren helemaal geen herschikking van de schoolvakanties?
We haalden al eerder aan dat 79% van de scholieren het inkorten van de zomervakantie geen goed idee vindt.
Willen scholieren dan helemaal geen herschikking van de schoolvakanties? We vroegen dit aan scholieren via
een derde stelling: “ik vind dat de timing en lengte van de schoolvakanties momenteel goed zit.”
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We zien dat 11% van de scholieren geen mening heeft. De meerderheid van de scholieren (79%) is het
helemaal of eerder eens en zegt dus dat de timing en duur van de schoolvakanties goed zit. Van die 79%
is het grootste deel (61%) het helemaal eens, 18% is het eerder eens. Bij de meerderheid horen we herkenbare
argumenten: veel scholieren geven aan dat ze twee maanden zomervakantie nodig hebben om tot rust te komen.
De kortere vakanties doorheen het jaar zorgen ook voor voldoende rustmomenten, maar in mindere mate dan de
zomervakantie. De bedenking “we doen het al heel ons leven zo, waarom dit nu veranderen als het zo goed is?”
horen we regelmatig terugkomen. Ook bij deze vraag horen we het argument dat scholieren geen extra week
herfst- en krokusvakantie willen om dan huiswerk te moeten maken en binnen te blijven door het slechte weer.
“Waarom zou je iets dat goed is willen veranderen? Waarom zou je iets veranderen omdat een klein percentage
het moeilijk heeft? Er zijn 1001 andere mogelijkheden om hen te helpen!”
Een klein deel van de scholieren (9%) vindt dat de huidige timing en duur van de schoolvakanties niet
goed zit. Van dat klein deel scholieren is 7% het eerder oneens en 2% het helemaal oneens. Ook hier horen we
bij deze kleine groep al eerder aangehaalde argumenten. Scholieren halen aan dat de herfst- en krokusvakantie
momenteel te kort zijn. Die twee vakanties moet volgens een kleine groep verlengd worden om meer tot rust te
kunnen komen.

Hoe lang moet de zomervakantie voor scholieren duren?
De zomervakantie duurt momenteel 9 weken. Wij vroegen aan scholieren hoelang de zomervakantie voor hen
minstens moet duren. De grootste groep (49%) vindt dat de duur van de zomervakantie moet behouden
blijven, dat is 9 weken. 28% van de scholieren wil een langere zomervakantie van 10 weken of meer. 12% zou
tevreden zijn met een zomervakantie van 8 weken en 5% met een zomervakantie van 7 weken, zoals we die
zullen kennen in het Franstalig onderwijs.

Moest er een herschikking komen, wanneer willen scholieren deze dan?
Wij stelden aan scholieren de volgende vraag: mocht er een herschikking van de schoolvakanties komen,
wanneer zou je die dan willen? De meerderheid (43%) geeft aan dit binnen 4 jaar of later te willen. We zien
hier geen verschil tussen de verschillende onderwijsjaren. Moest er een herschikking komen, dan zou dit
volgens 14% volgend schooljaar mogen komen. 6% wil dat binnen 2 jaar en 5% binnen 3 jaar. Voor 10% maakt
het niet uit, zolang het na corona is. 21% heeft geen mening.
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Vinden scholieren het goed dat we deze discussie voeren tijdens de coronacrisis?
Op de vraag of ze het goed vinden dat beleidsmakers deze discussie voeren tijdens de coronacrisis, antwoordt
21% ja, 49% nee en 30% heeft geen mening.

De ideale schoolvakanties volgens scholieren
Een rapport over de schoolvakanties bij meer dan 3000 scholieren

April 2022 | 17/26

Ruwe data
1. Wat is jouw favoriete schoolvakantie? (beantwoord: 3511)
de herfstvakantie

0.40%

14

de kerstvakantie

3.62%

127

de krokusvakantie

0.54%

19

de paasvakantie

1.54%

54

de zomervakantie

92.22%

3238

1.68%

59

geen mening

2. Wat maakt voor jou een geslaagde schoolvakantie? (beantwoord: 3246)
geen mening

0.46%

15

14.91%

484

tijd hebben voor vrijwilligerswerk

5.98%

194

tijd hebben voor een vakantiejob

37.80%

1227

4.13%

134

tijd hebben voor hobby's

59.00%

1915

tijd hebben voor mentale rust na een drukke schoolperiode

75.91%

2464

tijd hebben om slaaptekort in te halen

60.63%

1968

tijd hebben voor festivals

35.71%

1159

tijd hebben voor familie

68.82%

2234

afstand kunnen nemen van alle schermpjes (bijvoorbeeld smartphone,
laptop...)

tijd hebben voor een stage
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tijd hebben voor kampen

42.58%

1382

tijd hebben voor vrienden

84.47%

2742

tijd hebben om te reizen

75.02%

2435

tijd hebben om veel buiten te zijn

70.73%

2296

tijd hebben om niets te doen

48.09%

1561

0.83%

27

geen van bovenstaande, maar andere
andere:

136

3. Hoe vaak moet jij tijdens de zomervakantie voor school werken? (beantwoord: 3185)
nooit

50.68%

1614

bijna niet

30.11%

959

soms

14.29%

455

vaak

3.01%

96

altijd

0.85%

27

geen mening

1.07%

34

4. Hoe vaak moet jij tijdens andere schoolvakanties voor school werken? (beantwoord: 3185)
nooit

7.32%

233

bijna niet

14.07%

448

soms

32.06%

1021

vaak

31.84%

1014
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altijd
geen mening

13.97%

445

0.75%

24

5. Hoe denk jij over de volgende stelling: tijdens een schoolvakantie mag ik geen schoolwerk
krijgen. (beantwoord: 3185)
helemaal akkoord

58.65%

1868

akkoord

24.93%

794

neutraal of geen mening

12.50%

398

niet akkoord

2.79%

89

helemaal niet akkoord

1.13%

36

6. Scholier Arjen: "Ik vind dat de zomervakantie kan starten op de eerste maandag in juli en kan
eindigen op de laatste vrijdag van augustus". Geef aan in welke mate je eens/oneens bent met
Arjen. (beantwoord: 3058)
helemaal oneens

15.40%

471

eerder oneens

13.87%

424

neutraal of geen mening

22.04%

674

eerder eens

19.98%

611

helemaal eens

28.71%

878
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7. Scholier Suzanne: "Ik vind dat de herfst- en krokusvakantie allebei 2 weken in plaats van 1 week
moeten duren. In ruil mag de zomervakantie twee weken worden ingekort. " Suzanne volgt
hiermee de herschikking van de schoolvakanties in het Franstalig onderwijs vanaf schooljaar
2022-2023. Geef aan in welke mate je het eens/oneens bent met Suzanne. (beantwoord: 2883)
helemaal oneens

57.51%

1658

eerder oneens

20.57%

593

neutraal of geen mening

9.47%

273

eerder eens

7.32%

211

helemaal eens

5.13%

148

7a) Geef aan waarom je het eens bent met Suzanne. (beantwoord: 351)
geen mening

4.84%

17

de zomervakantie duurt veel te lang, ik verveel me vaak

26.78%

94

de herfst- en krokusvakantie van 1 week zijn te kort

76.92%

270

na twee maanden zomervakantie vergeet ik veel leerstof

29.63%

104

ik mis mijn vrienden op school tijdens de zomervakantie

19.66%

69

ik mis de structuur van de school tijdens de zomervakantie

12.25%

43

ik vind het handig dat onze schoolvakanties gelijk lopen met het Franstalig
onderwijs

7.41%

26

geen van bovenstaande, maar andere

6.27%

22

andere:
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7b) Geef aan waarom je het oneens bent met Suzanne. (beantwoord: 2196)
geen mening

0.87%

19

ik heb nood aan twee maanden zomervakantie om helemaal tot rust te
komen.

84.11%

1847

mijn vrijetijdsactiviteiten vallen grotendeels in de zomervakantie en zouden
door een inkorting van de zomervakantie in gevaar komen (bijvoorbeeld
hobby's, kampen, vrijwilligerswerk...)

59.47%

1306

ik heb schrik dat een extra week herfst- en krokusvakantie extra huiswerk
betekent

34.97%

768

tijdens de zomervakantie doe ik een vakantiejob en dit zou door een inkorting
van de zomervakantie in gevaar komen

32.42%

712

tijdens de zomervakantie doe ik een stage en dit zou door een inkorting van
de zomervakantie in gevaar komen

4.87%

107

ik ben tijdens de zomervakantie een lange periode in het buitenland
(bijvoorbeeld familie bezoeken)

35.88%

788

in juli en augustus zou ik me niet kunnen concentreren in de klas door de
warmte

64.07%

1407

1.55%

34

geen van bovenstaande, maar andere
andere:
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8. Scholier Khadija: “Ik vind dat de timing en lengte van de schoolvakanties momenteel goed zit. Ik
zou niets wijzigen.” Geef aan in welke mate je het eens/oneens bent met Khadija. (beantwoord:
2766)
helemaal oneens

2.42%

67

eerder oneens

7.23%

200

neutraal of geen mening

10.92%

302

eerder eens

18.15%

502

helemaal eens

61.28%

1695

9. De zomervakantie duurt momenteel 9 weken. Hoe lang moet de zomervakantie voor jou minstens
duren? (beantwoord: 2708)
4 weken of minder

0.26%

7

5 weken

0.63%

17

6 weken

3.18%

86

7 weken

4.91%

133

8 weken

11.82%

320

9 weken

48.63%

1317

10 weken of meer

28.25%

765

2.33%

63

geen mening
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10. Mocht er een herschikking van de schoolvakanties komen, wanneer zou je die dan willen?
(beantwoord: 2697)
volgend schooljaar

14.16%

382

binnen 2 jaar

6.38%

172

binnen 3 jaar

4.86%

131

binnen 4 jaar of later

43.38%

1170

het maakt mij niet uit, zolang het na corona is

10.23%

276

geen mening

20.99%

566

11. Vind je het goed dat deze discussie wordt gevoerd tijdens de coronacrisis? (beantwoord: 2689)
ja

20.97%

564

nee

49.13%

1321

geen mening

29.90%

804

12. In welk jaar zit je? (beantwoord: 2685)
eerste middelbaar

13.07%

351

tweede middelbaar

11.47%

308

derde middelbaar

22.83%

613

vierde middelbaar

19.96%

536

vijfde middelbaar

16.54%

444

zesde middelbaar

14.00%

376

1.19%

32

zevende middelbaar
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andere/ niet van toepassing

0.93%

25

13. Welke onderwijsvorm volg je? (beantwoord: 2676)
eerste graad a-stroom

28.59%

765

eerste graad b-stroom

0.67%

18

bso

9.53%

255

kso

0.97%

26

aso

34.34%

919

0.30%

8

24.66%

660

OKAN

0.04%

1

deeltijd/duaal leren

0.11%

3

iets anders

0.78%

21

buitengewoon onderwijs (buso)
tso

14. Wat is het hoogst behaalde diploma van je moeder? (beantwoord: 2648)
basisonderwijs

3.81%

101

secundair onderwijs

14.58%

386

hoger onderwijs

27.79%

736

hoger universitair onderwijs

24.58%

651

ik weet het niet of ik zeg het liever niet

29.23%

774
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15. Ontvangen je ouders een schooltoelage? (beantwoord: 2648)
ja

18.35%

486

nee

26.28%

696

ik weet het niet of ik zeg het liever niet

55.36%

1466
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