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wetsvoorstel over onderwijstijd en vakanties in het VO 

 

 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, 

 

Deze week behandelt u het wetsvoorstel over onderwijstijd en vakanties in het 

voortgezet onderwijs.  

 

Volgens dat wetsvoorstel krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs geen vrije 

dag meer op een ander moment in het jaar, wanneer bijvoorbeeld Eerste en 

Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koninginnedag op een weekdag vallen. 

Leerlingen en leraren zijn hierdoor een paar dagen meer op school voor lessen. 

CNV Onderwijs vraagt u als parlementariërs ook eens de hand in eigen boezem te 

steken als het om vakanties gaat. U bent de echte vakantiekampioenen. 

 

Er zijn weinig sectoren waar men zoveel vrij is als in de Tweede Kamer. Per jaar 

hebben onze volksvertegenwoordigers 16 weken reces. Als we er vanuit mogen 

gaan dat zij vijf dagen per week werken gaat het dus om 80 dagen vakantie. Zij 

hebben 9 weken zomerreces, 1 week herfstreces, 3 weken kerstreces, 1 week 

krokusreces en 2 weken meireces.  

 

De standaardreactie is dan dat men in die vakantietijd ook druk is. Dat geldt 

natuurlijk minstens zo zeer voor leraren. Zij werken gemiddeld twee weken van hun 

zomervakantie door, zo bleek uit een peiling van CNV Onderwijs, nog afgezien van 

het inlezen, voorbereiden en bijscholen in de rest van het jaar. Ook werken 

Nederlandse leraren gemiddeld 167 uur per jaar langer dan hun Europese collega’s.  

 

CNV Onderwijs roept u op om bij de behandeling van dit onderwerp uw eigen 

vakantiekalender bij de hand te houden en niet met twee maten te meten door het 

onderwijs een aantal vrije dagen af te nemen. 

 

Door onze leden wordt het zomaar afnemen vakantiedagen als een 
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onrechtvaardigheid en een aantasting van de toch al niet riante 

arbeidsvoorwaarden ervaren. Een riskante zaak in een tijd waarin grote tekorten 

aan gekwalificeerd personeel dreigen. 

 

Dus is onze dringende oproep aan u: gun het onderwijs ook zijn welverdiende 

vakantiedagen! 

 

Hoogachtend, 

CNV Onderwijs 

 

 

 

 

Joany Krijt 

Bestuurder VO   

 

 

 


