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VAKANTIESPREIDING 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Vakantiedata 
- Regio indeling 
- Schoolvakanties in andere Europese landen 
- Meer informatie 
 
De periode waarin scholen zomervakantie hebben zijn voor de meeste 
onderwijsinstellingen wettelijk vastgesteld. Daarnaast geeft de overheid voor de korte 
vakanties adviesdata.  
 
Vakantiedata 
De data van de zomervakantie zijn vastgesteld in de Regeling spreiding zomervakantie 
2006-2008. Voor de zomervakanties tot 2011 geldt een voorlopig advies. Deze data 
gelden voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor het 
voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. De data van de 
zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het Ministerie van 
OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van 
afwijken. Het advies is steeds na een leerperiode van zeven à acht weken één week 
vakantie te geven. De scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs 
bepalen zelf de vakanties. Een overzicht van de data voor de vakanties is te vinden op 
www.minocw.nl/schoolvakanties.  
 
Regio-indeling 

Voor de spreiding van de zomervakantie is Nederland verdeeld in drie regio's: Noord, 
Midden en Zuid. Ook voor de spreiding van de herfst- en voorjaarsvakantie wordt deze 
indeling aangehouden. Hierbij wordt de regio Midden afwisselend aan regio Noord en 
regio Zuid toegevoegd. De regio indeling is te vinden op www.minocw.nl/schoolvakanties 
 
Schoolvakanties in andere Europese landen 
Een overzicht van de schoolvakanties in 30 Europese landen is opgenomen in 
Organisation of school time in Europe op de website van Eurydice, het informatienetwerk 
voor onderwijs in Europa. De nationale feestdagen en de begin- en einddatum van het 
schooljaar zijn hier ook te vinden. Je kunt de website bereiken via 
www.minocw.nl/schoolvakanties. 
 
Meer informatie 
Informatie over de vakantiespreiding in Nederland is te vinden op de website van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: www.minocw.nl/schoolvakanties. 
Ook is hier een overzicht te vinden van de data van feestdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 


