
FACTSHEET 

Gebroken weken 
De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de voorschriften van WPO en de WEC. Daarnaast wordt er 
gekeken naar de Regeling vaststelling schoolvakanties 20XX-20YY. 

Wetgeving 
Wat zegt de WPO? 
Artikel 8. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs 

9. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: 

a. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen; 

b. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat: 

1°. de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten 
minste 3.760 uren onderwijs ontvangen, en 

2°. aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week 
onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel 
niet minder dan 5 dagen onderwijs; en 

c. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van 
belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. 

Wat zegt de WEC 
Artikel 12. Onderwijstijd s.o. 

1. Het speciaal onderwijs wordt zodanig ingericht dat: 

a. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren het speciaal onderwijs kunnen 
doorlopen, en 

b. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7 520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat de leerlingen 
in de eerste 4 schooljaren ten minste 3 520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3 760 uren 
onderwijs ontvangen. Het onderwijs aan leerlingen jonger dan 4 jaar omvat ten minste 880 uren per schooljaar. 
Aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren wordt ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week 
onderwijs gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet 
minder dan 5 dagen onderwijs. 

2. De inspectie kan op aanvraag van het bevoegd gezag ermee instemmen dat om lichamelijke of psychische redenen 
voor individuele leerlingen wordt afgeweken van het eerste lid, onderdeel b. 

Gebroken weken 
De onder WPO 9.b.2o en WEC 12.1.b genoemde 7 vierdaagse schoolweken noemen we gebroken weken. Dit zijn de 
spelregels die gelden voor deze vierdaagse schoolweken. 

Een gebroken week is een week  

› waarin een school een studiedag of een andere vrije dag plant; 
› waarin een lokale feestdag valt (bijv. Pinkster Drie, Alkmaars Ontzet, Prinsjesdag); 
› die ontstaat door verlenging van de zomervakantie (Regeling vaststelling schoolvakanties artikel 7.1) 

Géén gebroken week is een week waarin 

› een erkende feestdag valt (Tweede Paasdag, Koningsdag, …); 
› de school een studiemiddag of een andere vrije middag plant. 

Let op! 
› De week waarin het lange Hemelvaartweekend valt (donderdag t/m zondag vrij) wordt niet tot de gebroken 

weken gerekend; voor de volledigheid vermelden we hier dat de vrijdag na Hemelvaart als een reguliere 
vakantiedag wordt beschouwd. 



› Een driedaagse schoolweek (of nóg korter) is in beginsel niet toegestaan; soms organiseren scholen een 
tweedaagse met het team of is het verleidelijk een studiedag vast te plakken aan een erkende feestdag – neem 
in dit soort gevallen altijd even contact op met je inspecteur. 

Toelichting 
Algemeen erkende feestdagen (CAO PO) 

› Nieuwjaarsdag 
› Eerste en Tweede Kerstdag 
› Goede Vrijdag* 
› Tweede Paasdag 
› Hemelvaartsdag 
› Tweede Pinksterdag 
› Koningsdag 
› 5 mei, Nationale Feestdag 

*In de Algemene Termijnenwet wordt Goede Vrijdag gelijkgesteld met de algemeen erkende feestdagen. Dit betekent 
dat de werkgever zelf een keuze kan maken of dit al of niet een werkdag is. 

Weken waarin een lokale feestdag valt 

Lokale feestdagen zijn niet landelijk erkend en maken geen onderdeel uit van de regeling schoolvakanties. Om die reden 
tellen weken, waarin kinderen een dag vrijaf hebben vanwege een lokale feestdag, wel mee voor het aantal gebroken 
weken. 

Studiemiddagen 

De week waarin leerlingen een halve dag vrij krijgen, bijv. vanwege een studiemiddag, telt niet mee als gebroken week. 
Op zo’n dag gaan de leerlingen immers wel een dagdeel naar school. 

Verlenging van de zomervakantie 

In de Regeling vaststelling schoolvakanties staat het volgende: 

Artikel 7. Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden 

1. Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs kan de periode, 
bedoeld in Artikel 6, verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste 
twee dagen na die periode. 

Dit is een aparte bepaling die scholen de mogelijkheid geeft om, in overleg met de medezeggenschapsraad, de 
zomervakantie te verlengen.  

WMS 

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet met de indeling van de onderwijstijd incl. vakanties en overige 
vrije dagen op voorhand hebben ingestemd (WMS 13.1.h). 

 


