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Vakantie-overzicht 2023 

Nederland  
De meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen vastgesteld. Voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie worden adviesdata 

gegeven. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in 

verband met vakantie. 

 

meivakantie        29 april t/m 7 mei 

Koningsdag valt in 2023  buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie 

met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 22 april t/m 30 april 

2023. Scholen hoeven zich hier niet aan te houden.  Raadpleeg de schoolgids en/of de website van 

de school voor de juiste data.  

 

zomervakantie (primair onderwijs en voortgezet onderwijs)  

regio Noord        22 juli t/m 3 sept 

regio Midden         8 juli t/m 20 aug 

regio Zuid                               15 juli t/m  27 aug 

 

kerstvakantie       23 dec t/m 7 jan 2024 

 

Adviesdata overige vakanties:  

voorjaarsvakantie   Noord /Midden  25 febr t/m 5 mrt 

        Zuid       18 febr t/m  26 febr 

 

herfstvakantie    Noord    21 okt t/m 29 okt 

        Midden / Zuid    14 okt t/m 22 okt 

 

bouwvakvakantie  

Steeds minder bedrijven sluiten volledig tijdens de zomer. Het is op dit moment nog niet bekend of 

er nog adviesdata zullen worden vastgesteld voor 2023. (bron https://www.schoolvakanties-

europa.nl/nederland/bouwvak/ ) 

Vrije dagen 

Carnaval       19 februari t/m 21 februari 2023 

Pasen         9 en 10 april 2023 

Koningsdag       Donderdag 27 april 2023 

Hemelvaart       18 mei 2023 

Pinksteren       28 en 29 mei 2023 

Kerst        Maandag 25 dec en Dinsdag  26 dec 2023 

 
 

https://www.schoolvakanties-europa.nl/nederland/bouwvak/
https://www.schoolvakanties-europa.nl/nederland/bouwvak/
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Duitsland 
Voor overige deelstaten zie: https://www.kmk.org/service/ferien.html  

Voorjaarsvakantie   
    Hessen       ----  
    Niedersachsen      30 jan en 31 jan 
    Nordrhein-Westfalen        ----  

Paasvakantie  
    Hessen     3  april t/m 22 april 
    Niedersachsen   27 maart t/m 11 april 
    Nordrhein-Westfalen   3 april t/m  15 april 
 
Zomervakantie  
       Hessen    24 juli t/m   1 sept  
        Niedersachsen     6 juli t/m 16 aug 
        Nordrhein-Westfalen  22 juni t/m  4 aug  

Herfstvakantie  

       Hessen      23 okt t/m 28 okt  

      Niedersachsen     16 okt t/m 30 okt  

      Nordrhein-Westfalen      2 okt t/m 14 okt   

 

Kerstvakantie   

       Hessen       27 dec t/m    13 jan 2024 

      Niedersachsen       27 dec t/m    5 jan 2024 

      Nordrhein-Westfalen    21 dec t/m    5 jan 2024 

 

Vrije dagen Duitsland  

Fronleichnam       donderdag 8 juni 2023 

Dag van de Duitse eenheid     dinsdag 3 oktober 2023 

( Dag van de Duitse eenheid valt in herfstvakantie Nordrhein-Westfalen) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kmk.org/service/ferien.html
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België  
Het betreft hier een richtlijn van het Ministerie van Onderwijs waar alle scholen zich normaal 

gesproken aan houden.  

 

krokusvakantie     20 februari t/m 26 februari 

paasvakantie     3 april t/m 16 april  

zomervakantie     1 juli t/m 31 aug 

herfstvakantie     30 okt t/m 5 nov 

kerstvakantie     25 december 2023 t/m 7 jan 2024 

 

Vrije dagen  

Dag van de arbeid    maandag 1 mei 2023 

Hemelvaart     donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

Pinksteren    28 en 29 mei  2023 

Wapenstilstand 1918    zaterdag 11 nov 2023 

 

 

 

Opgesteld door VVV Texel op basis van gegevens van het Ministerie van OCW, Sekretariat der 

ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland en Ministerie 

van de Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs. VVV Texel aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid in geval van onjuistheden in het overzicht.  

 

December 2021 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-
schooljaar 
 
https://www.schoolvakanties-europa.nl/bouwvak.html  
 
https://www.kmk.org/service/ferien.html  
 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties-volgende-schooljaren  
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