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Soort vakantie Week Vakantieperiode 

Eerste schooldag 34 Maandag 22 augustus 2016 

Herfstvakantie ¹) 41 en 42 Zaterdag 15 oktober tot en met zondag 23 oktober 2016 

Kerstvakantie 2) 52 en 1 Zaterdag 24 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017 

Voorjaarsvakantie ¹) 8 en 9 Zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart 2017 

Goede Vrijdag  15 Vrijdag 14 april 2017 

Tweede Paasdag 16 Maandag 17 april 2017 

Meivakantie 2) 16 en 17 Zaterdag 22 april tot en met zondag 30 april 2017 
Eventueel: uitbreiding van de meivakantie: 1 tot en met 4 mei 
2015 

Bevrijdingsdag 18 Vrijdag 5 mei 2017 

Hemelvaartsdag 
(+aansluitend de 
volgende dag) 

21 Donderdag 25 mei 2017 (+ vrijdag 26 mei 2017) 

Tweede Pinksterdag 23 Maandag 5 juni 2017 

Zomervakantie 2) 27 tot en met 
33 

Zaterdag 8 juli tot en met zondag 20 augustus 2017 

1) Voor deze vakantie geeft het Ministerie van OCW adviesdata.  
2) Voor deze vakantie worden de data voorgeschreven door het Ministerie van OCW. 

 

Het vakantierooster is gebaseerd op de Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019 

d.d. 20 oktober 2015. 

 

De startdatum van het eindexamen 2017 voor havo en vwo is woensdag 10 mei 2017 en 

voor vmbo donderdag 11 mei 2017. De einddatum van het eerste tijdvak is woensdag 

24 mei 2017. 

 

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het uitgangspunt is dat alle 

scholen (primair en voortgezet onderwijs) dit op dezelfde wijze doen, zodat geen verschillen 

tussen scholen (met name tussen het primair en voortgezet onderwijs) bestaan. 

 

De staatsecretaris van OCW heeft in een brief van 10 november 2015 aan de Tweede 

Kamer meegedeeld dat hij onderzoek laat doen naar de mogelijkheid van centrale 

vaststelling van de meivakantie. Het streven is dat de uitkomsten van het onderzoek vóór 

de zomer van 2016 bekend zijn. 

 

 


