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Amsterdam ■ Alle scholen moe-
ten aan de bak om maatregelen te
nemen om vertraging en leerach-
terstand weg te werken, zo kondig-
de minister Slob aan bij de presen-
tatie van het Nationaal Programma
Onderwijs. Leerlingen op basis- en
middelbare scholen die dat nodig
hebben (en willen) kunnen tijdens
vakanties extra onderwijs krijgen
of meer begeleiding. Bedoeld om
de komende tijd zoveel mogelijk
opgelopen achterstanden in te
halen. En om leerlingen misschien
nog net even meer vertrouwen mee
te geven in de hogere groep of op
de middelbare school. Want hoewel
de effecten van de lockdown erg
verschillen, zijn vooral leerlingen
met laagopgeleide ouders en kin-
deren met ouders die slecht Neder-
lands spreken zwaar getroffen.

Hoe de zomerscholen er precies
uit komen te zien is nog onduide-
lijk. Daarover is nu koortsachtig
overleg gaande. Zomerscholen die
al wat langer meedraaien worden
bedolven met vragen van schoolbe-
sturen die nu in een paar maanden
een voorziening moeten opzetten.
Margreet Dekker van de Zaanse
Zomerschool: „ „Ik word platge-
beld door andere scholen die wil-
len weten wat er komt kijken bij
een zomerschool.” De Zaanse zo-
merschool is een mix tussen regu-
liere lessen en ’s middags sport en
cultuur gecombineerd met leuke
uitjes. Een paar jaar geleden moest

Dekker nog lobbyen om de zomer-
school overeind te houden vanwe-
ge geldgebrek, daarvan is nu geen
sprake. 

„Nu is er alleen zoveel geld dat
veel scholen nog niet hoe ze dat
moeten gaan besteden.” In Zaan-
stad weten ze dat wel. „Wij hebben
sinds een aantal jaar een kant en
klaar recept. We gaan net als vorig
jaar uit van 500 leerlingen.”

Lerarentekort
Grootste uitdaging is om voldoen-
de leerkrachten te vinden voor de
zomerperiode waar iedereen naar
snakt. Want al voor corona was er
een lerarentekort en na een zwaar
coronajaar hebben niet alle docen-
ten zin om nog even door te trek-
ken. „Ik heb er veertig nodig, de
ene helft leerkrachten en de andere
helft assistenten, die nog niet afge-
studeerd hoeven te zijn. Tot nu toe
gaat de werving goed, maar het
voordeel is dat wij al een tijdje
bestaan.”

Dat zal anders zijn op andere
scholen, een blik docenten trek je
niet zomaar open. „Het zal krap
worden”, verwacht Jelmer Evers,
voorzitter van de Algemene Onder-
wijsbond. „Het lerarentekort is in
de ene regio groter dan in de ande-
re. Vooral in gebieden waar achter-
standsleerlingen wonen, is het
lerarentekort ook groter. Maar veel
collega’s vinden het leuk om na een
schooljaar nog een paar weken
door te gaan op de zomerschool.”

Onderwijsadviseur Karin Hooge-
veen van onderzoeksbureau Sardes
heeft onderzoek gedaan naar zo-
merscholen: „Het personeel wordt

het grootste probleem. Of je com-
petente leerkrachten weet te vin-
den, bepaalt het succes. Je kunt je
voorstellen dat je na zo’n zwaar
coronajaar het eigen personeel niet
extra wilt belasten. Daarom zou-
den vakdocenten voor sport en
beweging en kunst en cultuur les
kunnen geven op de zomerschool.
Dat zijn bevoegde leraren. Tijdens
de schoolsluiting zijn hun lessen
vaak niet doorgegaan, dus hebben
zij misschien meer ruimte om
tijdens de schoolvakanties ingezet
te worden.” 

De lockdown heeft nog meer
onbedoelde positieve effecten ge-
had. Dekker: „Veel pabostudenten
zijn de afgelopen tijd hun bijbaan-
tje kwijtgeraakt dus die willen vast
wat bijverdienen. Of gepensioneer-
de leerkrachten die het leuk vinden
om een paar weken voor de klas te
staan.”

Het is belangrijk om de lat hoog
te leggen bij het opzetten van
zomerscholen. Niet iedere enthou-
siaste vrijwilliger is daar, hoe goed-
bedoeld ook, geschikt voor. Hooge-
veen: „Bevoegde en competente
leraren zijn een belangrijke voor-
waarde voor het succes van zomer-
scholen.” Dekker: „Genoeg gekwa-
lificeerde docenten op school geeft
een basisgarantie voor de kwali-
teit.” Niet alleen voor de lessen
rekenen en taal, maar ook bij de
leuke uitjes. „Daar moet ook ge-
schoold personeel rondlopen. Het
gaat niet alleen om het entertainen
van kinderen.”

Zomerkamp
Hebben zomerscholen eigenlijk
wel zin om de leerachterstanden
aan te pakken? Uit onderzoek staat
wel vast dat het niet de meest doel-
treffende methode is. Effectiever is
bijvoorbeeld bijles door de eigen
docenten of een verlengde school-
dag door externe docenten. Voor-
zitter Nienke Luijckx van het Laks
(scholieren): „We zijn niet tegen
zomerscholen maar wij vinden dat
je niet te veel moet schuiven met
onderwijstijd. Beter is om te zor-
gen voor een paar extra handen in
de klas zodat docenten meer lucht
krijgen.” 

Onder sommige wetenschappers
wordt er nogal eens schamper
gesproken over de veredelde zo-
merkampen waar leerlingen vooral
veel lol hebben en tussendoor nog
wat leren. Althans: dat is de karika-
tuur. „Maar dat beeld is niet hele-
maal terecht”, zegt Hoogeveen. „Er
is nog weinig betrouwbaar onder-
zoek naar de effecten van zomer-
scholen op leerlingenniveau ge-
daan, zeker bij zomerscholen in
het basisonderwijs. Bovendien
verschillen de bestaande zomer-
scholen in het basisonderwijs

enorm in doelstellingen, duur en
intensiteit. Dat maakt het lastig
om uitspraken te doen over rende-
ment. Naar zomerscholen in het
voortgezet onderwijs is wél onder-
zoek gedaan. Daaruit blijkt dat het
wel degelijk effectief kan zijn.
Zeker als leerlingen die dreigen te
blijven zitten gericht gaan werken
aan één of twee vakken.”

Maar zomerscholen zijn niet
alleen gericht op prestaties. Ze zijn
ook goed voor de sociale ontwikke-
ling van leerlingen die door de
lockdown hun klasgenoten zo
weinig hebben gezien de afgelopen
maanden, zegt Hoogeveen. „En ja:
hoe meet je dat? Als je de evalu-
aties leest, dan zie je dat leerkrach-
ten en ouders enthousiast zijn en
de kinderen zijn blij.” Dat klopt,
zo is te lezen in evaluaties van de
zomerschool: ’Ik wil nieuwe vrien-
den maken en ik wil meer leren’,
aldus een leerling in de evaluatie
van de Zaanse Zomerschool. Een
ander: ’Leerkrachten leggen alles
op een vrolijke manier uit en zijn
minder snel boos dan op mijn
eigen school.’ Nog een leerling: ’Ik
ga hier naartoe omdat ik anders
alleen thuis ben, maar ik vind het
ook fijn om iets bij te leren.’

Een zomerschool kan dus effect
hebben op het welbevinden, blijkt
uit die beoordelingen, zegt Hooge-
veen. Hoewel het geen wondermid-
del is. „We weten ook onder welke
voorwaarden onderwijstijdverlen-

ging zoals een zomerschool effect
heeft. Naast bevoegde en compe-
tente leraren is een verbinding met
het regulier onderwijsprogramma
van groot belang. Daaruit blijkt al
dat je geen wonderen kunt ver-
wachten als leerlingen tijdens de
zomervakantie twee weken extra
naar school gaan.” Hoogeveen
maakt zich nog wel zorgen om het
aantal aanmeldingen komende
zomer. „Vorige zomer zijn veel
kinderen met Turkse en Marok-
kaanse ouders niet op vakantie
geweest, het zou kunnen zijn dat
ze deze zomer langer naar het
buitenland gaan.”

Verplichten
Wat nou als docenten bepaalde
leerlingen op het oog hebben voor
de zomerschool, maar de ouders of
leerlingen zelf hebben er geen trek
in? „Dan moet je niet aandringen”,
zegt Dekker. „Iemand moet het
echt willen, anders werkt het niet”,
zegt Dekker. En hoeveel moet de
zomerschool kosten? Jelmer Evers
van de Algemene Onderwijsbond
vindt dat zomerscholen gratis
moeten zijn voor ouders. „Juist in
achterstandswijken.” Hoogeveen
denk daar genuanceerder over.
„Het kan helpen om toch een klei-
ne bijdrage te vragen. Als iets hele-
maal gratis is, neemt de waarde
ervan af. Door een kleine bijdrage
ontstaat er meer betrokkenheid
van ouders.”

ANALYSE Miljoenen subsidie voor bijles

Gezocht: een paar
duizend docenten
voor zomerschool
Scholen staan voor een monsterklus om zomerscholen op poten te zetten. Wel-
ke docent heeft er nog zin om na een bizar coronaschooljaar in zijn vakantie les
te geven? En werken zomerscholen überhaupt?

Ivo Laan
i.laan@mediahuis.nl
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❜❜Genoeg
personeel

vinden zal lastig
worden

❜❜Het gaat niet
alleen om het

entertainen van
leerlingen
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Voor wie?
Het kabinet heeft voor de
komende drie jaar jaarlijks
8.750.000 euro beschikbaar om
onnodig zittenblijven te
voorkomen. Dat geld kan ook
worden gebruikt voor les
buiten de normale schooltijd,
zoals een zomerschool. Scholen
mogen zelf besteden waar ze
het geld aan besteden, scholen
met een hoog percentage
zittenblijvers hebben voorrang. 

Vier jaar geleden gaf ze voor het
eerst les op de zomerschool in Zaan-
dam, eerst als assistent en nu als le-
raar in opleiding. ,,Vooral leerlingen
van wie de ouders thuis geen Neder-
lands spreken, hebben de afgelopen
tijd achterstand opgelopen door de
lockdown. Dat heeft voor veel stress
gezorgd. Veel leerlingen hebben
sommige opdrachten gewoon niet
gemaakt.’’

Oefenen
Het lesgeven op een zomerschool
verschilt met haar eigen school. ,,Op
de zomerschool zit je minder vast
aan je normale lesprogramma. Dus
als ik een uur wil gaan lezen met de

leerlingen, in plaats van een half
uur, dan doe ik dat. Er is meer vrij-
heid om te doen wat nodig is. De rest
van het jaar zitten we meer vast aan
toetsen. Op de zomerschool kan je
rustig toetsen oefenen zonder dat er
meteen druk op zit bij de leerlin-
gen.’’

Voor haar eigen ontwikkeling als

leerkracht zijn de zomerschoolpe-
riodes van grote invloed geweest de
afgelopen jaren. Ze heeft nu meer
bagage, vindt ze. ,,Toen ik net begon
wist ik nog weinig van het lesgeven
aan kinderen die thuis een tweede

taal spreken. Nu wel. Bijvoorbeeld
dat als een leerling ‘die meisje zegt’,
dat je dat niet moet verbeteren maar
dat je antwoordt met een zin waarin
je ‘dat meisje zegt’, op een positieve
manier, dan pikken ze dat vanzelf
op. Daarom is het dus belangrijk dat
er goed opgeleid personeel is en niet
alleen maar assistenten.’’

En er is minder papierwerk op de
zomerschool. ,,Ik hoef alleen maar
de absenties bij te houden. Terwijl
we in een normaal schooljaar meer
administratieve rompslomp heb-
ben. We kunnen ons echt focussen
op de lessen. En de uitjes zijn ge-
woon leuk. Toch vakantiegevoel.’’

Rustig toetsen oefenen met de
kinderen in de zomervakantie
Ivo Laan

Heerhugowaard ■ Michelle Drie-
huis (24) hoefde niet lang na te
denken of ze weer aan de slag wil-
de op een zomerschool. Dit jaar
wordt het vierde jaar. ,,Ik geef les
op een basisschool in Heerhugo-
waard en ik vind het juist een ver-
rijking om ook op een zwarte
school les te geven. Je leert er zo-
veel van en het geeft zoveel vol-
doening.’’ 

Michelle vindt
vakantieles ’een
verrijking’ 
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