
Zomerscholen (II) 
 

Begin maart schreef ik een blogbericht over het OCW-experiment Zomerscholen. 1 
Inmiddels stromen de 

positieve berichten binnen: de meeste leerlingen die tot een zomerschool zijn toegelaten, weten hun 

achterstanden zodoende in te halen en worden dus alsnog bevorderd naar de volgende klas.2 Een andere 

vraag is of de bevorderde leerlingen inderdaad kans zullen zien om het nieuwe leerjaar met voldoende 

cijfers te doorlopen. En een volgende evaluatievraag betreft de kosten en opbrengsten van deze inter-

ventie in vergelijking met de andere interventies die voorhanden zijn (tabel 1). Onlangs schreven docent 

Ferry Haan en docentenbegeleider Menno van Halem daarover in De Volkskrant.3 

 
Tabel 1. Hoe kunnen we de kans van slagen van zwakke leerlingen verhogen? 

1.  door DOELMATIGER BENUTTING van de aangeboden onderwijstijd,  

telkens afgestemd op hun bereikte niveau en op hun leertempo 

1.1 verminder hun verliestijd per bruto-uur (meer netto-uren, meer time-on-task) 

1.2 verhoog hun productiviteit (meer leerwinst per netto-uur)  
 

2.  door VERLENGING van de aangeboden onderwijstijd 

2.1 bied hun meer uren onderwijs per jaar 4  

 2.1.1 verlengde schooldag (huiswerkbegeleiding, bijles) 

 2.1.2 verlengde schoolweek (weekendschool) 

 2.1.3 verlengd schooljaar (kortere vakanties, ZOMERSCHOOL) 
1
 

2.2 bied hun meer jaren onderwijs per diploma 

 2.2.1 voorbeelden: schakelklas, zesjarig havoprogramma 

 2.2.2 een jaartje doubleren 

2.2.2.1 doubleren op z'n Nederlands: alle vakken overdoen 

2.2.2.2  doubleren op z'n Vlaams: alleen onvoldoende vakken overdoen 5 
 

3. OVERIGE:  

 optimalisering van huiswerk (kwantitatief en kwalitatief) 

 optimalisering van de verhouding tussen schooltaken, concurrerende taken en ontspanning 

 

Mijn aanbevelingen: 

A. een verlengd schooljaar (zomerschool) is prima, maar het is een lapmiddel vergeleken met 1.1/1.2 

en 2.1.1 (doelmatiger benutting van de schooldag en eventueel verlenging van de schooldag) 

B. hanteer het verlengde schooljaar dus liever als een aanvullende maatregel: begin met 2.1.1 (en zo 

mogelijk 1.1/1.2) en kijk in hoeverre de zomerschool dan nog steeds nodig is 6 

C. grijp in het onderwijsbeleid niet te gemakzuchtig naar verlenging van de aangeboden onderwijstijd 

(2.1), zolang er nog volop ruimte is voor doelmatigheidsverhoging (1) binnen de reguliere onderwijs-

tijd:7 uit een oogpunt van onderwijsethiek is het aanvechtbaar van grote groepen leerlingen te ver-

langen hun vrije tijd op te offeren zolang hun in de reguliere uren passend onderwijs onthouden wordt 

D. verlenging van de aangeboden onderwijstijd (2.1) levert ongetwijfeld leerwinst op, maar schrijf dat 

niet zonder meer aan die verlenging toe: vermoedelijk is de doorslaggevende factor dat die extra uren 

gewoonlijk veel doelmatiger zijn ingericht (1.1/1.2) dan de reguliere schooluren.  
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