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VOORWOORD

Als één van de manieren om het aantal zittenblijvers in het voortgezet
onderwijs te verminderen, hebben de VO-raad en CNV Onderwijs in 2013 en
2014 het initiatief genomen tot een tweejarige pilot zomerscholen. In navolging
van deze pilot, is in 2015 de landelijke uitrol van de zomerscholen van start
gegaan. Daarbij is de zomerschool als interventie aangeboden aan alle
scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voor de landelijke uitrol van de
zomerscholen 2015 subsidie beschikbaar gesteld.

De VO-raad en CNV Onderwijs hebben onderzoek laten doen naar het verloop
van het proces en naar de effecten van de zomerscholen 2015. De proces-
evaluatie is uitgevoerd door Regioplan. Het effectonderzoek is door de
Rijksuniversiteit Groningen gedaan. Deze rapportage maakt melding van de
resultaten van beide onderzoeken. Allereerst wordt in deze rapportage de
samenvatting en conclusie van beide onderzoeken beschreven. Vervolgens
komen de uitkomsten van de procesevaluatie en van het effectonderzoek
apart aan bod. Er wordt afgesloten met een tabellenbijlage, behorende bij de
procesevaluatie.

Op deze plaats willen wij de leerlingen, ouders, interne en externe
coördinatoren van de zomerscholen en (zomerschool)docenten hartelijk
danken voor hun bereidheid om mee te werken met het onderzoek. Verder
bedanken we DUO voor de onmisbare bijdrage aan het onderzoek, via het
aanleveren van de cijfers over zittenblijven en van de gegevens uit de
subsidieaanvragen van de zomerscholen.

Namens de beide onderzoeksteams,

Miranda Witvliet (Regioplan) en Sytske Faber (Rijksuniversiteit Groningen)
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Als één van de manieren om het aantal zittenblijvers in het voortgezet
onderwijs te verminderen, hebben de VO-raad en CNV Onderwijs in 2013 en
2014 het initiatief genomen tot een tweejarige pilot zomerscholen. In navolging
van deze pilot, is in 2015 de landelijke uitrol van de zomerscholen van start
gegaan. Daarbij is de zomerschool als interventie aangeboden aan alle
scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Om zicht te krijgen op het
verloop van de zomerscholen 2015 en de succes- en faalfactoren daarvan, is
door Regioplan een procesevaluatie uitgevoerd. De Rijksuniversiteit
Groningen heeft het effectonderzoek naar de zomerscholen 2015 uitgevoerd.
Beide onderzoeken, waar in deze rapportage de uitkomsten van worden
beschreven, zijn uitgevoerd in opdracht van de VO-raad en CNV Onderwijs.

Uitkomsten procesevaluatie Regioplan: Kenmerken, verloop en succes-
en faalfactoren van de zomerscholen 2015

Kenmerken van de zomerscholen 2015
Om de kenmerken van de zomerscholen in kaart te brengen zijn de
registraties van subsidieaanvragen geanalyseerd. In 2015 zijn er in totaal 121
zomerscholen georganiseerd. Veertig procent van de zomerscholen werkten
samen met één of meer (regionale) partnerscholen. In totaal hebben er 138
partnerscholen meegedaan. Veel van de zomerscholen zijn in 2015 voor het
eerst georganiseerd; slechts één op de tien scholen heeft in het verleden
meegedaan aan de pilot zomerscholen. De 121 scholen hebben in totaal 6588
leerlingen geprognosticeerd, veelal afkomstig uit het op één na laatste jaar van
de havo en het vmbo. De twee belangrijkste doelen die de zomerscholen
nastreven zijn kansen bieden aan leerlingen en het voorkomen/verminderen
van zittenblijven. Daarnaast wordt de zomerschool ingezet als pedagogische
interventie voor leerlingen en om onderwijs op maat aan te kunnen bieden.

Het merendeel van de zomerscholen duurde 10 dagen en op de meeste
scholen konden leerlingen maximaal 2 vakken volgen. In de subsidieaanvraag
geven ruim 9 op de 10 zomerscholen aan zich (onder andere) op de kern-
vakken te richten. Daarnaast worden natuurkunde, economie en/of scheikunde
door een kwart van de zomerscholen genoemd.

De zomerscholen zijn uitgevoerd door zomerschooldocenten, studiecoaches
of een combinatie van beide. Individuele zomerscholen geven vaker aan
alleen zomerschooldocenten te gaan inzetten. Samenwerkende zomerscholen
zeggen vaker dat ze een combinatie van zomerschooldocenten en studie-
coaches inzetten.
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Verloop van de voorbereiding
Een groot deel van de respondenten schetst een positief beeld over het
verloop van de voorbereiding van de zomerscholen. De interne coördinatoren
zijn grotendeels positief over de bekendheid van de zomerschool onder
docenten van de school. Het draagvlak hiervoor wordt door hen lager
ingeschat. Docenten zijn staan veelal positief tegenover het initiatief van de
zomerschool. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid. Veel docenten geven
aan voldoende betrokken te zijn bij de voorbereiding.

Het lesprogramma wordt meestal samengesteld door de (vak)docent.
Daarnaast zijn de vakgroep/sectie en de externe uitvoerders regelmatig
betrokken bij de samenstelling van het lesprogramma. Externe coördinatoren
vinden het ten aanzien van de samenstelling van het lesprogramma een lastig
punt dat er leerlingen zijn die regelmatig net een ander programma volgen. Dit
compliceert de samenstelling van het lesprogramma.

Zowel interne als externe coördinatoren zijn over het algemeen positief over
hun samenwerking rondom de organisatie van de zomerschool. Interne
coördinatoren vinden veelal dat zij baat hebben bij de expertise van de externe
partij.  Voor externe coördinatoren  is het prettig om bij de school één aan-
spraakpunt te hebben en op tijd betrokken te worden bij de voorbereiding.

Slechts de helft van de zomerschooldocenten vindt dat er genoeg tijd voor hen
was om de zomerschool te kunnen voorbereiden. De dossiers van de leer-
lingen waren van te voren niet altijd compleet. Volgens de meeste interne
coördinatoren waren de selectiecriteria duidelijk voor de betrokken docenten
van de school. De externe coördinatoren zijn hier iets kritischer over.

Bijna alle interne coördinatoren geven aan dat er van tevoren afspraken zijn
gemaakt met betrekking tot het al dan niet bevorderen van de leerlingen na
deelname aan de zomerschool. Ook volgens de meeste externe coördinatoren
is dit goed verlopen.

Het committeren van leerlingen en ouders is volgens externe coördinatoren
overwegend positief verlopen. Belangrijk is om de zomerschool positief te
brengen bij de leerlingen en om voldoende tijd te nemen om de ouders te
informeren.

De uitvoering in de praktijk
De meeste interne en externe coördinatoren, zomerschooldocenten en
leerlingen zijn positief over het verloop van de uitvoering van de zomerschool.
Ook komen enkele kritische geluiden naar voren. Een goede overdracht van
leerlingen aan de zomerschooldocenten komt uit het onderzoek naar voren als
een belangrijke voorwaarde voor een goed verloop van de zomerschool. Toch
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vindt een overdracht van de vakdocenten naar de docenten van de zomer-
scholen lang niet altijd plaats. Dit zeggen zowel externe als interne zomer-
schooldocenten.

De interne en externe coördinatoren en de zomerschooldocenten scheppen
allen een positief beeld over de motivatie van leerlingen tijdens de zomer-
school. Dit beeld wordt bevestigd door de antwoorden van de leerlingen zelf.
Voorafgaand aan de zomerschool hadden de leerlingen verschillende
gevoelens over hun deelname, maar tijdens de zomerschool was de sfeer
volgens 9 op de 10 leerlingen positief en een ruime meerderheid van de
leerlingen geeft tevens aan dat ze tijdens de zomerschool eruit hebben
gehaald wat erin zat. Als belangrijkste redenen voor deelname aan de zomer-
school noemen leerlingen moeite met  studievaardigheden, waaronder moeite
met concentratie en moeite met motivatie, gevolgd door moeite met planning.
Problemen met de leerstof komt pas op de vierde plaats.

Voor het bevorderen van de motivatie is het volgens de interne en externe
coördinatoren van belang om de leerlingen van te voren goed in te lichten over
het doel en de inrichting van de zomerschool en om vooral leerlingen te
selecteren voor de zomerschool die kansrijk zijn om over te gaan.

De groepsgrootte van de zomerscholen blijkt zeer uiteenlopend te zijn. Een
ruime meerderheid van zowel de interne als externe zomerschooldocenten is
tevreden met de groepsgrootte. Dit geldt ook voor de leerlingen.

Met betrekking tot de leerstof zijn er onder de extern ingehuurde zomerschool-
docenten kritische geluiden over de hoeveelheid: een kwart vond de hoeveel-
heid leerstof niet reëel. De bevraagde leerlingen beamen dit: ruim vier op de
tien leerlingen vond dat ze (een beetje of veel) te veel leerstof moesten
behandelen tijdens de zomerschool. Over de toetsing was men positiever: de
meerderheid van de interne en externe zomerschooldocenten vond de
toets(en) representatief.

Er zijn met name externe zomerschooldocenten ingezet voor de uitvoering van
de zomerschool. De extern ingehuurde zomerschooldocenten zijn vaker
onbevoegd dan de interne docenten. Desondanks vindt de meerderheid van
de interne coördinatoren die heeft gewerkt met extern ingehuurde docenten
dat ze over goede vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden
beschikken, bekwaam zijn in pedagogisch handelen en de leerlingen goed
wisten te motiveren. Ook de bekwaamheid van studiecoaches wordt door de
meerderheid van de coördinatoren positief beoordeeld. Hoewel leerlingen ook
grotendeels positief zijn over de begeleiding door de docenten, merken enkele
leerlingen op dat de zomerschool tegenviel vanwege slechte vakinhoudelijke
begeleiding. Gemiddeld zijn er meer individuele zomerscholen dan scholen
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met partnerscholen die docenten van de eigen school inzetten om lessen te
verzorgen op de zomerschool.

Succes- en faalfactoren van de zomerscholen 2015
Succesfactoren
Ten aanzien van de voorbereiding komen er vooral positieve geluiden naar
voren over het verloop van het samenstellen van de groepen, het committeren
van ouders en leerlingen en het maken van afspraken over het bevorderen
van leerlingen. Ook de samenwerking tussen de school en externe partij(en)
wordt door zowel interne als externe coördinatoren regelmatig als succesfactor
benoemd.

Wat betreft de uitvoering van de zomerscholen zijn de verschillende
respondenten veelal positief over de motivatie van de leerlingen, het groeps-
proces en de sfeer tijdens de zomerschool. De duur van de zomerschool en
de kwaliteit van de toetsing zijn volgens de coördinatoren tevens succes-
factoren. Leerlingen en ouders benoemen de goede begeleiding door
enthousiaste docenten en de geboden kans om tekorten in te halen als
positieve punten.

Faalfactoren
De aspecten die tijdens de voorbereiding volgens de verschillende
respondenten niet goed zijn verlopen hebben vooral te maken met tijdsdruk.
Het voorbereiden van de zomerschool kost tijd, maar die is er niet altijd. Een
belangrijke oorzaak is dat bijvoorbeeld tijdens de laatste rapportvergadering
vaak pas besloten wordt welke leerlingen deelnemen en welke docenten
worden ingezet. Bovendien worden het niet op tijd of incompleet aanleveren
van lesstof en toetsen en de niet altijd optimale overdracht van gegevens van
leerlingen en van de lesstof genoemd als kritische punten.

Ten aanzien van de uitvoering vinden respondenten dat de aanlevering en
kwaliteit van de lesstof minder goed is verlopen. De lesstof ontbreekt soms, is
van slechte kwaliteit en soms te veel. Ouders noemen het te laat of te
summier verstekken van informatie over de zomerschool als kritiekpunt.

Uitkomsten effectonderzoek Rijksuniversiteit Groningen:
bevorderingspercentage en duurzaamheid

Deelnemers
In de zomer van 2015 is op 121 scholen in Nederland een zomerschool tegen
zittenblijven georganiseerd. Deze scholen zijn benaderd voor het onderzoek
naar de effectiviteit van de interventie. Aan dit onderzoek hebben 73 scholen
en 2121 leerlingen meegedaan. Van hen was 27% vmbo-gt leerling en hiervan
was 55% een vmbo-gt 3 leerling. 41% van de deelnemers is een havo leerling,
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en hiervan zat 55% in havo-4. Leerlingen van  vooreindexamenjaren (vmbo-bk
3, vmbo-gt 3, havo-4 en vwo-5) zijn oververtegenwoordigd als deelnemers aan
de zomerschool en vormen 50% van alle deelnemers. Deze
oververtegenwoordiging komt overeen met het landelijk beeld wat betreft
zittenblijven. De meest gekozen vakken tijdens de zomerschool zijn de
kernvakken, wiskunde (35%), Nederlands (14%) en Engels (13%).

Bevorderingspercentage
Na afloop zijn 1750 leerlingen alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar,
dit is een bevorderingspercentage van 83%. In vergelijking met de
bevorderingspercentages van de pilot zomerschool in 2013 (85%) en 2014
(86%) valt dit iets lager uit.

Van alle jongens die hebben deelgenomen aan de zomerschool is 81%
bevorderd, van alle meisjes die hebben deelgenomen is 85% bevorderd na
afloop van de zomerschool.
Leerlingen die hebben mee gedaan aan een individueel georganiseerde
zomerschool zijn in 82% van gevallen bevorderd naar het volgende leerjaar.
Voor leerlingen die hebben deelgenomen op een regionaal arrangement zijn in
83% van de gevallen bevorderd.
Uit de analyse blijkt dat er sprake is van een licht significant verschil tussen
jongens en meisjes in de mate van bevordering na afloop van de zomerschool
(X2(1)=4.88, p= 0.03). Tevens is er sprake van een licht significant verschil
tussen de verschillende type zomerscholen (individueel georganiseerde
zomerschool of regionaal arrangement) in de mate van bevordering na afloop
van de zomerschool (X2(1)=5.05, p= 0.03).

Uit de analyse blijkt dat er sprake is van een significant verschil tussen de
vooreindexamenleerlingen en de leerlingen van andere leerwegen in de mate
van bevordering na afloop van de zomerschool (X2(1)=7.46, p= 0.01).

Duurzaamheid van de zomerschool als interventie
Er is gekeken naar de duurzaamheid van de zomerschool als interventie, over
één en twee jaar. Aan de leerlingen die succesvol hebben deelgenomen aan
de pilot in 2013, en wederom bevorderd zijn voor het schooljaar 2013-2014, is
gevraagd of zij het schooljaar 2014-2015 ook succesvol hebben afgesloten.
Uit het onderzoek blijkt dat voor 79% (n=41) van deze leerlingen dit het geval
is en dat de interventie voor hen een duurzaam effect heeft over twee jaar.
Het duurzaam effect voor één jaar is onderzocht naar aanleiding van de pilot
in 2014. Er is gekeken of leerlingen die succesvol hebben deelgenomen aan
de pilot van 2014, eveneens geslaagd of bevorderd zijn voor het schooljaar
van 2014-2015. Dit blijkt voor 68% van de leerlingen het geval te zijn. Voor
hen heeft de interventie een duurzaam effect over één jaar.
Hiermee kan geconcludeerd worden dat de interventie een blijvend en
duurzaam effect heeft voor de meerderheid van de deelnemers. De



VI

zomerschool is daarmee een effectieve interventie tegen zittenblijven. Echter,
dit is gemeten in twee pilot-onderzoeken. In 2015 is de zomerschool aan veel
meer scholen als interventie aangeboden. Of de zomerschool van 2015 nog
effectief is op de langere termijn, en voor hoeveel leerlingen, is nog niet
bekend.

Aanbevelingen
Uit het effectonderzoek blijkt de zomerschool een effectieve interventie tegen
zittenblijven te zijn. In 2015 is het bevorderingspercentage 83%. Bovendien
heeft de interventie een blijvend en duurzaam effect voor een groot deel van
de leerlingen die hieraan deelnemen. Deze uitkomsten zijn in lijn met de
resultaten uit de procesevaluatie. Daaruit komt naar voren dat de
voorbereiding en uitvoering van de zomerscholen 2015 in grote lijnen goed zijn
verlopen. Het commiteren van leerlingen en ouders, de samenwerking met
externe partijen, de hoge motivatie onder leerlingen en de goede begeleiding
van zomerschooldocenten worden hierbij, onder andere, door veel
betrokkenen als succesfactoren benoemd. De proces- en effectevaluatie
geven wel aanleiding tot het trekken van een aantal belangrijke lessen voor
toekomstige zomerscholen en voor vervolgonderzoek:

Duidelijke en tijdige communicatie met alle betrokkenen is van belang. Dit
werkt bevorderlijk voor het creëren van draagvlak voor de zomerschool bij de
verschillende betrokkenen. Het betreft zowel communicatie binnen de school,
met de externe uitvoerder van de zomerschool als met ouders en leerlingen.
Van belang is om tijdig het doel en het verloop van de zomerschool toe te
lichten bij ouders en leerlingen. De criteria voor deelname aan de zomerschool
moeten tijdig bij de docenten van de school bekend zijn. Het hebben van een
duidelijk aanspreekpunt in de school is belangrijk voor een goede en
eenduidige communicatie.

Een goede en tijdige voorbereiding, bijvoorbeeld door het maken van een
goed draaiboek, is belangrijk voor een optimaal verloop van de zomerschool.
Beslissingen over welke leerlingen deelnemen aan de zomerschool kunnen
vaak pas laat, na de laatste rapportbesprekingen, genomen worden. Van te
voren moet dan wel goed nagedacht zijn over de samenstelling van het
lesmateriaal, de toetsing, de overdracht van informatie over de leerling en van
het lesmateriaal, het informeren van de betrokkenen et cetera.

Zorgen voor kwalitatief goed lesmateriaal met de juiste omvang is van
belang. Respondenten zijn in deze procesevaluatie niet altijd positief over dit
aspect. Toekomstige zomerscholen doen er goed aan om van te voren
voldoende aandacht te besteden aan de inhoud, de omvang en de overdracht
van het lesmateriaal en van de toetsing tijdens de zomerschool.
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Uit literatuur blijkt dat het niet bekend is of zomerscholen duurzaam effectief
zijn, langer dan twee jaar.  Dit is dan ook een aanbeveling voor
vervolgonderzoek. Het is interessant om te kijken of leerlingen van de pilot uit
2013 (die nog op school zitten) wederom geslaagd zijn voor het schooljaar
2015-2016. Hiermee wordt de duurzaamheid van de interventie over drie jaar
bekeken. Tevens is interessant om te onderzoeken of de interventie voor
leerlingen die hebben deelgenomen aan de pilot van 2014, ook duurzaam
effectief over twee jaar blijkt te zijn. Daarnaast is het belangrijk om te
onderzoeken of de zomerschool 2015 ook een duurzaam effect heeft, en voor
hoeveel leerlingen dit het geval is.

In het sectorakkoord van de VO-raad en OCW (2014) is opgenomen dat het
aantal zittenblijvers terug gebracht wordt van 5,8% (in 2012) naar 3,8% in
2020. Het percentage zittenblijvers in het schooljaar 2014-2015 laat zien dat
een dalende trend is ingezet, namelijk 5,55%1. Deze daling is in verschillende
mate zichtbaar op scholen in Nederland. Scholen die een zomerschool
georganiseerd hebben in 2015 laten gemiddeld een sterkere daling zien in het
aantal zittenblijvers, dan scholen die geen zomerschool georganiseerd
hebben. Of dit verschil in daling te wijden is aan de interventie tegen
zittenblijven kan op basis van dit onderzoek niet geconcludeerd worden.

In dit onderzoek is namelijk geen controlegroep meegenomen om de
bevindingen mee te kunnen vergelijken. Voor verder onderzoek naar de
effectiviteit van de interventie tegen zittenblijven en het terugdringen van het
aantal zittenblijvers is het hebben van een controlegroep een belangrijke
aanbeveling. Hiermee kan beter uitspraak worden gedaan over de mate van
effectiviteit van de interventie en voor welk type leerling (verschillen
onderscheiden naar sociaaleconomische status, sekse en leerjaar, profiel) de
zomerschool het meest effectief is.

Het gegeven dat de zomerschool een effectieve en duurzame manier is om
zittenblijven te verminderen vormt een belangrijk argument om door te gaan
met interventie en deze landelijk te continueren.

1 De cijfers van schooljaar 2014-2015 zijn voorlopig en zullen in het najaar van 2016
definitief bekend zijn.
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Zittenblijven heeft negatieve gevolgen voor zowel de leerling als voor de
school, omdat het rendement ervan laag is.1 Om deze reden heeft de
bestrijding ervan meer aandacht gekregen in het landelijk beleid. Het
realiseren van interventies tegen zittenblijven past bij de ambitie ‘uitdagend
onderwijs voor elke leerling’ uit het Sectorakkoord 2014-2017. Eén van de
manieren om zittenblijven te verminderen, is door het organiseren van
zomerscholen. Op een zomerschool krijgen leerlingen in de zomervakantie
intensieve en persoonlijke begeleiding, gericht op een beperkt aantal vakken,
zodat zij zich de vereiste leerstof eigen kunnen maken. Leerlingen worden
hierbij begeleid door (externe) docenten en studiecoaches. Aan het einde van
de lesweken moeten de leerlingen via een toets laten zien dat ze de leerstof
beheersen. Zomerscholen hebben als doel om het aantal zittenblijvers in het
voortgezet onderwijs terug te dringen. De VO-raad en CNV Onderwijs hebben
in 2013 en 2014 het initiatief genomen voor een tweejarige pilot zomerscholen.
In navolging van de pilot is in 2015 de landelijke uitrol van de zomerscholen
van start gegaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft
hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.2 In totaal zijn er in de zomer van 2015
121 zomerscholen georganiseerd, in samenwerking met 138 partnerscholen.
Om zicht te krijgen op het verloop van de zomerscholen 2015 en de succes-
en faalfactoren daarvan, is er een procesevaluatie uitgevoerd. Dit rapport
beschrijft de resultaten van deze procesevaluatie. Het onderzoek is uitgevoerd
door Regioplan, in opdracht van de VO-raad en CNV Onderwijs.

1.2 Doel en vraagstelling

Deze procesevaluatie heeft tot doel om inzicht te krijgen in de succes- en
faalfactoren van de zomerscholen 2015. Het onderzoek draagt daarmee bij
aan het vergroten van de effectiviteit van de organisatie van toekomstige
zomerscholen.

De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

1. Wat zijn de kenmerken van de zomerscholen 2015?
a. samenwerking (aanwezigheid partnerscholen);

1 D. van Vuuren & K. van der Wiel (2015). Zittenblijven in het primair en voortgezet onder-
wijs. Een inventarisatie van de voor- en nadelen. Den Haag: Centraal Planbureau.

2 Voor meer informatie over de subsidie verwijzen wij u naar de Regeling Zomerscholen VO
2015: http://www.zomerscholenvo.nl/materialen/financiele-zaken
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b. deelname aan de pilot (wel of niet eerder een zomerschool
georganiseerd);

c. prognose aantal leerlingen, uitgesplitst naar schoolsoort en leerjaar;
d. visie op de zomerschool;
e. duur van de zomerschool;
f. soort vakken en maximaal aantal vakken per leerling;
g. type uitvoerders (bevoegdheid, externe/interne docenten, inzet

studiecoaches).
2. Hoe verloopt de voorbereiding van de zomerscholen 2015?

a. draagvlak en bekendheid onder docenten;
b. totstandkoming/samenstelling van het lesprogramma;
c. betrokkenheid van het externe team in de voorbereiding;
d. afspraken over het maximale aantal leerlingen per groep;
e. criteria voor deelname leerlingen;
f. committeren van ouders/leerlingen;
g. afspraken over het bevorderen van leerlingen;
h. overige afspraken in de voorbereiding.

3. Hoe verloopt de uitvoering van de zomerscholen 2015 in de praktijk?
a. overeenkomst/afwijking deelnemende leerlingen t.o.v. de prognose;
b. verloop van overdracht van leerlingen naar de zomerschool;
c. motivatie van de deelnemers;
d. aantal deelnemers per groep;
e. groepsproces onder de leerlingen tijdens de zomerschool;
f. lesmateriaal;
g. toetsing;
h. bekwaamheid van de zomerschooldocenten.

4. Wat zijn de ervaringen van leerlingen en hun ouders/verzorgers met de
zomerscholen?

5. Welke succes- en faalfactoren komen naar voren ten aanzien van de
organisatie, voorbereiding en uitvoering van de zomerscholen?

6. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in kenmerken en verloop
tussen de zomerscholen die door de uitvoerende scholen zelf zijn
georganiseerd en die waarbij (regionale) samenwerking is gezocht?

1.3 Opzet van het onderzoek

De onderzoeksactiviteiten voor de procesevaluatie hebben plaatsgevonden in
de periode juni tot en met oktober 2015. In dit onderzoek is gebruikgemaakt
van verschillende onderzoeksmethoden. We lichten de gehanteerde methoden
hieronder toe.

Registraties van subsidieaanvragen
Allereerst zijn de registraties van subsidieaanvragen die voorafgaand aan de
zomerscholen zijn ingediend geanalyseerd, om zicht te krijgen op de ken-
merken van de zomerscholen en om een eerste beeld te krijgen van de voor-
bereiding. In totaal betrof dit 121 subsidieaanvragen van de zomerscholen die
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in de zomer van 2015 zijn georganiseerd. De registraties zijn opgevraagd bij
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Enquêtes
Vervolgens zijn er online enquêtes uitgezet onder de interne coördinatoren
van de zomerscholen en, via de interne coördinatoren, bij de externe
coördinatoren, docenten van de scholen (al dan niet betrokken bij het
organiseren van de lessen tijdens de zomerschool) en externe docenten van
de zomerscholen. Met interne coördinatoren doelen we op de projectleiders
van de scholen zelf, terwijl externe coördinatoren van buiten de school worden
ingehuurd voor het organiseren van de zomerscholen. Via de enquêtes
hebben we de voorbereiding en uitvoering alsmede de succes- en faalfactoren
daarvan in kaart gebracht. In de enquêtes kwamen de volgende onderwerpen
aan bod:
- De voorbereiding van de zomerscholen, waaronder:

o samenstelling van het lesprogramma;
o draagvlak en bekendheid onder docenten;
o criteria voor deelname van de leerlingen;
o besluitvorming rondom deelname;
o overdracht van informatie naar de zomerscholen.

- Het verloop van de uitvoering, waaronder:
o samenwerking tussen de interne en externe coördinatoren;
o ouderbetrokkenheid;
o motivatie van de leerlingen;
o hoeveelheid en kwaliteit van de lesstof;
o kwaliteit van de toetsing;
o inzet en bekwaamheid van de zomerschooldocenten.

Tevens zijn er via de interne coördinatoren van de scholen online enquêtes
uitgezet onder de leerlingen die deelnamen aan de zomerscholen 2015. De
leerling-enquêtes geven zicht op de ervaringen van de leerlingen tijdens de
zomerscholen. De volgende onderwerpen kwamen in de leerling-enquêtes aan
bod:
- verwachtingen voorafgaand aan de zomerschool;
- de sfeer op de zomerschool;
- hoeveelheid en kwaliteit van de lesstof;
- begeleiding door de docenten;
- duur van de zomerschool;
- algemeen oordeel over de zomerschool.

De respons op de enquêtes onder de verschillende groepen is weergegeven
in tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Respons enquêtes per respondentgroep
Respondentgroep Respons

in
aantallen

Aantal zomerscholen
waarover is

gerapporteerd*
Interne coördinatoren 143 79
Externe coördinatoren 33 25
Docent van de eigen school die geen
lessen tijdens de zomerschool
organiseert

143 28

Docent van de eigen school die wel
lessen tijdens de zomerschool
organiseert

41 15

Externe docent 60 23
Leerlingen 559 79

* Een deel van de zomerscholen wordt gezamenlijk georganiseerd door meerdere scholen.
Tevens zijn bij een deel van de zomerscholen externe partijen betrokken en worden bij de
andere zomerscholen alleen docenten van de eigen school ingezet. Het (potentiële) aantal
respondenten is daarom niet gelijk aan het totaal aantal zomerscholen dat is georganiseerd.

In totaal hebben 79 zomerscholen deelgenomen aan het onderzoek. Tabel 1.2
geeft een overzicht van de achtergrondkenmerken van deze scholen.

Tabel 1.2 Achtergrondkenmerken deelnemende scholen (N=79)
Aantal Percentage

Aanwezigheid partnerscholen
Ja 30 38,0
Nee 49 62,0

In het verleden een zomerschool aangeboden?
Ja, maar geen pilotschool 7 8,9
Ja, als pilotschool 10 12,7
Nee, nog geen ervaring 62 78,5

Prognose aantal leerlingen per zomerschool
6 – 25 leerlingen 8 10,1
25 – 50 leerlingen 46 58,2
50 – 75 leerlingen 11 13,9
75 – 100 leerlingen 6 7,6
100 – 125 leerlingen 5 6,3
Meer dan 125 leerlingen 3 3,8
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Vervolg tabel 1.2 Achtergrondkenmerken deelnemende scholen (N=79)
Aantal Percentage

Niveaus
Vmbo leerjaar 1 25 31,6
Vmbo leerjaar 2 39 49,4
Vmbo leerjaar 3 62 78,5
Havo leerjaar 1 18 22,8
Havo leerjaar 2 38 48,1
Havo leerjaar 3 49 62,0
Havo leerjaar 4 60 75,9
Vwo leerjaar 1 15 19,0
Vwo leerjaar 2 27 34,2
Vwo leerjaar 3 38 48,1
Vwo leerjaar 4 48 60,8
Vwo leerjaar 5 54 68,4

Regio
Noord 18 22,8
Midden 48 60,8
Zuid 13 16,4

Verdiepende interviews
Tot slot hebben we bij een steekproef van acht scholen verdiepende
telefonische interviews gehouden met acht interne en vier externe
coördinatoren en met dertien ouders/verzorgers. Bij de selectie van deze
scholen is rekening gehouden met spreiding in wel/geen pilotschool en
wel/geen samenwerking met partnerscholen. De verdiepende ronde had tot
doel om een aanvullend beeld te krijgen van de interne en externe
coördinatoren op de succes- en faalfactoren van de zomerscholen 2015 en om
de ervaringen van ouders/verzorgers met de zomerscholen in beeld te
brengen. In de interviews met de interne en externe coördinatoren kwamen de
volgende punten aan bod:
- factoren in de voorbereiding en uitvoering van belang voor een goed

verloop van de zomerschool;
- succes- en knelpunten in de voorbereiding en de uitvoering;
- samenwerking tussen interne en externe coördinatoren;
- tips voor andere zomerscholen;
- zomerscholen als een (al dan niet) effectieve manier om zittenblijven terug

te dringen.

De interviews met de ouders/verzorgers behandelden de volgende onder-
werpen:
- betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de voorbereiding en tijdens de

zomerschool zelf;
- selectiecriteria voor deelname aan de zomerschool;
- begeleiding tijdens de zomerschool door docenten;
- inhoud van het programma;
- duur van de zomerschool;
- al dan niet aanraden van de zomerschool aan andere ouders.
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1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit rapport komen de kenmerken van de zomerscholen
2015 aan bod. In hoofdstuk 3 staat het verloop van de voorbereiding van de
zomerscholen centraal. In hoofdstuk 4 gaan we in op het verloop van de
uitvoering van de zomerscholen. We sluiten het rapport af in hoofdstuk 5 met
een conclusie, waarin we antwoord geven op de onderzoeksvragen en een
overzicht geven van de belangrijkste succes- en faalfactoren die in de
procesevaluatie naar voren zijn gekomen. In bijlage 1 van deze rapportage
worden de tabellen behorende bij hoofdstuk 2, 3 en 4 weergegeven.
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2 KENMERKEN VAN DE ZOMERSCHOLEN 2015

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de kenmerken van de zomerscholen 2015
beschreven. In het effectonderzoek naar de zomerscholen 2015, uitgevoerd
door de Rijksuniversiteit Groningen, wordt tevens een aantal kenmerken van
de zomerscholen beschreven. Dat betreft echter de kenmerken zoals scholen
rapporteren na afloop van de zomerscholen, terwijl dit hoofdstuk de informatie
beschrijft uit de registraties van subsidieaanvragen die voorafgaand aan de
zomerscholen zijn ingediend. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht van de ken-
merken van alle 121 zomerscholen. Paragraaf 2.3 gaat in op de overeen-
komsten en verschillen in kenmerken tussen de zomerscholen die individueel
zijn georganiseerd en de zomerscholen waarbij (regionale) samenwerking is
gezocht. In bijlage 1 van deze rapportage worden alle in dit hoofdstuk
besproken kenmerken van de zomerscholen 2015 in tabelvorm weergegeven.

2.2 Kenmerken van de zomerscholen 2015

Samenwerking
Vo-scholen kunnen individueel een zomerschool organiseren, maar het is ook
mogelijk om samen met andere vo-scholen een zomerschool te organiseren
en uit te voeren. De leerlingen van de verschillende scholen volgen het
programma dan op één locatie. De subsidieaanvraag wordt door één school
ingediend, de andere scholen worden ook wel partnerscholen genoemd. In
2015 zijn er in totaal 121 zomerscholen georganiseerd. Bij vier op de tien
zomerscholen (39,7%) was er sprake van (regionale) samenwerking. Deze
samenwerking vond in de meeste gevallen plaats met één partnerschool
(35,4%), gevolgd door twee respectievelijk drie partnerscholen (beide 16,7%).
In totaal hebben er 138 partnerscholen meegedaan.

Mate van ervaring
In 2015 zijn er veel nieuwe zomerscholen georganiseerd: bijna acht op de tien
zomerscholen (77,7%) had nog geen ervaring met het aanbieden van een
zomerschool. De overige scholen hadden al eerder een zomerschool
georganiseerd. Van de 121 zomerscholen in 2015 had één op de tien (9,9%)
in het verleden meegedaan als pilotschool.

Prognose aantal leerlingen
In de subsidieaanvragen hebben de vo-scholen een prognose gegeven van
het aantal leerlingen dat aan hun zomerschool zou deelnemen. Het aantal
leerlingen dat daadwerkelijk heeft deelgenomen is terug te lezen in de effect-
evaluatie van de zomerscholen 2015, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit
Groningen. Volgens de prognoses van de 121 zomerscholen zouden er in
2015 in totaal 6588 leerlingen deelnemen aan een zomerschool, met een
minimum van zes en een maximum van 390 leerlingen per zomerschool. De
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helft van de zomerscholen (49,6%) verwachtte een deelname van 25 tot 50
leerlingen, 1 op de 6 scholen (16,5%) verwachtte een deelname van 50 tot 75
leerlingen, 1 op de 7 scholen (14,0%) verwachtte een deelname tot 25 leer-
lingen, ongeveer 1 op de 8 (11,6%) scholen verwachtte een deelname van
meer dan 100 leerlingen en 1 op de 12 scholen (8,3%) verwachtte een deel-
name van 75 tot 100 leerlingen. Uit enkele interviews met coördinatoren komt
naar voren dat men het lastig vond om goed te prognosticeren. Een interne
coördinator geeft bijvoorbeeld aan: “Het was erg moeilijk om een goede
prognose te maken van de deelnemende leerlingen. Leerlingen die in aan-
merking leken te komen, gingen hard aan het werk en konden uiteindelijk
regulier bevorderd worden. Dat is uiteraard een positief neveneffect, maar dat
maakt een goede voorbereiding wat lastig.”

Wanneer de prognoses worden uitgesplitst naar schoolsoort en leerjaar, valt
op dat de zomerscholen zich over het geheel gezien het meest richten op
havo- en vmbo-leerlingen in hun op één na laatste jaar (het schooljaar voor-
afgaand aan hun examenjaar). Van de 6588 leerlingen die naar verwachting in
2015 zouden deelnemen aan een zomerschool, zaten 1538 leerlingen (23,3%)
in het vierde leerjaar van het havo en 1168 leerlingen (17,7%) in het derde
leerjaar van het vmbo.

Visie op de zomerschool
De 121 zomerscholen hebben in de subsidieaanvraag (kort) hun visie op de
zomerschool toegelicht. De twee belangrijkste doelen die hieruit naar voren
komen, zijn kansen bieden aan leerlingen en het voorkomen/verminderen van
zittenblijven.
Ruim de helft van de scholen geeft aan dat ze met de zomerschool een kans
willen bieden aan (kansrijke) leerlingen, die ondanks hun tekorten wel de
capaciteiten hebben om over te gaan. Naast het bieden van kansen en het
bevorderen van de doorstroom, worden zomerscholen ook georganiseerd met
het oog op een duurzaam effect: door hiaten weg te werken en naast het aan-
leren van kennis ook aandacht te besteden aan studievaardigheden, houding
en motivatie, kunnen leerlingen ook het volgende jaar (of jaren) succesvol
doorlopen. In deze visie wordt de zomerschool ingezet als pedagogische
interventie voor leerlingen. Een vierde thema dat naar voren komt in de visies
op de zomerschool, is dat zittenblijven niet voor elke leerling de beste
oplossing is. Wanneer leerlingen vanwege een beperkt aantal tekorten een
leerjaar helemaal opnieuw moeten doen, kan dit demotiverend werken.
Scholen benoemen dat deze gedemotiveerde leerlingen vervolgens weer een
negatieve invloed hebben op andere leerlingen in de klas. Een vijfde thema
dat naar voren komt in de visies op de zomerschool, is gepersonaliseerd
onderwijs. Scholen geven aan dat ze met de zomerschool (in lijn met de
algemene visie van de school) onderwijs op maat willen bieden aan hun
leerlingen.
Overige thema’s die door enkele scholen zijn genoemd, zijn: een kans bieden
aan leerlingen die vanwege sociaal-emotionele problematiek, persoonlijke
omstandigheden of ziekte een achterstand hebben opgelopen, talenten van
leerlingen benutten (eruit halen wat erin zit), opbrengstgericht werken,



9

preventie, de meerwaarde van zomerscholen ten opzichte van taken zonder
begeleiding, en een kwaliteitsimpuls geven aan het onderwijs van de school.

Duur van de zomerschool
Ruim twee derde van de zomerscholen (66,9%) duurde 10 dagen (2 weken)
en 1 op de 10 zomerscholen (9,9%) duurde 5 dagen (1 week). Slechts enkele
zomerscholen hebben gekozen voor een duur van 9 (2,5%), 8 (2,5%), 7
(1,7%) of 6 dagen (0,8%). Bij een aantal zomerscholen (14,9%) was ten tijde
van de subsidieaanvraag nog niet besloten hoe lang de zomerschool zou
duren.

Vakken
Het maximum aantal vakken dat een leerling mocht volgen varieerde per
zomerschool. Op het merendeel van de zomerscholen (62,8%) konden leer-
lingen maximaal 2 vakken volgen, gevolgd door maximaal 3 vakken (10,7%)
en maximaal 1 vak (4,1%). Op enkele zomerscholen (3,3%) mochten leer-
lingen maximaal 2 vakken volgen, maar bij uitzondering 3. Tot slot waren er
ook zomerscholen die geen beperking hebben gesteld aan het aantal vakken
dat leerlingen mochten volgen (18,2%). Bij één zomerschool (0,8%) was ten
tijde van de subsidieaanvraag nog geen besluit genomen hierover.

In de subsidieaanvraag hebben de 121 zomerscholen tevens ingevuld welke
vakken met zekerheid gegeven zouden worden op de zomerschool. Uit de
antwoorden blijkt dat een grote meerderheid van de zomerscholen zich (onder
andere) wilde richten op de kernvakken: ruim 9 op de 10 zomerscholen
(94,2%) gaven aan lessen in wiskunde te gaan verzorgen en (ruim) 8 op de
10 zomerscholen gaven aan lessen in Engels (81,8%) en Nederlands (80,2%)
te gaan verzorgen. Daarnaast gaf ruim een kwart van de zomerscholen aan
natuurkunde (26,4%), economie (25,6%) en/of scheikunde (25,6%) te gaan
geven.

Ruim een kwart van de zomerscholen (26,4%) gaf aan dat het vakkenaanbod
zou verschillen tussen vmbo, havo en/of vwo. Deze verschillen hebben
betrekking op de soort vakken die worden aangeboden, de aandacht voor
studievaardigheden (in het vmbo extra aandacht voor structuren, plannen en
faalangstreductie), de bevoegdheden/vaardigheden van docenten (boven-
bouwdocenten hebben meer kennis nodig) en het maximaal aantal vakken dat
leerlingen kunnen volgen (havo- en vwo-leerlingen mogen een extra vak
volgen, omdat hun draagkracht groter is).

Type uitvoerders
Zomerscholen worden uitgevoerd door zomerschooldocenten en/of studie-
coaches. Dit kunnen zowel eigen medewerkers als externe medewerkers zijn.
Sommige scholen gaven in hun subsidieaanvraag aan dat ze alleen zomer-
schooldocenten (43,0%) of studiecoaches (11,6%) gingen inzetten. Andere
scholen kozen voor een combinatie van deze twee typen uitvoerders (21,5%).
Iets minder dan een kwart van de zomerscholen (22,3%) gaf aan een ander
type uitvoerders in te gaan zetten. Uit de open antwoorden op de vraag over
het inzetten van uitvoerders blijkt dat deze scholen één of meerdere externe
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partijen zouden inschakelen voor de uitvoering van de zomerschool. Deze
externe partijen leveren echter ook zomerschooldocenten en/of studie-
coaches, dus de scholen hebben de vraag over het type uitvoerders (ten tijde
van de subsidieaanvraag) verschillend geïnterpreteerd. Eén school noemde
wel een afwijkende partij: deze school wilde experts inschakelen om gast-
lessen te verzorgen, zoals een architect of een ICT’er.

Zoals gezegd kunnen zomerschooldocenten en studiecoaches zowel eigen
medewerkers als externe medewerkers zijn. Van de 79 scholen die aangaven
zomerschooldocenten te gaan inzetten, was iets minder dan de helft (48,1%)
van plan om alleen externe docenten in te huren. De overige zomerscholen
gaven aan zowel eigen als externe docenten te gaan inzetten (22,8%), alleen
eigen docenten te gaan inzetten (13,9%) of hier nog geen beslissing over te
hebben genomen (15,2%). Van de 42 scholen die aangaven studiecoaches te
gaan inzetten, was de meerderheid (61,9%) van plan om alleen externe
studiecoaches in te huren. De overige zomerscholen wilden zowel eigen als
externe studiecoaches inzetten (21,4%), alleen eigen studiecoaches inzetten
(4,8%) of hadden hier nog geen beslissingen over genomen (11,9%).

2.3 Overeenkomsten en verschillen tussen zomerscholen met
en zonder partnerscholen

Van de 121 zomerscholen die in 2015 zijn georganiseerd, is er bij 48
(regionale) samenwerking met partnerscholen gezocht. De overige 73 zomer-
scholen zijn individueel georganiseerd. In de analyses van de registraties van
subsidieaanvragen is gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen
deze twee groepen.

Overeenkomsten
Er is een aantal overeenkomsten gevonden tussen zomerscholen met partner-
scholen en zomerscholen zonder partnerscholen. Deze overeenkomsten
hebben betrekking op de mate van ervaring, de spreiding van leerlingen over
schoolsoort en leerjaar en de duur van de zomerschool. In beide groepen had
het merendeel van de zomerscholen nog geen ervaring met het aanbieden
van een zomerschool (81,3% van de zomerscholen met partnerscholen;
76,7% van de individuele zomerscholen). Ook de spreiding van de leerlingen
over schoolsoort en leerjaar vertoont overeenkomsten in beide groepen: de
categorieën die er bij zowel scholen met partnerscholen als scholen zonder
partnerscholen uitspringen zijn het vierde leerjaar van het havo en het derde
leerjaar van het vmbo. Tot slot duurde de meerderheid van zowel zomer-
scholen met partnerscholen (81,3%) als van individuele zomerscholen (57,5%)
10 dagen (2 weken). Bij individuele zomerscholen kwam een duur van
5 dagen (1 week) echter iets vaker voor dan bij zomerscholen die samen-
werkten met partnerscholen (13,7% t.o.v. 4,2%).
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Verschillen
Naast bovenstaande overeenkomsten is er ook een aantal verschillen tussen
zomerscholen met partnerscholen en zomerscholen zonder partnerscholen
naar voren gekomen. Deze verschillen liggen op het gebied van de prognose
van het aantal leerlingen, het vakkenaanbod en het type uitvoerders. In de lijn
der verwachting richten zomerscholen waarbij er sprake is van (regionale)
samenwerking zich op een groter aantal leerlingen. Volgens de prognoses van
de 48 zomerscholen waarbij er sprake is van samenwerking met partner-
scholen, zouden er 3934 leerlingen deelnemen. Bij de 73 individuele zomer-
scholen zijn dit er 2654. Dit verschil in leerlingenaantal is ook duidelijk terug te
zien in de gemiddelden: volgens de prognoses van de zomerscholen met
partnerscholen zouden er gemiddeld 82 leerlingen per zomerschool deel-
nemen; bij de individuele zomerscholen lag dit gemiddelde op 36 leerlingen
per zomerschool.
In de subsidieaanvragen gaf de meerderheid van zowel scholen met partner-
scholen (68,8%) als zonder partnerscholen (58,9%) aan dat leerlingen
maximaal twee vakken konden volgen. Hoewel een groter deel van de scholen
met partnerscholen (14,6%) dan scholen zonder partnerscholen (8,2%) aangaf
dat leerlingen maximaal drie vakken mochten volgen, stelden individuele
zomerscholen beduidend vaker geen grenzen aan het maximum aantal
vakken (24,7% t.o.v. 8,3% van de zomerscholen met partnerscholen).
Tot slot zijn er enkele verschillen gevonden met betrekking tot het type
uitvoerders van de zomerschool. Binnen de groep individuele zomerscholen
gaf een ruime meerderheid in de subsidieaanvraag aan alleen zomerschool-
docenten te gaan inzetten (58,9%, t.o.v. 18,8% van de zomerscholen met
partnerscholen). Ten opzichte van de individuele zomerscholen, gaven zomer-
scholen die samenwerken met partnerscholen vaker aan een ander type
uitvoerder (dan zomerschooldocenten en studiecoaches) te gaan inzetten
(37,5% t.o.v. 12,3%). Tot slot gaven zomerscholen met partnerscholen ook
vaker aan dat ze een combinatie van zomerschooldocenten en studiecoaches
wilden gaan inzetten (29,2% t.o.v. 16,4% van de individuele zomerscholen).
Zomerschooldocenten en studiecoaches kunnen zowel eigen medewerkers
als externe medewerkers zijn. De verdeling in externe en/of interne mede-
werkers komt grotendeels overeen tussen scholen met en zonder partner-
scholen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat bij sommige zomerscholen
deze informatie ten tijde van de subsidieaanvraag nog niet bekend was.
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3 VERLOOP VAN DE VOORBEREIDING

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de voorbereiding van de zomerscholen 2015. De
resultaten uit de enquête onder de interne en externe coördinatoren en onder
de docenten van de eigen school en externe zomerschooldocenten worden
hier beschreven. Tevens wordt ingegaan op wat uit de verdiepende interviews
met de interne en externe coördinatoren naar voren komt over het verloop van
de voorbereiding. Na een beschrijving van het verloop van de voorbereiding
(paragraaf 3.2) gaan we in op de genoemde succes- en faalfactoren in de
voorbereiding (paragraaf 3.3). In bijlage 1 van deze rapportage worden de
tabellen behorende bij dit hoofdstuk weergegeven.

3.2 Verloop van de voorbereiding

Draagvlak en bekendheid onder docenten
De interne coördinatoren, de externe coördinatoren en aan de docenten van
de organiserende scholen zelf is gevraagd naar het draagvlak en de bekend-
heid van de zomerscholen onder docenten van de school. De bekendheid
wordt door de interne coördinatoren hoger ingeschat dan het draagvlak. Zeven
op de tien interne coördinatoren zeggen dat de bekendheid voldoende is
onder alle docenten (29,4%) of onder de meeste docenten (40,6%) van de
eigen school. Bijna een kwart van de interne coördinatoren zegt dat dit deels
(on)voldoende is (23,1%). Een klein gedeelte (7%) is negatief over de bekend-
heid. Het draagvlak onder docenten wordt door de interne coördinatoren wat
lager ingeschat: iets meer dan één op de tien (11,2%) geeft aan dat het draag-
vlak voldoende is onder alle docenten, terwijl een groter deel van de interne
coördinatoren aangeeft dat het draagvlak voldoende is onder de meeste
docenten (45,5%) of deels (on)voldoende is (38,5%).

Bijna alle interne coördinatoren (95,8%) zeggen te werken aan het creëren
van draagvlak onder de docenten van de school voor de zomerschool. Uit de
interviews met interne coördinatoren komt tevens naar voren dat het creëren
van draagvlak onder docenten een belangrijk punt is, maar daarbij wordt
opgemerkt dat dit niet altijd makkelijk bewerkstelligd kan worden. Sommige
docenten geven bijvoorbeeld aan het niet terecht te vinden dat leerlingen een
tweede kans krijgen, terwijl ze de rest van het jaar ‘de les hadden verstierd’.
Volgens de geïnterviewde interne coördinatoren is duidelijke communicatie
richting de docenten van belang, waarin het doel en de inrichting van de
zomerschool goed worden toegelicht. Het creëren van draagvlak onder
docenten kost echter wel tijd, zo zeggen de coördinatoren.
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De externe coördinatoren zijn niet onverdeeld positief over het verloop van het
creëren van draagvlak en bekendheid onder docenten. Eén op de drie externe
coördinatoren vindt dat het creëren hiervan heel goed (3,3%) of goed (36,7%)
is verlopen. Het merendeel vindt dat dit niet goed of slecht is verlopen (40%).
Een geïnterviewde externe coördinator zegt bijvoorbeeld dat docenten slecht
op de hoogte waren van het doel van de zomerschool en daarom wantrouwend
waren richting de externe docenten. Dit resulteerde erin dat de externe partij
het oefenmateriaal heeft gemaakt, in plaats van dat het door de school zelf
werd aangeleverd.

De docenten van de scholen zelf zeggen veelal (heel) positief te staan tegen-
over het initiatief van de zomerscholen (7% heel positief, 58% positief). Een
kleiner aandeel van de docenten zegt niet positief of negatief (26,6%) of (heel)
negatief tegenover de zomerscholen te staan (in totaal 9,4%). Ongeveer twee
derde van de docenten van de eigen school die tevens betrokken zijn als
zomerschooldocent, zegt goed (35%) of voldoende (27,5%) betrokken te zijn
bij de voorbereiding van de zomerschool. Volgens een kleiner aandeel van
deze docenten is de betrokkenheid niet voldoende/niet onvoldoende (27,5%)
of onvoldoende (10%).

Totstandkoming van het lesprogramma
De meeste interne coördinatoren zeggen dat het lesprogramma voor de
zomerschool is samengesteld door de (vak)docent (71,3%). Dit wordt
bevestigd door de docenten van de scholen; 90 procent van de
responderende docenten zegt betrokken te zijn bij de samenstelling van het
lesprogramma. Ook de vakgroep/sectie en de externe uitvoerders waren
regelmatig betrokken bij de samenstelling van het lesprogramma (volgens
respectievelijk 24,5 en 31,5 procent van de interne coördinatoren).

Eén op de drie externe coördinatoren zegt betrokken te zijn bij de samen-
stelling van het lesprogramma. Deze samenstelling is volgens de helft van de
externe coördinatoren goed verlopen. Vier op de tien externe coördinatoren
vinden echter dat de samenstelling niet goed/niet slecht (33,3%) of slecht
(6,7%) is verlopen. Als lastig punt bij de samenstelling van het lesprogramma
wordt bijvoorbeeld door externe coördinatoren in de interviews genoemd dat er
regelmatig leerlingen zijn die een net iets ander programma volgen tijdens de
zomerschool. Sommige leerlingen volgen daar ook nog studievaardigheids-
modules bij. Dit maakt de samenstelling van het lesprogramma soms
ingewikkeld.

Betrokkenheid extern team in de voorbereiding
Aan zowel de interne als externe coördinatoren is gevraagd hoe de samen-
werking rondom de organisatie van de zomerschool is verlopen. Uit zowel de
enquête als de interviews blijkt dat beide partijen over het algemeen positief
zijn over de samenwerking. Van de interne coördinatoren geven acht op de
tien aan dat de samenwerking met de externe coördinator heel goed (28,5%)
tot goed (51,1%) verliep. Een interne coördinator zegt bijvoorbeeld tijdens het
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interview dat de externe partij een vast systeem heeft voor de organisatie van
de zomerschool waar zij al goede ervaring mee hebben. De school heeft er
baat bij gehad om gebruik te maken van de expertise van de externe partij.
Het organiseren van de zomerschool zonder een externe partij kan echter ook
een bewuste keuze zijn, zo blijkt uit de interviews. Een interne coördinator zegt
daarin bijvoorbeeld dat een extern bureau niet de kennis van de organisatie
van de school heeft om in de communicatie de juiste toon te vinden, specifiek
gericht op de cultuur van de school. De geïnterviewde zegt daarbij tevens dat
zij hun beste vakdocenten hebben aangevoerd, die allemaal ervaren eerste-
graads bevoegde docenten zijn. Een externe partij levert volgens de geïnter-
viewde vaak minder ervaren en minder bevoegde docenten.

Van de externe coördinatoren zeggen negen op de tien dat de samenwerking
heel goed (23,3%) tot goed (66,7%) verliep. Externe coördinatoren geven in
de interviews bijvoorbeeld aan dat het prettig is om één aanspreekpunt te
hebben bij de school: “Iemand die voor zichzelf alles op een rij heeft en de
coördinatie van de zomerschool op zich neemt”. De meeste externe
coördinatoren zeggen verder op tijd betrokken te zijn bij de voorbereiding;
87,9 procent van hen is het hier mee eens.

Van de zomerschooldocenten zegt iets meer dan de helft het helemaal eens
(19,5%) of eens (36,6%) te zijn met de stelling dat er genoeg tijd voor hen was
om de zomerschool te kunnen voorbereiden. De dossiers van de leerlingen
waren van tevoren echter niet altijd compleet volgens de zomerschool-
docenten; ongeveer de helft van zomerschooldocenten van zowel de eigen
school als de externe zomerschooldocenten zeggen dit. De interne en externe
zomerschooldocenten verschillen wel van mening over wat er ontbrak in de
dossiers. Volgens de docenten van de eigen school ging het vooral om een
gedetailleerde stofomschrijving (volgens 45%) en een verzegelde envelop met
eindtoets en correctiemodel (volgens 50%). De externe zomerschooldocenten
zeiden dat een gedetailleerde toetsomschrijving ontbrak (volgens 75,8%)
alsmede een gedetailleerde stofomschrijving (volgens 66,7%).

Afspraken deelname en bevorderen leerlingen
Volgens de interne coördinatoren zijn de meest gehanteerde selectiecriteria
van leerlingen voor de zomerscholen: leerlingen voldoen niet aan de over-
gangsnorm, maar hebben wel potentieel (94,4% geeft dit aan), leerlingen
hebben een beperkt aantal onvoldoendes (69,7%) en de ouders staan positief
tegenover deelname (63,4%). Volgens bijna acht op de tien interne coördina-
toren waren deze criteria ook duidelijk voor de betrokken docenten van de
school. Bij de besluitvorming rondom deelname waren met name de mentor
(volgens 90,7%), de docent (82,9%) en de teamleider (89,3%) betrokken. Uit
de interviews komt naar voren dat het goed afstemmen van de criteria voor
deelname betekent dat dit ‘de hele organisatie in moet’; dit kan de tijds-
planning van de voorbereiding lastig maken.
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De externe coördinatoren zijn verdeeld over de mate waarin het hanteren van
de criteria voor het bepalen van deelname van leerlingen goed is verlopen.
Ongeveer een derde van hen geeft aan dat dit (heel) goed is verlopen. Iets
meer dan een kwart (27,6%) geeft aan dat dit niet goed, niet slecht is
verlopen. Eén op de tien externe coördinatoren vindt dat dit slecht is verlopen.
Volgens de meeste externe coördinatoren is het maken van afspraken over
het bevorderen van leerlingen wel (heel) goed verlopen; bijna twee derde van
hen geeft dit aan.

Volgens de meeste interne coördinatoren (95%) zijn er van te voren afspraken
gemaakt met betrekking tot het al dan niet bevorderen van de leerlingen na
deelname aan de zomerschool. Deze afspraken betroffen vooral dat de
leerling de resultaten moet halen zoals afgesproken (volgens 75%) en dat de
leerling actief moet hebben deelgenomen aan de zomerschool (volgens
51,5%). In de interviews met de coördinatoren wordt benoemd dat het van
belang is om vroegtijdig aan de slag te gaan met de afspraken over het
bevorderen van de leerlingen. Deze afspraken zijn veelal maatwerk.

Committeren van leerlingen en ouders
Bij de meeste leerlingen en ouders heeft voorafgaand aan de zomerschool
een intakegesprek plaatsgevonden (volgens 69% van de interne coördina-
toren). Het committeren van leerlingen is volgens drie kwart van de externe
coördinatoren goed verlopen. In de interviews met de coördinatoren komt over
het committeren van leerlingen naar voren dat het van belang is om de zomer-
school positief te brengen bij de leerlingen. Een interne coördinator noemt
bijvoorbeeld dat zij van te voren aangeven dat de leerlingen genomineerd
waren voor de zomerschool, dat werkt goed voor de motivatie van de
leerlingen.

Ook over het committeren van ouders zijn de externe coördinatoren over-
wegend positief; volgens acht van de tien is dit goed verlopen. Uit de
interviews met de coördinatoren komt naar voren dat het van belang is om
voldoende tijd te nemen voor het committeren van ouders. Een interne
coördinator zegt bijvoorbeeld in het interview dat zij direct toen de mogelijkheid
van de zomerschool bekend werd, ouders hebben gemaild met de vraag of zij
en hun kind belangstelling hadden voor de zomerschool. Pas daarna is
richting de docenten gecommuniceerd. Tevens laten sommige scholen ouders
en leerlingen een contract ondertekenen, om op deze manier het draagvlak
voor de zomerschool te versterken.

Verschillen in voorbereiding tussen zomerscholen die met en zonder samen-
werking zijn georganiseerd
Mogelijke verschillen in voorbereiding tussen de zomerscholen die door één
school zijn georganiseerd of waar partnerscholen bij betrokken waren, hebben
we onderzocht door de gemiddelde scores van de interne coördinatoren van
deze twee typen scholen (met en zonder partnerscholen) met elkaar te
vergelijken. Op de meeste hierboven beschreven onderdelen van de
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voorbereiding hebben wij geen verschillen gevonden. Echter, uit de variantie-
analyses die wij hebben toegepast, bleek er één aspect te zijn waarop de
interne coördinatoren van de twee type scholen van elkaar verschillen. De
scholen die de zomerschool alleen hebben georganiseerd, zijn gemiddeld
positiever over de samenwerking met externe coördinatoren dan de scholen
die samen met partnerscholen een zomerschool organiseren. Dit verschil
tussen beide type scholen is statistisch significant: F(1) = 12,39, p < 0,01.

3.3 Succes- en faalfactoren in de voorbereiding

Succesfactoren
Op de vraag hoe de voorbereiding van de zomerscholen is verlopen, zijn de
meeste interne en externe coördinatoren positief. Zoals te zien valt in de
onderstaande tabellen (tabel 3.1 t/m tabel 3.8), zijn de interne coördinatoren
overwegend positief over de samenstelling van de groepen, het committeren
van ouders en leerlingen, het maken van afspraken over het bevorderen van
leerlingen en de samenwerking met externe partijen. Hoewel er tevens
positieve geluiden naar voren komen over het creëren van draagvlak onder de
docenten en de samenstelling van het lesprogramma,  zijn de interne
coördinatoren hier wat minder positief over dan over de andere aspecten.
De externe coördinatoren zeggen dat vooral de samenstelling van de groepen,
het committeren van de ouders en leerlingen en de samenwerking met de
scholen goed is verlopen.

In een open vraag in de enquête konden interne coördinatoren aangeven
welke factoren volgens hen belangrijk zijn voor een goed verloop van de
zomerschool. De twee belangrijkste succesfactoren die hieruit naar voren
komen, zijn communicatie (39,8%) en draagvlak (33,3%). Volgens de interne
coördinatoren is heldere communicatie met alle betrokkenen van groot belang:
communicatie binnen de school, communicatie met de externe partij en
communicatie met ouders en leerlingen. Hierbij wordt vaak opgemerkt dat het
belangrijk is om tijdig te communiceren en om ouders en leerlingen op tijd voor
te lichten over de zomerschool. Andere belangrijke succesfactoren die
ongeveer een kwart van de interne coördinatoren noemt, zijn goede en tijdige
voorbereiding (27,6%) en een duidelijke doelstelling en afspraken (24,4%).

De open vraag is ook voorgelegd aan externe coördinatoren. Net als bij de
interne coördinatoren is de belangrijkste succesfactor die hieruit naar voren
komt communicatie (55,2%). Hoewel heldere communicatie gedurende het
hele traject van belang is, wordt het belang van goede communicatie aan de
voorkant vaak extra benadrukt. Het hebben van duidelijke aanspreekpunten in
de school werkt hierbij bevorderend. Daarnaast noemen externe coördinatoren
eveneens goede en tijdige voorbereiding (41,4%) en een duidelijke doelstelling
en afspraken (37,9%) als belangrijke succesfactoren. Een duidelijke doel-
stelling is niet alleen belangrijk voor docenten, ook ouders en leerlingen
moeten weten wat ze kunnen verwachten van de zomerschool.
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Tabel 3.1 Draagvlak onder docenten
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 7 (5,4%) 1 (3,3%)
Goed 57 (44,2%) 11 (36,7%)
Niet goed, niet slecht 53 (41,1%) 12 (40,0%)
Slecht 10 (7,8%) 3 (10,0%)
Heel slecht 1 (0,8%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 1 (0,8%) 3 (10,0%)
Totaal 129 (100%) 30 (100%)

Tabel 3.2 Samenstelling van het lesprogramma
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 1 (0,8%) 1 (3,3%)
Goed 82 (63,6%) 15 (50,0%)
Niet goed, niet slecht 36 (27,9%) 10 (33,3%)
Slecht 5 (3,9%) 2 (6,7%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 5 (3,9%) 2 (6,7%)
Totaal 129 (100%) 30 (100%)

Tabel 3.3  Criteria bepalen voor deelname van leerlingen
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 16 (12,4%) 4 (13,3%)
Goed 83 (64,3%) 9 (30,0%)
Niet goed, niet slecht 24 (18,6%) 8 (26,7%)
Slecht 5 (3,9%) 3 (10,0%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 1 (0,8%) 6 (20,0%)
Totaal 129 (100%) 30 (100%)

Tabel 3.4  Samenstelling van de groepen
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 10 (7,8%) 3 (10,0%)
Goed 81 (62,8%) 19 (63,3%)
Niet goed, niet slecht 17 (13,2%) 4 (13,3%)
Slecht 2 (1,6%) 0 (10,0%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 19 (14,7%) 4 (13,3%)
Totaal 129 (100%) 30 (100%)
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Tabel 3.5  Committeren van ouders
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 18 (14,0%) 1 (3,3%)
Goed 87 (67,4%) 22 (73,3%)
Niet goed, niet slecht 20 (15,5%) 3 (10,0%)
Slecht 1 (0,8%) 0 (0,0%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 3 (2,3%) 4 (13,3%)
Totaal 129 (100%) 30 (100%)

Tabel 3.6 Committeren van leerlingen
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 20 (15,5%) 4 (13,3%)
Goed 89 (69,0%) 20 (66,7%)
Niet goed, niet slecht 18 (14,0%) 3 (10,0%)
Slecht 1 (0,8%) 1 (3,3%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 1 (0,8%) 2 (6,7%)
Totaal 129 (100%) 30 (100%)

Tabel 3.7 Afspraken maken over het bevorderen van leerlingen
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 14 (10,9%) 6 (20,0%)
Goed 93 (72,1%) 13 (43,3%)
Niet goed, niet slecht 15 (11,6%) 7 (23,3%)
Slecht 4 (3,1%) 0 (0,0%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 3 (2,3%) 4 (13,3%)
Totaal 129 (100%) 30 (100%)

Tabel 3.8 De samenwerking met een externe partij
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 27 (20,9%) 7 (23,3%)
Goed 77 (59,7%) 20 (66,7%)
Niet goed, niet slecht 5 (3,6%) 2 (6,7%)
Slecht 4 (3,1%) 0 (0,0%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t.      16 (12,4%) 1 (3,3%)
Totaal 129 (100%) 30 (100%)

Faalfactoren
Op de vraag aan de interne en externe coördinatoren hoe bepaalde aspecten
in de voorbereiding zijn verlopen, komt er één aspect naar voren waar de
respondenten relatief negatief over zijn. Zoals te zien valt in tabel 3.9, vindt
ongeveer een op de drie interne coördinatoren dat de tijdsplanning in de
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voorbereiding (heel) slecht is verlopen. Van de externe coördinatoren is 13,3
procent dit van mening. Uit de interviews met de interne en externe coördina-
toren komt tevens de tijdsplanning naar voren als het meest genoemde knel-
punt. Een interne coördinator geeft bijvoorbeeld aan: “Je moet de criteria
formuleren op basis van de laatste rapportgegevens. Je weet daardoor pas na
de laatste rapportvergadering welke leerlingen meedoen met de zomerschool
en welke leraren je nodig hebt. Tijdsplanning is daardoor lastig.”

Tabel 3.9 De tijdsplanning
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 6 (4,7%) 3 (10,0%)
Goed 68 (52,7%) 12 (40,0%)
Niet goed, niet slecht 25 (16,8%) 10 (33,3%)
Slecht 25 (19,4%) 4 (13,3%)
Heel slecht 24 (18,1%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t.      1 (3,9%) 1 (3,3%)
Totaal 129 (100%) 30 (100%)

Aan alle respondentgroepen is gevraagd of zij tegen problemen aan zijn
gelopen in de voorbereiding. Van de interne coördinatoren zegt twee derde in
de voorbereiding problemen te zijn tegengekomen. Ook hier komt het
probleem van tijdsdruk duidelijk naar voren (37,6%). Daarnaast noemen
interne coördinatoren het niet op tijd/incompleet aangeleverd krijgen van les-
stof, toetsen en antwoordmodellen (32,9%). Dit sluit aan bij de vraag naar het
verloop van verschillende aspecten van de organisatie van de zomerschool,
waarbij interne coördinatoren aangeven dat vooral het klaarmaken van de
boeken en materialen moeizaam is verlopen (55,1%).

Zes op de tien externe coördinatoren geven aan tegen problemen te zijn
gelopen tijdens de voorbereiding. De belangrijkste problemen die zij noemen
zijn eveneens het niet op tijd/incompleet aangeleverd krijgen van lesstof,
toetsen en antwoordmodellen (52,9%) en tijdsdruk (41,2%). Een externe
coördinator geeft bijvoorbeeld aan: “De overgangsvergadering was op de
eerste dag van de zomerschool gepland en kon niet eerder, daardoor hadden
we een hectische start. Lesstof en toetsten waren laat beschikbaar. Het was
nog onduidelijk wie precies ging meedoen aan de zomerschool en er kon geen
warme overdracht plaatsvinden.”

Van de zomerschooldocenten afkomstig van de eigen school zegt 35 procent
tegen problemen aan te zijn gelopen tijdens de voorbereiding. Het belang-
rijkste probleem dat zij noemen, is een gebrek aan duidelijke/eenduidige
selectiecriteria voor deelname van leerlingen (38,5%). “Het bleef te lang
onduidelijk wat we nu precies voor de leerlingen konden gaan betekenen,
waardoor goede werving van leerlingen ook uitbleef.” Daarnaast noemen
interne zomerschooldocenten eveneens het niet op tijd/incompleet aan-
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geleverd krijgen van lesstof, toetsen en antwoordmodellen (30,8%) en tijds-
druk (30,8%).

Van alle respondentgroepen zeggen de externe zomerschooldocenten het
minste tegen problemen aan te zijn gelopen in de voorbereiding van de
zomerscholen (ongeveer een kwart geeft dit aan). Binnen deze groep wordt
het probleem van het niet op tijd/incompleet aangeleverd krijgen van lesstof,
toetsen en antwoordmodellen verreweg het meest genoemd (78,6%).
“Op de eerste dag van de zomerschool bleek dat ik vijf leerlingen had in plaats
van drie. Ik had dus ook van twee leerlingen nog geen stofomschrijving/
opdracht. Daarnaast had ik voorafgaand aan de zomerschool geen
beschikking tot de lesstof. Voorbereiding was dus lastig.” Daarnaast hebben
externe zomerschooldocenten problemen ervaren rondom de overdracht van
leerlingen naar de zomerschool (35,7%), zoals het ontbreken van (achter-
grond)gegevens over de leerlingen en de lesstof en het ontbreken van
mondeling contact. “De overdracht moest duidelijker. Niet alleen schriftelijk,
maar ook zeker mondeling contact om de lesinhoud nog beter af te stemmen
met de toetsing.”
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4 VERLOOP VAN DE UITVOERING

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van de zomerscholen 2015 beschreven.
De informatie is afkomstig uit de enquête onder interne en externe
coördinatoren, docenten van de eigen school, externe zomerschooldocenten
en -leerlingen en uit de verdiepende interviews met interne en externe
coördinatoren en ouders. Paragraaf 4.2 geeft een beschrijving van het verloop
van de uitvoering volgens de coördinatoren en docenten. In paragraaf 4.3
gaan we in op de succes- en faalfactoren die coördinatoren en docenten zijn
tegengekomen in de uitvoering van de zomerschool. Tot slot geeft paragraaf
4.4 een beschrijving van de ervaringen van leerlingen en ouders met de
zomerschool. In bijlage 1 van deze rapportage zijn de tabellen die bij dit
hoofdstuk horen terug te vinden.

4.2 Verloop van de uitvoering

Verloop van de overdracht van leerlingen
Volgens 45 procent van de zomerschooldocenten die afkomstig zijn van de
eigen school (interne zomerschooldocenten) heeft er voor de start van de
zomerschool een overdracht plaatsgevonden naar hen als zomerschool-
docent. Drie op de tien geven aan dat er soms een overdracht heeft plaats-
gevonden. Volgens een kwart van de interne zomerschooldocenten is er geen
overdracht geweest. Bij de extern ingehuurde zomerschooldocenten kwam het
vaker voor dat er geen overdracht heeft plaatsgevonden; 46,7 procent van de
externe zomerschooldocenten geeft dit aan. Ruim een derde geeft aan dat er
wel een overdracht heeft plaatsgevonden (36,7%) en één op zes geeft aan dat
er soms een overdracht is geweest (16,7%).

Indien er (soms) een overdracht had plaatsgevonden van de school naar de
zomerschooldocent, waren met name de vakdocent van de school (volgens
80% van de interne zomerschooldocenten en 59,4% van de externe zomer-
schooldocenten) en de interne coördinator (volgens 60% van de interne
zomerschooldocenten en 50% van de externe zomerschooldocenten)
betrokken. In de interviews met externe coördinatoren wordt genoemd dat de
overdracht van de vakdocent naar de docent van de zomerschool een
belangrijke voorwaarde is voor het goed verlopen van de zomerschool. Het is
daarbij volgens een geïnterviewde coördinator van belang dat helder is wat
een leerling precies moet beheersen en hoe de eindtermen eruitzien.

Uit de interviews met interne coördinatoren komt naar voren dat de vorm
waarin de overdracht plaatsvindt, varieert. In sommige gevallen verloopt de
overdracht via een overdrachtsformulier, in andere gevallen mondeling.
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Sommige scholen kiezen voor een individuele overdracht, terwijl andere
scholen groepsbijeenkomsten met leerlingen organiseren. Een aantal
coördinatoren geven bijvoorbeeld aan dat zij ter overdracht en introductie een
startbijeenkomst organiseren waarbij zowel de school als de externe partij
aanwezig is.

Motivatie van de deelnemers
De verschillende respondentgroepen scheppen allen een positief beeld over
de motivatie van leerlingen tijdens de zomerschool. Zowel negen op de tien
interne als negen op de tien externe coördinatoren geven aan dat alle
leerlingen (29,9% van de interne coördinatoren, 26,7% van de externe
coördinatoren) of de meeste leerlingen (62,0%; 63,3%) gemotiveerd waren
tijdens de zomerschool.
Ook de zomerschooldocenten, die het meeste contact hebben met de
leerlingen, zijn positief over de motivatie van de leerlingen. Volgens ruim acht
op de tien interne zomerschooldocenten zijn alle leerlingen (44,7%) of de
meeste leerlingen (36,8%) gemotiveerd. Bijna negen op de tien externe
zomerschooldocenten geven aan dat alle leerlingen (34,5%) of de meeste
leerlingen (54,5%) gemotiveerd waren tijdens de zomerschool.
Slechts één interne coördinator en één externe zomerschooldocent gaven aan
dat de meeste leerlingen ongemotiveerd waren.

Het positieve beeld over de motivatie van de leerlingen komt ook naar voren
uit de interviews met interne en externe coördinatoren. Om de motivatie van
leerlingen te bevorderen, wordt een aantal keer in de interviews genoemd dat
het van belang is om de leerlingen van tevoren goed in te lichten over het doel
en de inrichting van de zomerschool. Tevens komt uit de interviews het belang
naar voren van het goed nadenken over welke leerlingen mogen deelnemen
aan de zomerschool. Als een leerling weinig kans heeft om alsnog over te
gaan, kan dat heel demotiverend werken.

De coördinatoren zijn in de enquête ook overwegend positief over de
betrokkenheid van ouders gedurende het traject van de zomerschool. Ruim
driekwart van de interne coördinatoren geeft aan dat alle ouders (38,0%) of de
meeste ouders (38,7%) betrokken waren. Van de externe coördinatoren geven
ruim zes op de tien aan dat alle ouders (30,0%) of de meeste ouders (33,3%)
betrokken waren. Een derde van de externe coördinatoren geeft aan dat
ouders deels betrokken/deels niet betrokken waren.

Aantal deelnemers per groep en het groepsproces
De interne zomerschooldocenten (N=38) hadden gemiddeld 7 leerlingen in
hun groep, met een minimum van 1 leerling en een maximum van 41 leer-
lingen. De groepsgrootte die het meest is voorgekomen bij de interne zomer-
schooldocenten is een groep van 1 leerling (18,4%), gevolgd door een groep
van 4 respectievelijk 5 leerlingen (beide 13,2%). Een ruime meerderheid van
de interne zomerschooldocenten (84,2%) is tevreden met de grootte van de
groep tijdens de zomerschool. Hieronder zijn ook 4 van de 7 docenten die
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slechts 1 leerling in hun groep hadden. Eén interne zomerschooldocent (2,6%)
is van mening dat de groep te groot was. Opvallend genoeg is dit niet de
docent met 41 leerlingen in de groep, maar een docent met 10 leerlingen.

De extern ingehuurde zomerschooldocenten (N=58) hadden gemiddeld
8 leerlingen in hun groep, met een minimum van 1 leerling en een maximum
van 37 leerlingen. De groepsgroottes die het meest zijn voorgekomen bij de
externe zomerschooldocenten, zijn een groep van 6 leerlingen (27,6%) en een
groep van 7 leerlingen (25,9%). Ook binnen de groep externe zomerschool-
docenten is een ruime meerderheid (82,8%) tevreden met de groepsgrootte.
Een klein deel is van mening dat de groep te groot (8,6%) of te klein (8,6%)
was.

Over de groepsgrootte geven in de interviews zowel interne als externe
coördinatoren aan dat het van belang is om in kleine groepen te werken. Op
deze manier kan er gericht worden gewerkt aan de specifieke problemen,
uitdagingen en onderliggende problemen, zo zegt een externe coördinator in
het gesprek.

Lesmateriaal en toetsing
Bijna negen op de tien interne zomerschooldocenten (86,8%) vindt dat er
voldoende leerstof is aangeleverd voor de leerlingen die ze hebben begeleid.
Slechts enkele interne zomerschooldocenten zijn het niet eens of oneens met
de stelling dat er voldoende leerstof is aangeleverd (7,9%) of vinden dat er
onvoldoende leerstof is aangeleverd (5,3%).
Zes op de tien interne zomerschooldocenten (60,5%) vindt dat de hoeveelheid
leerstof reëel was ten opzichte van de duur van de zomerschool. Een derde
geeft aan het hier niet eens of oneens mee te zijn. Volgens enkele interne
zomerschooldocenten was de hoeveelheid leerstof niet reëel (7,9%).
Op één na zijn alle interne zomerschooldocenten van mening dat de leerstof
aansloot bij het niveau van de leerlingen.

Onder de extern ingehuurde zomerschooldocenten zijn iets meer kritische
geluiden met betrekking tot de hoeveelheid leerstof die is aangeleverd.
Hoewel de meerderheid (67,7%) van mening is dat er voldoende leerstof is
aangeleverd voor de leerlingen die ze hebben begeleid, vinden ruim één op de
vijf externe zomerschooldocenten dit onvoldoende (22,9%). De overige
externe zomerschooldocenten zijn het niet eens of oneens met de stelling dat
er voldoende leerstof is aangeleverd (10,5%). Dit iets meer kritische beeld
komt ook terug bij antwoorden op de stelling dat de hoeveelheid leerstof reëel
was ten opzichte van de duur van de zomerschool. Hoewel de meerderheid
(61,4%) het eens is met deze stelling, vindt bijna een kwart van de externe
zomerschooldocenten dat de hoeveelheid leerstof niet reëel was (24,6 %). De
rest is het hier niet mee eens of oneens (14,0%). Bij de stelling dat de leerstof
aansloot bij het niveau van de leerlingen zijn externe zomerschooldocenten
minder onverdeeld positief dan de interne zomerschooldocenten. Hoewel bijna
driekwart van de externe zomerschooldocenten (73,6%) van mening is dat de
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leerstof aansluit bij de leerlingen, is bijna een kwart (22,8%) het niet eens of
oneens met deze stelling. Ook in de interviews met de externe coördinatoren
is gevraagd naar hun ervaringen met de leerstof en toetsen en ook hier zijn
enkele kritische geluiden te horen. Twee coördinatoren geven aan dat er
onvoldoende oefenmateriaal aanwezig was. Bij een zomerschool waren er
leerlingen die voor een dag werk hadden meegekregen, terwijl voor andere
leerlingen lesmateriaal voor een jaar aanwezig was. Andere coördinatoren
noemen dat sommige leerlingen boeken kregen die zij nog nooit hadden
ingezien.

De toetsvorm die zomerschooldocenten met name zijn tegengekomen, is een
schriftelijke toets (97,4% van de interne en 98,2% van de externe zomer-
schooldocenten). Daarnaast geeft de helft van de interne zomerschool-
docenten en een derde van de externe zomerschooldocenten aan dat
leerlingen opdrachten moesten maken. Ruim negen op de tien interne zomer-
schooldocenten (92,1%) vonden de toets(en) representatief voor de leerstof
die ze hadden gedoceerd, tegenover twee derde van de externe zomerschool-
docenten (67,9%). Deze laatste groep is vaker van mening dat de toetsing
soms representatief was (28,6%).

Bekwaamheid van de zomerschooldocenten
In de enquête is aan de interne coördinatoren gevraagd hoeveel interne en
externe zomerschooldocenten er op hun zomerschool zijn ingezet en welke
bevoegdheid zij hadden. Uit de antwoorden blijkt dat er met name externe
zomerschooldocenten worden ingezet voor de uitvoering van de zomerschool.
Negen op de tien coördinatoren (89,6%) geven aan dat er externe zomer-
schooldocenten zijn ingezet; waar 18,4 procent aangeeft dat eigen docenten
van de school hebben lesgegeven op de zomerschool.
De extern ingehuurde zomerschooldocenten zijn vaker onbevoegd dan interne
zomerschooldocenten. Binnen de groep scholen die externe docenten heeft
ingehuurd, geeft 87,5 procent aan dat 1 of meer (maximaal 5) van deze
docenten nog niet bevoegd was. Binnen de groep scholen die interne
docenten heeft ingezet om lessen te geven op de zomerschool, geeft 56
procent dit aan. Desondanks vindt de meerderheid van de interne
coördinatoren die hebben gewerkt met extern ingehuurde docenten dat deze
externe zomerschooldocenten over goede vakinhoudelijke kennis beschikken
(65,5% geeft dit aan), over goede didactische vaardigheden beschikken
(68,1%), bekwaam zijn in pedagogisch handelen (69,8%) en de leerlingen
goed wisten te motiveren (75,8%).
Ook uit de interviews met interne coördinatoren komt een positief beeld naar
voren over de bekwaamheid van de externe zomerschooldocenten. Alle zes
de geïnterviewde interne coördinatoren die met een externe partij hebben
samengewerkt, gaven aan tevreden te zijn over de zomerschooldocenten. De
docenten waren volgens hen enthousiast en persoonlijk betrokken. Ook het
gegeven dat de zomerschooldocenten veelal jong zijn, wordt als verfrissend
benoemd door een interne coördinator.
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In de enquête is tevens aan de interne coördinatoren gevraagd of er naast
docenten ook studiecoaches zijn ingezet op de zomerschool ter begeleiding.
Vier op de tien coördinatoren (40,8%) antwoorden hier bevestigend op. Ook
wat betreft studiecoaches blijkt dat er met name externe krachten worden
ingehuurd. Binnen de groep coördinatoren die aangeven dat er studiecoaches
zijn ingezet, geven bijna acht op de tien (79,2%) aan dat er één of meer
(maximaal 30) externe studiecoaches zijn ingehuurd. Eén op de vijf (22,7%)
geeft aan dat er één of drie studiecoaches van de eigen school zijn inzet op de
zomerschool. De interne coördinatoren zijn overwegend positief over de
bekwaamheid van de studiecoaches. Ruim acht op de tien coördinatoren
(81,1%) zijn van mening dat de studiecoaches bekwaam waren in het onder-
steunen van het leerproces van de leerlingen. Slechts één coördinator (1,9%)
was het hiermee oneens, de rest beoordeelde de bekwaamheid van de
studiecoaches neutraal (17,0%).

Verschillen in uitvoering tussen zomerscholen die met en zonder samen-
werking zijn georganiseerd
Mogelijke verschillen in uitvoering tussen de zomerscholen die door één
school zijn georganiseerd of waar partnerscholen bij betrokken waren, hebben
we onderzocht door de gemiddelde scores van de interne coördinatoren van
deze twee typen scholen (met en zonder partnerscholen) met elkaar te
vergelijken. Op de meeste hierboven beschreven onderdelen van de
uitvoering hebben wij geen verschillen gevonden. Uit de variantieanalyses en
chi-kwadraattoets die wij hebben toegepast, bleken er echter vier aspecten te
zijn waar de interne coördinatoren van de twee typen scholen van elkaar
verschillen. De scholen die de zomerschool alleen hebben georganiseerd, zijn
gemiddeld positiever over de bekwaamheid van externe zomerschooldocenten
en studiecoaches dan de scholen die samen met partnerscholen een zomer-
school organiseren.
Zo antwoorden de interne coördinatoren iets positiever op de stelling dat de
externe zomerschooldocenten bekwaam zijn in pedagogisch handelen (F(1) =
4,23, p < 0,05), op de stelling dat de externe zomerschooldocenten de leer-
lingen goed wisten te motiveren (F(1) = 5,50, p < 0,05) en op de stelling dat
studiecoaches bekwaam waren in het ondersteunen van het leerproces van de
leerlingen tijdens de zomerschool (F(1) = 8,85, p < 0,01). Tot slot zijn er
gemiddeld meer individuele zomerscholen dan scholen met partnerscholen die
docenten van de eigen school inzetten om lessen te verzorgen op de zomer-
school (Χ2 (1) = 6,04, p < 0,05). Deze vier verschillen zijn allen statistisch
significant.
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4.3 Succes- en faalfactoren in de uitvoering

Succesfactoren
Op de vraag hoe de uitvoering van de zomerscholen is verlopen, antwoorden
de meeste interne en externe coördinatoren positief. Zoals te zien valt in de
onderstaande tabellen (tabel 4.1 t/m tabel 4.9), zijn de interne coördinatoren
overwegend positief over de motivatie van leerlingen, de duur van de zomer-
school en de kwaliteit van de toetsing. Hoewel er tevens positieve geluiden
naar voren komen over de hoeveelheid leerstof en de overdracht van leer-
lingen naar de zomerschool, zijn de interne coördinatoren hier wat minder
positief over dan over de andere aspecten.
De externe coördinatoren geven aan dat vooral de motivatie van de leerlingen
en het groepsproces onder leerlingen goed zijn verlopen. Over de hoeveelheid
leerstof zijn de externe coördinatoren eveneens iets minder positief.

In een open vraag in de enquête konden interne coördinatoren aangeven
welke factoren volgens hen belangrijk zijn voor een goed verloop van de
zomerschool. De twee belangrijkste succesfactoren die interne coördinatoren
noemen op het gebied van de uitvoering, zijn kwalitatief goede lesstof en
toetsing (25,2%), met een reële doelstelling en voldoende variatie en
commitment van leerlingen en/of ouders (20,3%).

De open vraag is ook voorgelegd aan externe coördinatoren. Net als bij de
interne coördinatoren is de belangrijkste succesfactor die hieruit naar voren
komt kwalitatief goede lesstof en toetsing (31,0%), met een reële doelstelling.
Daarnaast noemen externe coördinatoren het belang van kwalitatief goede
zomerschooldocenten (24,1%), waarbij enkele de meerwaarde van externe
docenten noemen: “Goede zomerschooldocenten die niet bij de leerlingen
betrokken zijn, om bias te voorkomen.”

Tabel 4.1  De overdracht van leerlingen naar de zomerschool
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 4 (3,1%) 1 (3,3%)
Goed 83 (64,8%) 17 (56,7%)
Niet goed, niet slecht 34 (26,6%) 9 (30,0%)
Slecht 5 (3,9%) 3 (10,0%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 2 (1,6%) 0 (0,0%)
Totaal 128 (100%) 30 (100%)
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Tabel 4.2  De motivatie van leerlingen
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 22 (17,2%) 6 (20,0%)
Goed 85 (66,4%) 20 (66,7%)
Niet goed, niet slecht 18 (14,1%) 1 (3,3%)
Slecht 0 (0,0%) 2 (6,7%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 3 (2,3%) 1 (3,3%)
Totaal 128 (100%) 30 (100%)

Tabel 4.3  Het groepsproces onder leerlingen
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 19 (14,8%) 9 (30,0%)
Goed 76 (59,4%) 16 (53,3%)
Niet goed, niet slecht 7 (5,5%) 2 (6,7%)
Slecht 2 (1,6%) 0 (0,0%)
Heel slecht 1 (0,8%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 23 (18,0%) 3 (10,0%)
Totaal 128 (100%) 30 (100%)

Tabel 4.4  De hoeveelheid leerstof
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 1 (0,8%) 1 (3,3%)
Goed 85 (66,4%) 13 (43,3%)
Niet goed, niet slecht 31 (24,2%) 9 (30,0%)
Slecht 5 (3,9%) 4 (13,3%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 6 (4,7%) 3 (10,0%)
Totaal 128 (100%) 30 (100%)

Tabel 4.5 De kwaliteit van het lesmateriaal
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 2 (1,6%) 3 (10,0%)
Goed 92 (71,9%) 15 (50,0%)
Niet goed, niet slecht 26 (20,3%) 5 (16,7%)
Slecht 1 (0,8%) 3 (10,0%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 7 (5,5%) 4 (13,3%)
Totaal 128 (100%) 30 (100%)



30

Tabel 4.6  De kwaliteit van de toetsing
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 1 (0,8%) 1 (3,3%)
Goed 100 (78,1%) 14 (46,7%)
Niet goed, niet slecht 20 (15,6%) 9 (30,0%)
Slecht 2 (1,6%) 2 (6,7%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 5 (3,9%) 4 (13,3%)
Totaal 128 (100%) 30 (100%)

Tabel 4.7  De bekwaamheid van de zomerschooldocenten
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 8 (6,3%) 5 (16,7%)
Goed 85 (66,4%) 18 (60,0%)
Niet goed, niet slecht 17 (13,3%) 1 (3,3%)
Slecht 3 (2,3%) 1 (3,3%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 15 (11,7%) 5 (16,7%)
Totaal 128 (100%) 30 (100%)

Tabel 4.8  De duur van de zomerschool
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 8 (6,3%) 5 (16,7%)
Goed 97 (75,8%) 17 (56,7%)
Niet goed, niet slecht 19 (14,8%) 6 (20,0%)
Slecht 2 (1,6%) 1 (3,3%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 2 (1,6%) 1 (3,3%)
Totaal 128 (100%) 30 (100%)

Tabel 4.9  De betrokkenheid van ouders
Interne

coördinatoren
Externe

coördinatoren
Heel goed 7 (5,5%) 1 (3,3%)
Goed 86 (67,2%) 17 (56,7%)
Niet goed, niet slecht 25 (19,5%) 8 (26,7%)
Slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Heel slecht 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Weet ik niet/n.v.t. 10 (7,8%) 4 (13,3%)
Totaal 128 (100%) 30 (100%)

Faalfactoren
Aan zowel de coördinatoren als de docenten is gevraagd of zij tegen
problemen aan zijn gelopen in de uitvoering. Van de interne coördinatoren
geeft ruim de helft aan in de uitvoering problemen te zijn tegengekomen. Het
belangrijkste probleem dat hieruit naar voren komt, is het ontbreken van en/of
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slechte kwaliteit van lesstof en toetsing (35,2%). Een interne coördinator: “De
vakdocenten hadden voor een aantal leerlingen niet voldoende lesstof mee-
gegeven, waardoor ze na de eerste dag al klaar waren.” Een andere
coördinator: “Het behouden van lesmateriaal voor de leerlingen was lastig via
de leermiddelenverstrekker, idem met aflopende licenties. Daarnaast is de
zomerschool daadwerkelijk gestart in de vakantie, waardoor we niet konden
overleggen met docenten bij vragen of ontbrekende items.”

Zes op de tien externe coördinatoren en iets minder dan zes op de tien
externe zomerschooldocenten geven aan tegen problemen te zijn aangelopen
tijdens de uitvoering. Beide groepen noemen eveneens het ontbreken van
lesstof en toetsen en/of een slechte kwaliteit lesstof en toetsen als belang-
rijkste problemen (70,6% van de externe coördinatoren, 74,2% van de externe
zomerschooldocenten).

Van alle respondentgroepen geven de zomerschooldocenten afkomstig van de
eigen school het minst aan tegen problemen aan te zijn gelopen in de
uitvoering van de zomerscholen (ongeveer vier op de tien geven dit aan).
Binnen deze groep die problemen heeft ervaren, wordt net als bij de andere
respondentgroepen het probleem van ontbrekende en/of slechte kwaliteit
lesstof en toetsing het meest genoemd (50,0%). “Niet al het materiaal was van
tevoren aangeleverd, waardoor ik het niet kon voorbereiden. Sommige
docenten hadden te veel materiaal aangeleverd, anderen te weinig.”

4.6 Ervaringen van leerlingen en ouders met de zomerscholen

Aan de leerlingen die hebben deelgenomen aan de zomerscholen is in een
enquête gevraagd naar hun ervaringen. De ouders zijn bevraagd via
telefonische interviews.

Ervaringen van leerlingen
In de enquête is aan de leerlingen gevraagd waar ze het afgelopen schooljaar
vooral moeite mee hadden. De twee aspecten die het meest worden
genoemd, zijn concentratie (52,2% van de leerlingen zegt dit) en motivatie
(50,6%), gevolgd door moeite met planning (33,5%) en moeite met de leerstof
(29,3%). Voorafgaand aan de zomerschool hadden de leerlingen verschillende
gevoelens over hun deelname. Iets minder dan de helft van de leerlingen
(47,9%) stond vooraf neutraal tegenover hun deelname aan de zomerschool.
Ruim een kwart van de leerlingen (26,7%) was positief en had er zin in, maar
ook een kwart (25,2%) had geen zin in deelname aan de zomerschool. Tijdens
de zomerschool was de sfeer echter positief: negen op de tien leerlingen
beoordeelden de sfeer op de zomerschool goed (62,1%) of voldoende
(27,7%). Slechts achttien leerlingen (3,2%) spraken van een onvoldoende of
slechte sfeer.
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De ervaringen van de leerlingen met betrekking tot de hoeveelheid leerstof zijn
minder positief dan de ervaringen van docenten. Hoewel iets minder dan de
helft van de leerlingen (47%) tevreden was over de hoeveelheid leerstof,
vonden ruim vier op de tien leerlingen dat ze een beetje te veel (32,4%) of veel
te veel (12,2%) leerstof moesten behandelen tijdens de zomerschool. Over de
inhoud van de leerstof zijn de meningen verdeeld. Vier op de tien leerlingen
(40,8%) vonden de leerstof niet makkelijk en niet moeilijk, ruim een derde van
de leerlingen vond de leerstof een beetje moeilijk (30,4%) of heel moeilijk
(6,1%) en twee op de tien leerlingen vonden de inhoud van de leerstof een
beetje (14,5%) of heel makkelijk (6,4%).

Over de begeleiding door de docenten is een ruime meerderheid van de
leerlingen (84,8%) positief. Slechts een klein aantal leerlingen vindt de
begeleiding door de docenten op de zomerschool onvoldoende (3,9%) of
slecht (2,9%). Hetzelfde geldt voor de groepsgrootte: het merendeel van de
leerlingen (80,3%) vond de grootte van de groep waarin ze zaten goed. Van
de leerlingen die de groepsgrootte niet goed vonden, vond ongeveer een
evenredig aantal leerlingen de groep te groot (9%) of te klein (7,7%). Over de
duur van de zomerschool zijn de leerlingen iets minder onverdeeld positief.
Hoewel vier op de tien leerlingen (42,9%) tevreden waren over het aantal
dagen dat de zomerschool duurde, vond bijna de helft van de leerlingen de
zomerschool een beetje (33,5%) of veel te lang (15,6%). Slechts een klein
aantal leerlingen vond de zomerschool een beetje (4,5%) of veel te kort
(0,4%).

Twee derde van de leerlingen geeft aan dat de zomerschool gedeeltelijk
(41,5%) of niet (25,2%) was zoals ze hadden verwacht. Aan deze leerlingen is
gevraagd wat er anders was. Het meest gegeven antwoord (41,9%) is dat de
zomerschool positiever was dan verwacht. Leerlingen geven bijvoorbeeld aan
dat het leuker was dan verwacht en dat er een goede sfeer hing: “Het was er
veel gezelliger, de leraren deden echt hun best om een goede sfeer te
maken.” Ook werd genoemd dat het minder zwaar en minder streng was dan
verwacht en dat er tussendoor ook tijd voor ontspanning was. Een tweede
categorie antwoorden die naar voren komt, is minder positief: 18,2 procent van
de leerlingen geeft aan dat de zomerschool niet (geheel) aan hun
verwachtingen voldeed, omdat ze veel aan zelfstudie moesten doen in plaats
van dat ze les, uitleg en begeleiding kregen. Een leerling zegt hierover: “Ik
verwachtte veel theorie en uitleg, maar uiteindelijk zat ik eigenlijk alleen maar
sommen te maken uit het boek dat ik afgelopen jaar al had gebruikt.” Een
andere leerling: “Ik had verwacht dat je op een leuke en actieve manier met
wiskunde bezig zou gaan, maar nu was het van 10.00 tot 16.00 uur alleen
maar opgaven maken en nu en dan een beetje uitleg.” Andere tegenvallende
punten die in de open antwoorden naar voren komen, zijn te veel leerstof, te
veel/lange dagen en slechte inhoudelijke begeleiding.

Een ruime meerderheid van de leerlingen beoordeelt zijn eigen inzet tijdens de
zomerschool positief. Op de vraag of ze tijdens de zomerschool voor zichzelf
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eruit hebben gehaald wat erin zat, antwoorden ruim negen op de tien
leerlingen ja (78,4%) of een beetje (14,5%). Slechts een klein aantal leerlingen
(3,4%) vindt dat hij/zij niet alles uit de zomerschool heeft gehaald. De overige
leerlingen hebben de vraag niet beantwoord. Het merendeel van de leerlingen
is ook positief over het nut van de zomerschool. Op de vraag of ze het nuttig
vonden om mee te doen, antwoordden zeven op de tien leerlingen (71,9%) ja
en 15 procent een beetje. Slechts een klein aantal leerlingen (6,8%) vond de
zomerschool niet nuttig. De overige leerlingen hebben de vraag niet
beantwoord. Gemiddeld geven leerlingen de zomerschool een 7,3 (met een
minimum van 1 en een maximum van 10).

Sterke punten van de zomerschool zijn volgens leerlingen goede hulp en
begeleiding van (enthousiaste) docenten, de goede en positieve sfeer, goed
kunnen werken/focussen (in een rustige omgeving) en individuele aandacht.
Ook vinden leerlingen het positief dat ze door de zomerschool een kans
krijgen om alsnog over te gaan: “Ik hoefde daardoor geen heel jaar over te
doen en kon even bewijzen dat ik het wel kan.” Verbeterpunten zijn volgens
leerlingen minder lange dagen, minder lesstof, meer uitleg, gespecialiseerde
studenten/leraren met vakinhoudelijke kennis, betere voorbereiding, tijdig
informeren en strenger optreden tegen leerlingen die zich misdragen.

Ervaringen van ouders
Van de dertien geïnterviewde ouders zijn er tien positief over de zomerschool.
Ouders geven bijvoorbeeld aan dat hun kind “net het duwtje kreeg wat hij
nodig had” of “het nodig had om even door elkaar geschud te worden”. Ouders
vinden het positief dat de zomerschool hun kind een kans bood om zwakke
punten op te halen en zo zijn/haar schoolcarrière voort te kunnen zetten. De
ouders met een positief beeld over de zomerschool geven aan dat hun kind
enthousiast was, de begeleiding tijdens de zomerschool goed was en de
organisatie van de zomerschool goed verliep.

De ouders met een minder positief beeld geven hiervoor verschillende
redenen aan. Een ouder geeft aan dat zij het hele jaar door heeft gevraagd om
extra ondersteuning voor haar kind, maar dat was binnen de school niet
mogelijk. Deze ouder ervaart de zomerschool niet als een goed alternatief;
haar zoon vond het niet stimulerend en er was weinig aandacht voor zijn
specifieke problematiek. Een andere ouder geeft aan dat eerst de mogelijkheid
werd geboden om thuis een extra taak te krijgen, het was niet duidelijk
waarom hiervoor in de plaats de zomerschool werd georganiseerd. Tot slot
komt naar voren dat de zomerschool als te kort wordt ervaren en de docenten
te weinig aanwezig waren tijdens de zomerschool.

Van de geïnterviewde ouders geeft iets minder dan de helft aan dat er een
intakegesprek heeft plaatsgevonden. Over de informatieverstrekking over de
zomerschool komen er wisselende geluiden naar voren. Vijf ouders geven aan
dat dit voldoende was en zij goed op de hoogte waren van de organisatie en
inhoud. De overige ouders geven aan dat de informatie (te) summier was of te
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laat kwam. Een ouder geeft bijvoorbeeld aan dat het niet duidelijk was welk
oefenmateriaal naar de zomerschool meegenomen moest worden. Een
andere ouder geeft aan dat het niet duidelijk was naar welke locatie haar
dochter moest komen voor de zomerschool. Een derde ouder kreeg een week
van tevoren de mededeling dat haar zoon misschien mocht deelnemen aan de
zomerschool en op de avond voor de start van de zomerschool werd zijn
deelname pas bevestigd. Deze ouder stelt als verbeterpunt voor om de
lerarenvergadering te beginnen met alle bespreekgevallen in plaats van de
leerlingen per klas te bespreken.

Extra aandacht, goede begeleiding, aandacht voor specifieke problemen van
leerlingen en een andere leraar met een andere kijk en aanpak worden als
succesfactoren van de zomerscholen genoemd door de ouders. Als knel-
punten komen naar voren dat de timing van de zomerschool niet optimaal is,
de communicatie en informatieverstrekking naar de ouders niet goed verliep
en dat de hoeveelheid lesstof en toetsen niet aansloot bij wat de leerlingen
konden behappen.
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1. Inleiding en vraagstelling
Uit onderzoek blijkt dat het percentage zittenblijvers in Nederland relatief hoog is: jaarlijks doet 5,8%

van de vo-leerlingen het jaar over. Nederland zit daarmee ruim boven het OECD-gemiddelde. Vooral

in het 4e leerjaar van het havo is het percentage zittenblijvers hoog. In het vwo blijken veel leerlingen

van vwo 3 naar havo-4 te vertrekken in plaats van dat ze blijven zitten en een vergelijkbare

ontwikkeling valt te zien in havo-3 en in het vmbo.

Een aantal repercussies hiervan is duidelijk: zittenblijvers vertrekken vaker dan niet-zittenblijvers uit

het onderwijs zonder een diploma (CBS, 2011, Hattie, 2009). Ook is aangetoond dat zittenblijvers met

minder plezier naar school gaan, minder goed hun best doen op school en daarnaast een negatievere

houding hebben ten opzichte van vakken als taal en rekenen (Reezigt, 2009). Daarnaast hebben

zittenblijven en afstroom negatieve gevolgen voor het opbrengstenoordeel van de school.

Deze bevindingen zijn de reden geweest voor de VO-raad en CNV Onderwijs om het initiatief te

nemen voor een tweejarige pilot met een zomerschool, als één van de manieren om het aantal

zittenblijvers in het vo te verminderen. In de zomer van 2013 en 2014 zijn leerlingen met een

achterstand op een of twee vakken, bijgespijkerd op dertien individuele en twee regionale

zomerscholen. Zij kregen intensieve begeleiding bij hun opdrachten door externe docenten en

mentoren. Aan het eind van de twee lesweken moesten ze via een toets laten zien dat ze de stof

beheersten.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2014 de effecten van de twee pilotjaren onderzocht (Faber,

Timmerman & Kievitsbosch, 2014). Van de 241 leerlingen die in 2013 een zomerschool volgden ging

85% alsnog over, van die groep is 75% van de leerlingen in het volgende schooljaar opnieuw

bevorderd of geslaagd voor het examen. In de zomer van 2014 (tweede pilotjaar) volgden 320

leerlingen op vijftien scholen de zomerschool, 86% van hen werd bevorderd naar het volgende jaar.

In 2015 is de zomerschool-tegen-zittenblijven als interventie aangeboden aan alle scholen voor het

voortgezet onderwijs in Nederland. In het sectorakkoord VO is opgenomen dat door middel van een

subsidieregeling1 scholen de gelegenheid krijgen om een zomerschool te organiseren en uit te voeren.

Er is aan 121 scholen subsidie toegekend en deze scholen hebben in een periode tussen 22 juni en

23 augustus een zomerschool georganiseerd.

1 De subsidieregeling is te vinden op de http://www.zomerscholenvo.nl/materialen/financiele-zaken/



3

In dit rapport wordt antwoord gegeven op onderstaande onderzoeksvragen:

1. Welke bijdrage levert de zomerschool aan het substantieel terugdringen van het aantal

zittenblijvers in de deelnemende scholen?

2. Draagt de zomerschool bij aan het duurzaam2 terugdringen van het aantal zittenblijvers in de

deelnemende scholen?

De kern van het onderzoek is het meten van het verschil in zittenblijvers voor en tijdens de interventie.

Hierdoor kan worden aangetoond of de zomerscholen als interventie verschil hebben gemaakt in het

percentage zittenblijvers. Om het effect van de zomerschool op de langere termijn vast te kunnen

stellen, is het van belang de geslaagde leerlingen in het schooljaar na de zomerschool te volgen. In dit

onderzoek heeft een meting na één en twee jaar plaatsgevonden.

2 Indien het om scholen gaat die aan de pilot zomerscholen hebben deelgenomen in 2013 en/of 2014
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2.  Effecten van de zomerschool als educatieve interventie tegen
het zittenblijven

2.1 (Duurzame) effecten van zomerscholen
In het buitenland bestaat al wat langer ervaring met de zomerschool. Vanaf 2000 zijn zomerscholen

als educatieve interventie in de Verenigde Staten een populaire maatregel geworden om

leerachterstanden in de zomer weg te werken en daarmee zittenblijven te voorkomen (Jacob &

Lefgren, 2004).

In 2004 constateerden onderzoekers Jacob en Lefgren dat er tot die tijd weliswaar enig bewijs is

gevonden voor een positief effect van zomerscholen, maar dat er eigenlijk nauwelijks evidentie is dat

de zomerschool ook duurzaam effectief is. Uit dit onderzoek onder 147.894 leerlingen van openbare

scholen in Chicago (periode 1997-1999), waarin een oververtegenwoordiging van laag presterende

leerlingen uit etnische minderheidsgroepen, bleek een bescheiden maar positief effect van de

zomerschool op de leerprestaties van 3rd grade leerlingen (groep 5 lagere school in Nederland). In

tegenstelling tot eerder onderzoek, constateerden Jacob en Lefgren dat de zomerschool juist een

positieve uitwerking had op laag presterende leerlingen. Het onderzoek maakte voor het meten van

effecten van zomerscholen op de leerprestaties gebruik van gestandaardiseerde toetsen, die in de VS

steeds meer worden gebruikt om leerprestaties te meten in het kader van het zogenaamde ‘test-

based’ bevorderingsbeleid. Dit houdt in dat leerlingen halverwege het schooljaar een toets moeten

maken (‘standards-based assessment’, een toets die voor alle leerlingen van dat leerjaar gelijk is) voor

een bepaald vak. Wanneer zij op deze toets op een bepaald niveau – of hoger – scoren dan worden

zij bevorderd naar het volgende leerjaar. Indien leerlingen lager scoren, of als ‘risico’ zijn aangemerkt

– dat wil zeggen dat zij een gerede kans lopen om te blijven zitten – dan worden ze naar de

zomerschool ‘gestuurd’ om hun kennis ‘bij te spijkeren’. Aan het einde van de zomerschool worden

deze leerlingen opnieuw getest. Hebben zij dan het vereiste niveau behaald, dan worden zij alsnog

bevorderd naar het volgende leerjaar (Mallette, Schreiber, Caffey, Carpenter & Hunter, 2009; Mariano

& Martorell, 2013; McCombs, Kirby & Mariano, 2009). De leerlingen die op de test na de zomerschool

opnieuw onvoldoende scoren, blijven zitten.

Over het effect van de zomerschool op de resultaten van deze gestandaardiseerde toetsen is in

enkele studies gerapporteerd. Zo verrichtte Matsudaira (2008) een effectonderzoek waaruit blijkt dat

een zomerschool voor leerlingen in grades 6-8 (in Nederland de hogere leerjaren van de basisschool

en de lagere leerjaren van het voortgezet onderwijs), effectiever is dan voor leerlingen uit lagere

klassen (de 3rd grade, groep vijf in Nederland, leerlingen van acht en negen jaar oud). Leerlingen uit

hogere leerjaren scoren .2 tot .25 standaarddeviatie hoger op testscores voor wiskunde en lezen,

nadat zij aan een zomerschool hebben deelgenomen. Zomerscholen voor zowel wiskunde als lezen

blijken uit dit onderzoek even succesvol te zijn, waardoor het volgens Matsudaira (2008) een kosten-

effectieve manier kan zijn om prestaties van leerlingen te verbeteren.
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Mallette et al. (2009) hebben door middel van een pre-test en post-test design onderzocht of 30

leerlingen uit de 7th en 8th grade (13-14 jr, 1e en 2e klas middelbaar onderwijs in Nederland) hoger

scoorden op de state-assessment na het volgen van een zes-weekse zomerschool op het gebied van

lezen. Hieruit bleek inderdaad een significant verschil naar voren te komen uit de scores van de

leerlingen op de twee toetsen, wat een effectieve interventie impliceert. Leerlingen hebben immers

een significant aangetoonde groei doorgemaakt in hun prestaties op het gebied van lezen. De

onderzoekers wijzen er echter op dat dit positieve effect vooral lijkt samen te hangen met een goede

relatie tussen leerling en docent/tutor. Hierdoor krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen, gaan zij harder

werken, hebben zij meer aandacht voor de stof en willen zij ook graag de docent plezieren (Mallette et

al., 2009). Opmerkelijk was dat zij de vooruitgang niet vasthielden tijdens het reguliere onderwijs,

waarin zij weer te maken hadden met de docenten van de school.

Dat de zomerschool niet in alle leerjaren even effectief kan zijn, blijkt ook uit het Amerikaanse

proefschrift van Ellers (2009). In haar onderzoek vergeleek zij de prestaties van ‘middle school’

leerlingen – eerste en tweede klas van de middelbare school – die een zes-weekse zomerschool

hadden gevolgd, met de prestaties van leerlingen die geen zomerschool hadden gevolgd. Beide

groepen leerlingen maakten aan het eind van het eerstejaar van de studie en aan het eind van het

tweede jaar een gestandaardiseerde test voor twee vakken, taal en wiskunde. Na controle voor

verschillende variabelen bleek er geen significant verschil te zijn in de scores op de tests voor

wiskunde en taal, hoewel er wel veel variatie te vinden was in de scores per vak, per jaar en per

groep. Ellers (2009) geeft hierbij aan dat een mogelijke oorzaak voor deze uitkomst kan zijn dat in de

tijd tussen de zomerschool en de toetsen, andere schoolinterventies bij beide groepen kunnen hebben

plaatsgevonden, wat invloed gehad kan hebben op de resultaten.

Duurzame effecten?

Het enige onderzoek naar de meerjarige effecten van de zomerschool is uitgevoerd door Borman en

Dowling (2006). Zij voerden een gerandomiseerd veldexperiment uit, in combinatie met een  pre- en

posttest (‘norm referenced reading achievement test’) bij 438 leerlingen (experimentele groep) en 248

leerlingen uit de controle groep (first grade, groep 2 en 3 in Nederland, leerlingen van zes en zeven

jaar oud). De interventie was gericht op leerlingen met een lage sociaaleconomische status. In drie

achtereenvolgende jaren werd deelgenomen aan de zomerschool van zeven weken met als doel  het

effect van ‘summer learning loss’ tegen te gaan en op de langere termijn de prestaties van leerlingen

op het gebied van lezen te verbeteren. Het resultaat was positief, dat wil zeggen indien leerlingen

meer dan gemiddeld aanwezig waren bij de bijeenkomsten (twee of meer zomers van het experiment,

dit was essentieel voor verbeterde prestatie uitkomsten). Dit bleek een significant effect te hebben op

de totale lees- en schrijfvaardigheid, de woordenschat en tekstbegrip. Dit was het geval bij ongeveer

de helft van de deelnemende leerlingen. Deze leerlingen hadden een halve tot een hele

standaarddeviatie hogere score op de ‘reading achievement test’ dan leerlingen uit de controle groep.
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Mariano en Martorell (2013) voerden eveneens een onderzoek uit naar de effecten van extra instructie

tijdens de zomer en de score op de standaard toetsen – en dus op het al dan niet zittenblijven van

leerlingen. Ze onderzochten de prestaties van leerlingen uit de 5th grade (groep 7 in Nederland,

leerlingen van tien en elf jaar oud) op Engels (taal) en wiskunde. Er bleek een bescheiden (maar niet

significant) positief effect te zijn, dat aangeeft dat het volgen van een zomerschool voor Engels de

prestatie op de toets voor dit vak kan verbeteren. Ook vinden deze onderzoekers een ‘beperkt’ positief

effecten op de uitkomsten van toetsen voor wiskunde (eveneens niet significant). Er is geen robuust

bewijs gevonden voor een duurzaam positief effect van de zomerschool, met andere

woordenleerlingen uit de 5th grade lieten in het jaar daaropvolgend in de 6th grade geen vooruitgang

meer zien.
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3. Zomerscholen 2015
In dit hoofdstuk wordt de opzet van de Zomerscholen 2015 beschreven.

3.1 Organisatie van de zomerschool
Om de organisatie van een zomerschool voor scholen mogelijk te maken is er in het sectorakkoord

VO opgenomen dat er voor het schooljaar 2014-2015 subsidie beschikbaar wordt gesteld. Scholen

hebben een aanvraag voor deze subsidie3 kunnen indienen in het voorjaar van 2015. Een voorwaarde

voor het verkrijgen van deze subsidie was onder andere dat het geld gebruikt werd voor de

organisatie en uitvoering van een zomerschool en diens doelgroep. De zomerschool is bedoeld voor

leerlingen die aan het eind van het schooljaar niet aan de bevorderingsnormen voldoen. Uitgangspunt

hierbij is dat het leerlingen betreft die de achterstand in twee weken tijd kunnen wegwerken, zodat er

voldoende basis wordt gelegd om het volgende leerjaar mee te kunnen komen.

In het onderzoek naar de procesevaluatie van Regioplan, is een analyse opgenomen van de

registraties van de subsidieaanvragen voor de zomerscholen. In deze analyse is gekeken naar de

verwachte kenmerken van de zomerscholen. In totaal hebben  121 scholen een subsidie aanvraag

toegekend gekregen. Deze scholen hebben tussen  22 juni en 23 augustus een zomerschool

georganiseerd. Scholen hadden de keus om als individuele school een zomerschool te organiseren of

als regionaal arrangement met andere scholen. Ruim 60% van de zomerscholen zijn individueel

georganiseerd, en bijna 40% van de deelnemende scholen heeft de zomerschool als regionaal

arrangement georganiseerd.

3 De subsidieregeling is te vinden op de http://www.zomerscholenvo.nl/materialen/financiele-zaken/
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In onderstaand figuur  is de geografische spreiding van de deelnemende zomerscholen 2015

weergegeven.

Figuur 3.1 Overzicht zomerscholen 2015

Alle zomerscholen zijn benaderd voor het onderzoek naar de effectiviteit van de interventie doormiddel

van een online enquête.  De vragenlijst is ingevuld door 73 zomerscholen, dit  is een respons van

60%.

3.2 Deelnemers aan de zomerschool
In de vragenlijst is informatie gevraagd over de deelnemende scholen en de deelnemende leerlingen.

Er is gevraagd of de zomerschool als individuele school georganiseerd is of als regionaal

arrangement. Indien de zomerschool als regionaal arrangement is georganiseerd, is bevraagd met

hoeveel partnerscholen dit is gedaan. Daarnaast is bevraagd in welk leerjaar en welke leerwegen  de

deelnemende leerling zitten, en welke vakken ze hebben gevolgd tijdens de zomerschool. Ook is

gevraagd of de leerlingen geslaagd zijn voor de zomerschool en daarmee bevorderd naar het

volgende leerjaar. Indien de bevordering nog voorwaardelijk was, is gevraagd wat de voorwaarde voor

bevordering was en wanneer de leerling definitief wel of niet bevorderd werd.
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Aan de 73 zomerscholen hebben 2266 leerlingen deelgenomen. De vragenlijst is door een aantal

leerlingen niet volledig ingevuld. Van 19 leerlingen is niet bekend in welk leerjaar ze zitten en van 14

leerlingen is niet bekend op welke leerweg ze zitten. Daarnaast is door 25 andere leerlingen het

geslacht niet ingevuld en van 11 leerlingen is onbekend of zij wel of niet geslaagd zijn voor de

zomerschool. Al deze leerlingen zullen niet worden meegenomen in het onderzoek, zodat uiteindelijk

2196 leerlingen in het onderzoek zijn opgenomen

Tijdens het analyseren van de ingevulde enquêtes bleek dat er leerlingen aan de zomerschool hebben

meegedaan die niet tot de doelgroep van de interventie behoren. Hierbij zijn twee categorieën te

onderscheiden.

1) Allereerst hebben er leerlingen meegedaan die ten tijde van de zomerschool in een

eindexamenklas zaten, namelijk vmbo-4 (n=45), havo-5 (n=13) en vwo-6 (n=4). Deze 62

leerlingen zijn al gezakt voor hun examen en hebben geen kans op bevordering naar het

volgende leerjaar. Het valt op dat het merendeel van deze leerlingen  (n=60) de interventie op

een regulier georganiseerde zomerschool gevolgd heeft. Op één regulier georganiseerde

zomerschool hebben alleen maar eindexamenleerlingen deelgenomen.

2) Daarnaast is van een aantal leerlingen  (n=13) bekend dat ze reeds bevorderd waren naar het

volgende schooljaar. De zomerschool was voor hen een kans om achterstanden weg te

werken, zonder dat dit gevolgen had voor hun bevordering. Ook deze leerlingen behoren niet

tot de doelgroep van de zomerschool.

De leerlingen die niet tot de doelgroep behoren zijn niet meegenomen in het onderzoek.
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Dit betekent dat er over 2121 leerlingen uitspraken gedaan kunnen worden. Hiervan zijn 1295 jongens

(61%) en 826 meisjes (39%). In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de deelnemende scholen

en leerlingen aan de zomerschool 2015.

Tabel 3.1 Overzicht deelnemers zomerschool 2015

Aantal scholen Aantal leerlingen

n n

Individuele zomerschool 52 (71%) 1314 (62%)

Regionaal arrangement 21 (39%) 807 (38%)

Totaal 73 (100%) 2121 (100%)

 Er zijn 52 scholen  (71%) die de zomerschool als individuele school hebben georganiseerd en 21

scholen (29%) hebben de zomerschool als regionaal arrangement georganiseerd. In vergelijking met

alle scholen die een zomerschool hebben georganiseerd (n=121), zijn in deze steekproef de scholen

die de zomerschool individueel georganiseerd hebben oververtegenwoordigd. Het aantal

partnerscholen in het regionaalarrangement varieert van 1 school tot 9 scholen.

Op een individueel georganiseerde zomerschool hebben in totaal 1314 (62%) leerlingen de

zomerschool gevolgd.  Het aantal leerlingen per zomerschool varieert van minimaal 3 leerlingen tot

maximaal 87 leerlingen. Op het merendeel (n=31) van individueel georganiseerde zomerscholen

hebben tussen de  11 leerlingen en  30 leerlingen deelgenomen.

In totaal hebben 807 leerlingen (38%) de zomerschool gevolgd welke als regionaal arrangement

georganiseerd is. Dit type zomerschool heeft een spreiding in deelname variërend van  2 leerlingen tot

130 leerlingen. Het merendeel van deze zomerschool als regionale arrangementen (n=13) had een

deelname tussen de 11 en 40 leerlingen. Opmerkelijk is dat er een regionaal arrangement is met 2

leerlingen, deze twee leerlingen komen van 1 school.

In de vragenlijst is de leerweg van de leerling bevraagd. Er zijn verschillende antwoorden gegeven.

Om verdere uitspraken te kunnen doen van deze verschillende leerwegen, zijn ze geclusterd. In tabel

3.2 is weergegeven welke clusters van deze leerwegen gemaakt zijn.

Tabel 3.2 overzicht leerwegen
Leerwegen

vmbo-bk vmbo-basis, vmbo-basisberoeps, vmbo-kader, vmbo-
basis/kader, vmbo-kaderberoeps

vmbo-gt vmbo-tl, vmbo-gl, vmbo-gt, mavo, mavo-havo vmbo-
t/mavo

havo-vwo havo-vwo
havo havo, havo-tweetalig
vwo/
gymnasium

vwo en gymnasium, tweetalig-vwo en tweetalig-
gymnasium
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In onderstaande tabel is weergegeven wat de verdeling is per leerjaar en leerweg van de

deelnemende leerlingen van de zomerschool.

Tabel 3.3 Verdeling leerweg en leerjaar

vmbo-bk vmbo-gt havo havo/vwo vwo/gym totaal

n n n n n n

1 25 (1%) 63 (3%) 60 (3%) 14 (0,7%) 29 (1%) 191 (9%)

2 57 (3%) 186 (9%) 160 (8%) 11 (0,5%) 81 (4%) 495 (23%)

3 75 (3%) 317 (15%) 169 (8%) 26 (1%) 54 (3%) 641 (30%)

4 - - 480 (23%) - 125 (6%) 605 (29%)

5 - - - - 189 (9%) 189 (9%)

Totaal 157 (7%) 566 (27%) 869 (41%) 51 (2%) 478 (23%) 2121 (100%)

De verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen varieert. Zo volgden 157 vmbo bk

leerlingen (7%) en 566 vmbo gt leerlingen (27%) de zomerschool, 869 leerlingen (41%) zitten op de

havo en 51 leerlingen (2%) zitten op de leerweg havo/vwo. 478 leerlingen  (23%) zijn van het

vwo/gymnasium.  Het merendeel van de leerlingen zit in het derde of vierde leerjaar, samen vormen

ze 59% van de deelnemers. 23% zit in het tweede leerjaar, 9% zit in het eerste leerjaar en 9% zit in

het vijfde leerjaar.

Leerlingen uit vooreindexamenklassen vormen een grote groep van de deelnemers voor de

zomerschool, namelijk 50%. Uitgesplitst naar de behorende leerwegen, valt het op dat 23% van de

leerlingen (n=480) in havo-4 zit. Hiermee is deze groep leerlingen oververtegenwoordigd. Vmbo-gt 3

leerlingen vormt 15% (n=317) van de deelnemers, 9% (n=189) van de deelnemers zit in vwo-5 en 3%

(n=75) zit in vmbo-bk 3.
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3.3 Vakken

In de vragenlijst is gevraagd voor welke vakken leerlingen naar de zomerschool gaan. Leerlingen

hebben maximaal 3 vakken gevolgd. In totaal zijn 18 vakken aangeboden tijdens de zomerschool,

variërend van alfa vakken (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Klassieke Talen of kunst),

bètavakken (wiskunde A/B, natuur/scheikunde, biologie, en informatica), en gammavakken (economie/

M&O, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer). Tevens zijn er vakken zoals zorg en welzijn,

techniek en rekenen aangeboden.

Het merendeel van de leerlingen kiest één van de kernvakken (Nederlands, Engels, Wiskunde) als

eerste vak. Ruim 35% (n=778) van de leerlingen heeft Wiskunde gevolgd, 14% (n=314) kiest

Nederlands als eerste vak en 13% (n=287) van de leerlingen kiest Engels als eerste vak. Naast de

kernvakken worden natuur/scheikunde door 8,7% (n=191) van de leerlingen gekozen en 8,0%

(n=176) volgt Economie/M&O.

Ruim 46% (n=1016) van de leerlingen volgt een tweede vak in de zomerschool. Als tweede vak volgt

22% (n=227) van deze leerlingen wiskunde, 17% (n=177) volgt Engels, 13% (n=128) volgt

natuur/scheikunde en 11% (n=115) volgt Economie/M&O. Nederlands wordt door 10% (n=106) van de

leerlingen gevolgd als tweede vak.

Slechts 3% (n=65) van de leerlingen volgt een derde vak in de zomerschool. De meest gekozen

vakken zijn Wiskunde (n=8), Duits (n=7), Engels (n=6) of natuur/scheikunde (n=6).
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4. Analyse van het aantal zittenblijvers in het voorgezet onderwijs

4.1 Definitie zittenblijven
Een van de doelstellingen van het sectorakkoord is dat het landelijk percentage zittenblijvers in 2020

is gedaald van 5,8 % ( in 2012) naar 3,8 % (VO-raad en OCW, 2014). Voorheen gebruikte DUO een

onderwijsmatrix voor het berekenen van zittenblijvers. Met behulp van deze matrix kon het percentage

zittenblijvers worden geschat. Hieruit is destijds geschat dat 5,8% van de leerlingen in Nederland

blijven zitten, in het schooljaar 2012-2013. Dit percentage is opgenomen in het sectorakkoord.

Aangezien DUO ook in het bezit is van onderwijsnummers van leerlingen, kunnen individuele

leerlingen gevolgd worden tijdens hun schoolloopbaan. Op basis hiervan is het stromenbestand

opgezet en kan het percentage zittenblijvers heel nauwkeurig worden bepaald, veel nauwkeuriger dan

met behulp van de onderwijsmatrix. Gevolg van deze berekening is, dat er een iets hoger percentage

zittenblijven is berekend voor het schooljaar 2012-2013 dan in het sectorakkoord staat vermeld

(namelijk 5,9% in plaats van 5,8%)

Om een betrouwbare analyse  te kunnen geven van het aantal zittenblijvers is het belangrijk om te

weten welke definitie van zittenblijven gehanteerd is in het sectorakkoord. In het sectorakkoord wordt

zittenblijven gezien als leerlingen die blijven zitten min de leerlingen die opstromen, plus de leerlingen

die afstromen. Oftewel, leerlingen vallen onder de definitie zittenblijven wanneer ze hetzelfde leerjaar

op nieuw doen, binnen dezelfde leerweg of leerlingen die afstromen naar een lagere leerweg maar

wel doorgaan op een hoger leerjaar.  Deze definitie wordt ook gehanteerd in de onderstaande

analyses.
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4.2 Het landelijk beeld
In tabel 4.1 is vanaf schooljaar 2009-2010 tot en met schooljaar 2014-2015 het landelijk beeld

gegeven van het zittenblijven, uitgesplitst naar leerweg en leerjaar. Deze cijfers zijn aangeleverd door

DUO. Het landelijk beeld zittenblijven bestaat uit scholen die een zomerschool in 2015 georganiseerd

hebben en scholen die dat niet hebben gedaan

Tabel 4.1 Landelijk beeld zittenblijvers

% doublures ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 ‘12-‘13 ‘13-‘14 ‘14-‘15
Leerjaar 1 2,22% 2,45% 2,39% 2,30% 2,53% 2,70%

vmbo 3,11% 3,31% 3,22% 2,75% 3,16% 3,26%
havo 1,16% 1,60% 1,46% 1,42% 2,29% 2,49%
vwo 1,46% 1,40% 1,51% 1,54% 1,51% 1,82%

Leerjaar 2 3,97% 4,27% 4,20% 4,10% 3,98% 3,71%
vmbo 3,91% 4,35% 4,29% 4,19% 4,04% 3,79%
havo 5,20% 5,49% 5,16% 4,78% 4,96% 4,42%
vwo 2,68% 2,96% 2,90% 2,78% 2,83% 2,68%

Leerjaar 3 5,99% 6,53% 6,55% 6,09% 5,57% 5,26%
vmbo b 4,99% 5,69% 6,38% 5,93% 5,87% 6,05%
vmbo k 3,69% 4,16% 4,52% 4,30% 3,77% 3,47%
vmbo (g)t 7,35% 8,25% 8,34% 7,75% 7,25% 6,94%
havo 8,67% 9,36% 8,71% 7,86% 6,81% 6,36%
vwo 3,51% 3,39% 3,35% 3,24% 2,98% 2,60%

Leerjaar 4 8,27% 8,93% 9,48% 9,01% 8,14% 7,85%
havo 14,07% 14,34% 14,64% 14,14% 13,14% 13,10%
vwo 10,96% 11,60% 11,12% 10,28% 9,45% 8,67%

Leerjaar 5 11,31% 11,64% 11,47% 10,14% 9,67% 10,47%
vwo 10,37% 11,23% 12,15% 10,81% 9,77% 9,94%

Totaal 5,99% 6,41% 6,50% 5,93% 5,66 5,55%

Het landelijk percentage zittenblijven is in het schooljaar 2009-2010 5,99%, in schooljaar 2010-2011

en 2011-2012 stijgt het percentage zittenblijven naar 6,41 en 6,50%. In schooljaar 2012-2013 en

2013-2104 daalt het percentage zittenblijvers tot 5,93% en 5,66%. Het percentage zittenblijven voor

schooljaar 2014-2015 is voorlopig 5,55%. In het najaar van 2016 zal bekend zijn wat het definitieve

percentage zittenblijvers voor het schooljaar 2014-2015 is.  Er is sinds 2012-2013 een dalende trend

waarneembaar in het landelijk beeld zittenblijven

In leerjaar drie, vier en vijf blijven gemiddeld meer leerlingen zitten dan in leerjaar één en twee,

gedurende de verschillende schooljaren. Wanneer er gekeken wordt naar de verschillende leerwegen,

valt het op dat  leerlingen in vmbo 3 (g)t en havo-3, havo-4 en vwo-4 en vwo-5 een hoger percentage

zittenblijvers hebben dan de andere leerwegen en leerjaren.
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In onderstaand figuur zijn de percentages zittenblijven van deze leerwegen weergegeven.

Figuur 4.1 Landelijk beeld zittenblijven vmbo (g)t, havo en vwo

In de figuur is af te lezen dat over de verschillende schooljaren ongeveer 8% van de vmbo-(g)t 3

leerlingen en havo-3 leerlingen blijft zitten. Voor vwo-4 en vwo-5 leerlingen is dit ongeveer 11%. In

havo 4 blijft 14% van de leerlingen zitten. Dit percentage valt ver boven het gemiddelde van andere

leerwegen en leerjaren.

Vmbo-gt 3 leerlingen en havo-4 leerlingen vormen samen 38% van alle leerlingen die deelnemen aan

de zomerscholen. Deze groep is oververtegenwoordigd en dit sluit aan bij het hoge percentage

zittenblijven in het landelijk beeld zittenblijven.

In de volgende twee paragrafen zal er gekeken worden naar het beeld van het aantal zittenblijvers op

de scholen die in 2015 een zomerschool georganiseerd hebben (paragraaf 4.2) en het beeld van het

aantal zittenblijvers op de scholen die geen zomerschool georganiseerd hebben in 2015 (paragraaf

4.3).
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4.3 Het beeld binnen de Zomerscholen 2015
In tabel 4.2 is vanaf schooljaar 2009-2010 tot en met schooljaar 2014-2015 het beeld van het

percentage zittenblijven weergegeven, binnen de scholen die hebben deelgenomen aan de

Zomerscholen 2015. Deze cijfers zijn aangeleverd door DUO.

Het percentage zittenblijven binnen de deelnemende zomerscholen laat een gelijke trend zien als het

landelijk beeld. Wat opvalt is dat gemiddeld gezien het percentage zittenblijven binnen de

zomerscholen ongeveer 0.6% hoger is, in vergelijking met het landelijk beeld. Het percentage

zittenblijven binnen de zomerscholen is in het schooljaar 2009-2010 6,64%  en in schooljaar 2010-

2011 en 2011-2012 stijgt het percentage zittenblijven naar 7,15% en 7,16%.  In schooljaar 2012-2013

en  2013-2104 daalt het percentage zittenblijvers tot 6,51% en 6,32%. In het schooljaar 2014-2015

daalt het percentage zittenblijvers tot 6,01%. Dit is een voorlopige percentage, in het najaar van 2016

zullen de definitieve cijfers beschikbaar zijn.

Net als bij het landelijk beeld, blijven in leerjaar drie, vier en vijf gemiddeld meer leerlingen zitten dan

in leerjaar één en twee, gedurende de verschillende schooljaren.  Wanneer er gekeken wordt naar de

verschillende leerwegen, valt het op dat  leerlingen in vmbo 3 (g)t en havo-3, havo-4 en vwo-4 en vwo-

5 een hoger percentage zittenblijvers hebben dan de andere leerwegen en leerjaren.

Tabel 4.2 Beeld zittenblijvers op deelnemende zomerscholen

% doublures ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 ‘12-‘13 ‘13-‘14 ‘14- ‘15
Leerjaar 1 1,76% 1,74% 1,89 1,88% 2,11% 2,00%

vmbo 1,82% 1,82% 2,08% 1,84% 2,56% 2,15%
havo 1,29% 1,51% 1,54% 1,30% 2,42% 2,13%
vwo 1,21% 1,21% 1,31% 1,24% 1,21% 1,30%

Leerjaar 2 4,10% 4,39% 4,31% 4,10% 4,17% 3,61%
vmbo 5,06% 5,02% 5,15% 4,68% 4,55% 4,25%
havo 5,15% 5,71% 5,03% 4,87% 5,22% 4,22%
vwo 2,32% 2,78% 2,62% 2,56% 2,74% 2,44%

Leerjaar 3 6,68% 7,23% 7,10% 6,58% 6,16% 5,86%
vmbo b 6,02% 6,11% 6,79% 6,35% 6,92% 7,07%
vmbo k 4,48% 5,60% 4,68% 4,11% 4,64% 4,20%
vmbo (g)t 8,39% 9,43% 9,56% 8,98% 8,54% 8,30%
havo 9,17% 9,51% 8,90% 8,27% 7,20% 6,71%
vwo 3,24% 3,54% 3,70% 3,23%% 2,88% 2,71%

Leerjaar 4 9,71% 10,77% 11,02% 10,56% 9,71% 9,11%
havo 12,23% 14,64% 14,78% 14,25% 13,45% 13,30%
vwo 10,55% 12,69% 11,90% 11,00% 9,80% 8,53%

Leerjaar 5 11,52% 11,87% 11,66% 10,48% 9,70% 10,69%
vwo 9,02% 11,61% 12,58% 11,57% 8,20% 9,73%

Totaal 6,64% 7,15% 7,16% 6,51% 6,32% 6,01%
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In onderstaand figuur zijn de percentages zittenblijven van deze leerwegen weergegeven.

Figuur 4.2 Beeld zittenblijven zomerscholen 2015 vmbo (g)t, havo en vwo

In de figuur valt af te lezen dat over de verschillende schooljaren ongeveer 8% van de havo-3

leerlingen en 9% van de vmbo (g)t leerlingen blijft zitten. Voor vwo-4 en vwo-5 leerlingen is dit

ongeveer 10%. In havo 4 blijft 14% van de leerlingen zitten. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan

het gemiddeld percentage zittenblijvers van alle leerwegen en leerjaren. In schooljaar 2014-2015 is

een stijging van 1,53% waar te nemen in vwo-5 ten opzichte van schooljaar 2013-2014.
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4.3 Het beeld binnen de scholen zonder zomerschool
In tabel 4.3 is vanaf schooljaar 2009-2010 tot en met schooljaar 2014-2015 het beeld van het

percentage zittenblijven weergegeven, binnen de scholen die geen zomerschool 2015 hebben

georganiseerd. Deze cijfers zijn aangeleverd door DUO.

Het percentage zittenblijven binnen de scholen zonder zomerschool laat een gelijke trend zien als het

landelijk beeld en het beeld binnen de zomerscholen. Wat opvalt is dat gemiddeld gezien het

percentage zittenblijven binnen de scholen zonder zomerschool ongeveer 0.2-0.3% lager is in

vergelijking met het landelijk beeld en 0.7-1.0% lager is in vergelijking met het beeld binnen de

zomerscholen. Er is een dalende trend zichtbaar vanaf schooljaar 2012-2013 bij zowel het landelijk

beeld, als het beeld binnen de zomerscholen en scholen zonder zomerschool. Het valt op dat deze

daling bij de scholen zonder zomerschool minder sterk is in schooljaar 2014-2015, namelijk 0,07% in

vergelijking met het beeld binnen de zomerscholen (0,31%).

Het percentage zittenblijven binnen de scholen zonder zomerschool is in het schooljaar 2009-2010

5,71% en in schooljaar 2010-2011 en 2011-2012 stijgt het percentage zittenblijven naar 6,09% en

6,22%. In schooljaar 2012-2013 en 2013-2104 daalt het percentage zittenblijvers tot 5,69% en 5,40%.

In het schooljaar 2014-2015 daalt het percentage zittenblijvers tot 5,33%. Dit is een voorlopige

percentage, in het najaar van 2016 zullen de definitieve cijfers beschikbaar zijn.

Tabel 4.3 Beeld zittenblijvers scholen zonder zomerschool
% doublures ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 ‘12-‘13 ‘13-‘14 ‘14- ‘15
Leerjaar 1 2,41% 2,72% 2,58% 2,46% 2,67% 2,95%

vmbo 3,43% 3,67% 3,48% 2,96% 3,30% 3,53%
havo 1,06% 1,65% 1,41% 1,50% 2,21% 3,51%
vwo 1,60% 1,53% 1,62% 1,70% 1,66% 2,71%

Leerjaar 2 3,91% 4,22% 4,16% 4,09% 3,91% 3,75%
vmbo 3,58% 4,16% 2,65% 4,06% 3,91% 3,63%
havo 5,22% 5,37% 5,90% 4,74% 4,82% 4,52%
vwo 2,87% 3,06% 8,03% 2,90% 2,88% 2,80%

Leerjaar 3 5,71% 6,25% 6,33% 5,89% 5,34% 5,03%
vmbo b 4,78% 5,61% 6,30% 5,85% 5,68% 5,87%
vmbo k 3,52% 3,86% 4,48% 4,33% 3,61% 3,34%
vmbo (g)t 6,94% 7,82% 7,90% 7,30% 6,81% 6,47%
havo 8,38% 9,28% 8,59% 7,64% 6,59% 6,16%
vwo 3,67% 3,31% 3,14% 3,25% 3,04% 2,54%

Leerjaar 4 7,64% 8,14% 8,83% 8,36% 7,50% 7,34%
havo 14,07% 14,16% 14,55% 14,08% 12,94% 12,98%
vwo 11,00% 10,97% 10,67% 9,87% 9,25% 8,77%

Leerjaar 5 11,19% 11,50% 11,36 9,94% 9,65% 10,34%
vwo 11,91% 11,84% 11,90% 10,38% 9,91% 10,54%

Totaal 5,71% 6,09% 6,22% 5,69% 5,40% 5,33%
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Net als bij het landelijk beeld en het beeld binnen de zomerscholen, blijven in leerjaar drie, vier en vijf

gemiddeld meer leerlingen zitten dan in leerjaar één en twee, gedurende de verschillende schooljaren.

Wanneer er gekeken wordt naar de verschillende leerwegen, valt het op dat leerlingen in vmbo 3 (g)t

en havo-3, havo-4 en vwo-4 en vwo-5 een hoger percentage zittenblijvers hebben dan de andere

leerwegen en leerjaren.

In onderstaand figuur zijn de percentages zittenblijven van deze leerwegen weergegeven.

Figuur 4.3 Beeld zittenblijven scholen zonder zomerscholen 2015 vmbo (g)t, havo en vwo

In de figuur valt af te lezen dat over de verschillende schooljaren ongeveer 6-7% van de havo-3 en de

vmbo (g)t 3 leerlingen blijft zitten. Voor vwo-4 leerlingen is dit ongeveer 11% in schooljaar 2009-2010

en 2010-2011, en dit percentage daalt in schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 naar ongeveer 9%.

Voor vwo-5 leerlingen is dit percentage ongeveer 12 % in schooljaar 2009-2010 tot en met 2011-2012.

In 2012-2013 en 2013-2014 daalt het aantal zittenblijvers in vwo 5 naar ongeveer 10%. In schooljaar

2014-2015 stijgt het aantal zittenblijvers licht, naar 10,50%. In havo 4 blijft 14% van de leerlingen

zitten in de schooljaren 2009-2010 tot en met 2012-2013, in schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 blijft

ongeveer 13% zitten. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan het gemiddeld percentage zittenblijvers

van alle leerwegen en leerjaren.
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4.4 Bevorderingspercentage Zomerschool 2015
In deze paragraaf wordt procentueel weergegeven hoe leerlingen de zomerschool hebben afgesloten.

Wanneer dit succesvol is gedaan, zijn leerlingen alsnog bevorderd naar het volgende leerjaar.

Wanneer de leerlingen niet voor de zomerschool zijn geslaagd, zijn ze alsnog blijven zitten. Ook is

gekeken naar leerlingen die voorwaardelijk zijn bevorderd naar het volgende leerjaar (n=84). Tevens

zijn er leerlingen na afloop van de zomerschool afgestroomd naar een lagere leerweg (n=16). De

percentages worden weergegeven naar geslacht, type zomerschool (reguliere zomerschool of

regionaal arrangement) leerweg (vmbo-bk, vmbo-gt, havo, havo-vwo en vwo-gymnasium) en leerjaar

(1-5).

Bevorderingspercentage 2015

Aan het onderzoek naar de zomerschool 2015 hebben 2121 leerlingen mee gedaan. Na afloop van de

interventie zijn 1750 leerlingen alsnog bevorderd naar het volgende leerjaar, dit is 83%. DUO heeft de

deelnemende scholen van 2015 eveneens benaderd in het kader van de subsidieverantwoording en

het bevorderingspercentage bevraagd. DUO had een hogere respons op deze vraag (94%) maar

vond eveneens een bevorderingspercentage van 83%. In vergelijking met de pilot in 2013 (85%) en

de pilot in 2014 (86%), valt dit bevorderingspercentage iets lager uit.

In tabel 4.3 is de verdeling weergegeven van het aantal leerlingen naar geslacht, dat na de

zomerschool 2015 bevorderd is  naar het volgende leerjaar.

Tabel 4.3 Verdeling aantal leerlingen bevorderd na zomerschool naar geslacht

Geslacht

Jongens Meisjes Totaal

n n n

Bevorderd na zomerschool 1052 (81%) 698 (85%) 1750 (83%)

Niet bevorderd na zomerschool 164 (13%) 79 (10%) 243 (12%)

Voorwaardelijk bevorderd na zomerschool 53 (4%) 31 (4%) 84 (4%)

Afstroom na afloop zomerschool 7 (0,5%) 9 (1%) 16 (1%)

Onbekend 19 (1,5%) 9 (1%) 28 (1%)

Totaal 1295 (100%) 826 (100%) 2121 (100%)

Van alle jongens die hebben deelgenomen aan de zomerschool is 81% bevorderd en 13 % niet

bevorderd na afloop van de zomerschool. 4% van de deelnemende jongens is voorwaardelijk

bevorderd en  0,5% is afgestroomd naar een lagere leerweg na afloop van de zomerschool. Van 1,5%

van de deelnemende jongens is onbekend hoe ze de zomerschool hebben afgesloten.

Van alle meisjes die hebben deelgenomen is 85% bevorderd en 10% niet bevorderd na afloop van de

zomerschool. 4% van de deelnemende meisjes is voorwaardelijk bevorderd en 1% stroomt af naar
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een lagere leerweg. Tevens is van 1% van de deelnemende meisjes onbekend hoe ze de

zomerschool hebben afgesloten.

Wanneer leerlingen voorwaardelijk bevorderd zijn, is er in de enquête gevraagd wat de voorwaarde

voor bevordering is. Voor 42% (n=35) van deze leerlingen betekent dit dat ze gedurende (een deel

van) het schooljaar extra bijles of (huiswerk)begeleiding zullen krijgen. Voor 30% (n=25) is het

onbekend wat de voorwaarde voor bevordering is. De overige leerlingen moeten een extra toets of

opdracht maken (n=7), moeten met kerst op overgaan staan (n=7) of worden besproken bij de directie

(n=5). Eén leerling zal van vakkenpakket moeten wisselen en voor een andere leerling is de

werkhouding gedurende het schooljaar een voorwaarde voor bevordering.

Meer jongens (61%) dan meisjes (39%) hebben deelgenomen aan de zomerschool, waardoor er

sprake is van een enigszins scheve verdeling. Er  is onderzocht of jongens dan wel meisjes vaker

bevorderd of niet bevorderd zijn na afloop van de zomerschool. Om dit na te gaan is een Chi-kwadraat

toets uitgevoerd. Het aantal jongens en meisjes dat voorwaardelijk bevorderd is, is afgestroomd naar

een lagere leerweg, of waarvan onbekend is hoe ze de zomerschool hebben afgerond,  is te weinig

om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om die reden zijn deze leerlingen niet meegenomen in

deze analyses. Uit de analyse blijkt dat er sprake is van een licht significant verschil tussen jongens en

meisjes in de mate van bevordering na afloop van de zomerschool (X2(1)=4.88, p= 0.03).

Verdeling aantal bevorderde leerlingen en type zomerschool

 In tabel 4.4 is de verdeling weergegeven van het aantal leerlingen dat bevorderd is per type

zomerschool.

1082 leerlingen van een zomerschool die individueel georganiseerd is, zijn bevorderd naar het

volgende leerjaar. Dit is een bevorderingspercentage van 82%. De 668 leerlingen die bevorderd zijn

na afloop van een zomerschool op een regionaal arrangement vormen  vergelijkbaar

Tabel 4.4 Verdeling aantal geslaagden zomerschool 2015 per type zomerschool

Individuele

zomerschool

Regionaal

arrangement

totaal

Bevorderd na zomerschool 1082 (82%) 668 (83%) 1750 (83%)

Niet bevorderd na zomerschool 132 (10%) 111 (14%) 243 (12%)

Voorwaardelijk bevorderd na zomerschool 71 (5%) 13 (2%) 84 (4%)

Afstroom na afloop zomerschool 14 (1%) 2 (0%) 16 (1%)

Onbekend 15 (1%) 13 (2%) 28 (1%)

Totaal 1314 807 2121
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bevorderingspercentage, namelijk 83%. Beide bevorderingspercentages komen overeen met het

percentage van het totaal geslaagde leerlingen (83%).

Er hebben meer leerlingen deelgenomen aan een individueel georganiseerde zomerschool (62%) dan

aan een zomerschool welke als regionaal arrangement georganiseerd is (38%). Hierdoor is een

scheve verdeling ontstaan. Er is onderzocht of leerlingen op een individueel georganiseerde

zomerscholen dan wel een regionaal arrangement vaker bevorderd of niet bevorderd zijn na afloop

van de zomerschool. De leerlingen die voorwaardelijk bevorderd zijn, afgestroomd zijn naar een

lagere leerweg of waarvan niet bekend is hoe ze de zomerschool hebben afgesloten zijn niet

meegenomen in de analyses, vanwege de te kleine groepen voor betrouwbare uitspraken. Door

middel van een Chi-kwadraat toets is er gekeken naar mogelijke significante verschillen. Uit de

analyse blijkt dat er sprake is van een licht significant verschil tussen de verschillende type

zomerscholen (individueel georganiseerde zomerschool of regionaal arrangement) in de mate van

bevordering na afloop van de zomerschool (X2(1)=5.05, p= 0.03).
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Verdeling aantal bevorderde leerlingen na afloop van de zomerschool per leerjaar

In onderstaande tabel is weergegeven wat de verdeling is van het aantal leerlingen per leerjaar, dat bevorderd is na afloop van de zomerschool.

Leerlingen in het eerste leerjaar zijn in 92% van de gevallen bevorderd naar het volgende leerjaar, in het tweede leerjaar is dit 84% en leerlingen in het derde

leerjaar worden in 82% bevorderd na afloop van de zomerschool. In het vierde en vijfde leerjaar is 80% bevorderd na afloop van de zomerschool.

Tabel 4.5 verdeling aantal bevorderde leerlingen na zomerschool per leerjaar

Leerjaar

1 2 3 4 5 Totaal

Geslaagd voor zomerschool 176 (92%) 418 (84%) 523 (82%) 482 (80%) 151 (80%) 1750 (83%)

Niet geslaagd voor zomerschool 12 (6%) 49 (10%) 60 (9%) 91 (15%) 31 (16%) 243 (12%)

Voorwaardelijk geslaagd voor zomerschool 2 (1%) 24 (5%) 30 (5%) 25 (4%) 3 (2%) 84 (4%)

Afstroom na afloop zomerschool 1 (1%) 4 (1%) 11 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (1%)

Onbekend 0 (0%) 0 (0%) 17 (3%) 7 (1%) 4 (2%) 28 (1%)

Totaal 191 495 641 605 189 2121
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Verdeling aantal bevorderde leerlingen na afloop van de zomerschool per leerweg

In tabel 4.6 is de verdeling weergegeven van het aantal leerlingen dat is bevorderd na afloop van de zomerschool naar leerweg.

Van alle vmbo-bk leerlingen is 83% bevorderd na afloop van de zomerschool, voor vmbo-gt leerlingen is een bevorderingspercentage van 86% te zien. 81%

van alle havo en vwo leerlingen is na afloop van de zomerschool bevorderd en voor 82% van de havo/vwo leerlingen is dit het geval. Van alle deelnemers aan

de zomerschool zaten 480 leerlingen in havo-4 (23%). Het bevorderingspercentage voor deze leerlingen is 80% (n=386).

Tabel 4.6 Verdeling aantal bevorderde leerlingen na zomerschool per leerweg

Leerweg

vmbo-bk vmbo-gt havo havo/vwo vwo/ gymnasium Totaal

Geslaagd voor zomerschool 131 (83%) 486 (86%) 704 (81%) 42 (82%) 387 (81%) 1750(83%)

Niet geslaagd voor zomerschool 13 (8%) 45 (8%) 119 (14%) 6 (12%) 60 (13%) 243 (12%)

Voorwaardelijk geslaagd voor zomerschool 5 (3%) 27 (5%) 37 (4%) 0 (0%) 15 (3%) 84 (4%)

Afstroom na afloop zomerschool 0 (0%) 1 (1%) 5 (1%) 3 (6%) 7 (2%) 16 (1%)

Onbekend 8 (5%) 7 (1%) 4 (1%) 0 (0%) 9 (2%) 28 (1%)

Totaal 157 566 869 51 478 2121
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In hoofdstuk 3.2 is beschreven dat 50% van de deelnemers aan de zomerschool in een

vooreindexamenjaar zit (vmbo-bk 3, vmbo-gt 3, havo-4 en vwo-5). Van alle leerlingen in een

vooreindexamenjaar is 86% (n=859) bevorderd na afloop van de zomerschool. Leerlingen die niet in

een vooreindexamenjaar zitten zijn in 90%  (n=891) van de gevallen bevorderd na afloop van de

zomerschool. Er is onderzocht of leerlingen in vooreindexamen jaren dan wel niet vooreindexamenjaar

vaker bevorderd of niet bevorderd zijn na afloop van de zomerschool. De leerlingen die voorwaardelijk

bevorderd zijn, afgestroomd zijn naar een lagere leerweg of waarvan niet bekend is hoe ze de

zomerschool hebben afgesloten zijn niet meegenomen in de analyses, vanwege de te kleine groepen

voor betrouwbare uitspraken. Door middel van een Chi-kwadraat toets is er gekeken naar mogelijke

significante verschillen. Uit de analyse blijkt dat er sprake is van een significant verschil tussen de

vooreindexamenleerlingen en de leerlingen van andere leerwegen in de mate van bevordering na

afloop van de zomerschool (X2(1)=7.46, p= 0.01).
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5. Duurzaam terugdringen van het zittenblijven
In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal ‘Draagt de zomerschool bij aan het

duurzaam4 terugdringen van het aantal zittenblijvers in de deelnemende scholen’.

Wanneer leerlingen de zomerschool succesvol afronden, heeft dit als resultaat dat ze hun achterstand

hebben kunnen in halen waardoor ze alsnog bevorderd worden naar het volgende leerjaar. Het is

interessant om te kijken hoe het verder gaat met deze leerlingen.

De duurzaamheid van de zomerschool is in het najaar van 2015  voor twee pilotjaren (2013 en 2014)

gemeten.

1) Allereerst is er gekeken of de leerlingen die hebben deelgenomen aan de pilot van 2013, na

succesvolle afronding van schooljaar 2013-2014, wederom in schooljaar 2014-2015

bevorderd zijn. Hierdoor wordt uitspraak gedaan over het duurzame effect van de interventie

over twee jaar (paragraaf 5.1).

2)  Ten tweede zijn we nagaan of de leerlingen die succesvol  hebben deelgenomen aan de pilot

in 2014, ook over gegaan zijn na afloop van het school jaar 2014-2015. Oftewel, wat is het

duurzame effect van de interventie na één jaar (paragraaf 5.2)?

5.1 Duurzaam effect na 2 jaar
Om iets te kunnen zeggen over de duurzaamheid van de interventie over twee jaar, is gekeken naar

de pilot in 2013. In figuur 5.1 is een overzicht weergegeven van het aantal scholen wat heeft

deelgenomen aan de pilot in 2013, het bevorderingspercentage na afloop van de interventie, het

aantal scholen wat informatie heeft aangeleverd wat betreft het duurzame effect na één jaar en het

bevorderingspercentage (najaar 2014). Tevens valt af te lezen hoeveel scholen informatie hebben

aangeleverd aangaande de vraag over het duurzame effect na twee jaar en het

bevorderingspercentage (najaar 2015).

4 Indien het om scholen gaat die aan de pilot zomerscholen hebben deelgenomen in 2013 en/of 2014
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Figuur 5.1 Stroomdiagram duurzaamheid 2 jaar
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In 2013 hebben 241 leerlingen deelgenomen aan de interventie tegen zittenblijven, verdeeld over 13

scholen, en na afloop zijn 205 leerlingen alsnog bevorderd. Van  deze 205 leerlingen is in het najaar

van 2014 bevraagd, hoe zij het schooljaar 2013-2014 hebben afgesloten. Deze bevraging resulteerde

in informatie van 191 leerlingen (één school had geen gegevens aangeleverd). Op basis van de

aangeleverde informatie van 191 leerlingen, is vastgesteld dat de interventie voor 75% van de

leerlingen een duurzaam effect had voor 1 jaar.

Om uitspraak te kunnen doen over het duurzame effect over 2 jaar is gekeken naar de groep

leerlingen die nog geen eindexamen heeft gedaan. Alleen over deze groep leerlingen kan uitspraak

worden wat betreft het duurzame effect over 2 jaar; de andere leerlingen zijn al van school omdat ze

geslaagd zijn voor hun eindexamen, of de interventie bleek voor hen niet duurzaam effectief voor één

jaar (gezakt voor eindexamen of niet bevorderd naar het volgende schooljaar).

Dit betreft nog 52 leerlingen en over deze leerlingen is informatie bevraagd aan de 12 desbetreffende

scholen. Van de leerlingen van 11 scholen is informatie verkregen, dit betreft 52 leerlingen. De

leerlingen van de school die geen gegevens heeft aangeleverd, zijn in schooljaar 2013-2014 geslaagd

of gezakt. Daarom is de vraag over het duurzame effect van de interventie over twee jaar op hen  niet

van toepassing.

 In onderstaande tabel is de verdeling weergegeven van het succesvol afronden van het schooljaar

2014-2015

In de tabel is weergegeven dat 30 leerlingen (58%) zijn geslaagd voor hun eindexamen, en 11

leerlingen (21%) zijn bevorderd naar het volgend leerjaar. Voor deze 41 leerlingen (79%) is de

interventie duurzaam effectief gebleken over twee jaar.

Er zijn 6 leerlingen (11%) gezakt voor hun eindexamen. Daarnaast zijn 5 leerlingen (10%) niet

bevorderd naar het volgend leerjaar. Voor deze 11 leerlingen (21%) heeft de interventie geen

duurzaam effect over 2 jaar.

Tabel 5.2 Duurzaam effect (na twee jaar) van de zomerschool

N %

Duurzaam effect 2 jaar Geslaagd voor eindexamen 30 58%

Bevorderd naar volgend leerjaar 11 21%

Geen duurzaam effect 2 jaar Gezakt voor eindexamen 6 11%

Niet bevorderd naar volgend leerjaar 5 10%

Totaal 52 100%
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5.2 Duurzaam effect na 1 jaar
Ten tijde van de zomerschool in 2014 deden 320 leerlingen mee, verdeeld over 14 zomerscholen. Na

afloop van de interventie zijn 276 leerlingen (86%) alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar.

Om uitspraak te kunnen doen over de duurzaamheid van de interventie is van deze leerlingen

gevraagd hoe ze het schooljaar 2014-2015 hebben afgesloten. Hebben ze het schooljaar succesvol

afgerond omdat  ze geslaagd zijn voor hun eindexamen of zijn bevorderd naar het volgende

schooljaar? Of zijn ze gezakt of blijven zitten? De 14 deelnemende scholen van de pilot 2014 zijn

benaderd om deze informatie  over de voormalige zomerschooldeelnemers aan te leveren. 13 scholen

hebben dit gedaan. Hierdoor is van 258 leerlingen gegevens verkregen. Echter, 4 leerlingen zijn

gedurende het schooljaar verhuisd, waardoor van deze leerlingen geen informatie gegeven kan

worden.  In onderstaande figuur is weergegeven wat de verdeling is van het succesvol afronden van

het schooljaar 2014-2015.
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Figuur 5.2 Stroomdiagram duurzaamheid 1 jaar
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In de figuur is weergegeven dat 78 leerlingen (30%) zijn bevorderd naar het volgende leerjaar en 94

leerlingen (37%) geslaagd zijn voor hun eindexamen. Voor 172 leerlingen (68%) kan gezegd worden

dat de interventie een duurzaam effect  van 1 jaar heeft.

43 leerlingen (17%) zijn gezakt voor hun eindexamen en 39 leerlingen (15%) zijn niet bevorderd naar

het volgende leerjaar. Voor 82 leerlingen (32%) kan gezegd worden dat de interventie geen duurzaam

effect heeft.

Het percentage leerlingen waarvoor de interventie een duurzaam effect heeft (68%) valt lager uit

vergeleken met het percentage van  duurzaam effect na 1 jaar voor de pilot van 2013 (75%) zoals

gevonden in Faber, Timmerman en Kievitsbosch (2014).
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TABELLEN BIJ DE PROCESEVALUATIE - REGIOPLAN

Tabellen bij hoofdstuk 2

Tabel B1.1 Kenmerken van de zomerscholen 2015 (N=121)
Kenmerk Aantal Percentage
Aanwezigheid partnerscholen
Ja 48 39,7
Nee 73 60,3

Totaal aantal partnerscholen per school (N=48)
1 partnerschool 17 35,4
2 partnerscholen 8 16,7
3 partnerscholen 8 16,7
4 partnerscholen 5 10,4
5 partnerscholen 5 10,4
6 partnerscholen 3 6,3
8 partnerscholen 1 2,1
10 partnerscholen 1 2,1

In het verleden een zomerschool aangeboden?
Ja, maar geen pilotschool 14 11,6
Ja, als pilotschool 12 9,9
Nee, nog geen ervaring 95 78,5

Prognose aantal leerlingen per zomerschool
6 – 25 leerlingen 17 14,0
25 – 50 leerlingen 60 49,6
50 – 75 leerlingen 20 16,5
75 – 100 leerlingen 10 8,3
100 – 125 leerlingen 8 6,6
Meer dan 125 leerlingen 6 5,0

Prognose aantal leerlingen, uitgesplitst naar
schoolsoort en leerjaar
Vmbo leerjaar 1 247 3,7
Vmbo leerjaar 2 549 8,3
Vmbo leerjaar 3 1168 17,7
Havo leerjaar 1 138 2,1
Havo leerjaar 2 446 6,8
Havo leerjaar 3 732 11,1
Havo leerjaar 4 1538 23,3
Vwo leerjaar 1 63 1,0
Vwo leerjaar 2 240 3,6
Vwo leerjaar 3 387 5,9
Vwo leerjaar 4 517 7,8
Vwo leerjaar 5 563 8,5
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Vervolg tabel B1.1 Kenmerken van de zomerscholen 2015 (N=121)
Kenmerk Aantal Percentage
Duur van de zomerschool
5 dagen (1 week) 12 9,9
6 dagen 1 0,8
7 dagen 2 1,7
8 dagen 3 2,5
9 dagen 3 2,5
10 dagen (2 weken) 81 66,9
Voortraject + 2 weekenden 1 0,8
Nog niet bekend 18 14,9

Top 5 van vakken die zeker gegeven zouden
worden
1. Wiskunde 114
2. Engels 99
3. Nederlands 97
4. Natuurkunde 32
5. Economie 31
    Scheikunde 31

Maximaal aantal vakken per leerling
1 vak 5 4,1
2 vakken 76 62,8
2, bij uitzondering 3 4 3,3
3 vakken 13 10,7
Geen maximum 22 18,2
Onbekend 1 0,8

Type uitvoerders
Alleen zomerschooldocenten 52 43,0
Alleen studiecoaches 14 11,6
Alleen anders namelijk 27 22,3
Zomerschooldocenten en studiecoaches 26 21,5
Studiecoaches en anders namelijk 1 0,8
Zomerschooldocenten, studiecoaches en anders
namelijk

1 0,8

Zomerschooldocenten (N=79)
Dit zijn externen 38 48,1
Dit zijn onze eigen docenten 11 13,9
Zowel eigen docenten als externen 18 22,8
Nog niet bekend 12 15,2

Studiecoaches (N=42)
Dit zijn externen 26 61,9
Dit zijn onze eigen studiecoaches 2 4,8
Zowel eigen als externe studiecoaches 9 21,4
Nog niet bekend 5 11,9

Anders namelijk (N=29)
Een externe partij 21 72,4
Twee of meerdere externe partijen 7 24,1
Experts (bijv. architect, ICT’er) 1 3,4
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Tabel B1.2 Kenmerken van de zomerscholen, uitgesplitst naar aanwezigheid
van partnerscholen 2015 (N=121)

Kenmerk Percentage
Met

partnerschool
(N=48)

Zonder
partnerschool

(N=73)
In het verleden een zomerschool aangeboden?
Ja, maar geen pilotschool 10,4 12,3
Ja, als pilotschool 8,3 11,0
Nee, nog geen ervaring 81,3 76,7

Prognose aantal leerlingen per zomerschool
Totaal (aantal) 3934 2654
Gemiddeld (aantal) 82 36

6 – 25 leerlingen 6,3 19,2
25 – 50 leerlingen 29,2 63,0
50 – 75 leerlingen 27,1 9,6
75 – 100 leerlingen 8,3 8,2
100 – 125 leerlingen 16,7 0
Meer dan 125 leerlingen 12,5 0

Prognose aantal leerlingen, uitgesplitst naar
schoolsoort en leerjaar
Vmbo leerjaar 1 2,1 6,2
Vmbo leerjaar 2 6,6 11,0
Vmbo leerjaar 3 17,9 17,4
Havo leerjaar 1 1,5 3,0
Havo leerjaar 2 6,1 7,8
Havo leerjaar 3 11,2 11,0
Havo leerjaar 4 25,7 19,9
Vwo leerjaar 1 0,9 1,0
Vwo leerjaar 2 4,3 2,6
Vwo leerjaar 3 7,1 4,0
Vwo leerjaar 4 8,0 7,6
Vwo leerjaar 5 8,5 8,6

Duur van de zomerschool
5 dagen (1 week) 4,2 13,7
6 dagen 0 1,4
7 dagen 0 2,7
8 dagen 0 4,1
9 dagen 4,2 1,4
10 dagen (2 weken) 81,3 57,5
Voortraject + 2 weekenden 0 1,4
Nog niet bekend 10,4 17,8

Maximaal aantal vakken per leerling
1 vak 4,2 4,1
2 vakken 68,8 58,9
2, bij uitzondering 3 4,2 2,7
3 vakken 14,6 8,2
Geen maximum 8,3 1,4
Onbekend 0 24,7



4

Vervolg tabel B1.2 Kenmerken van de zomerscholen, uitgesplitst naar
aanwezigheid van partnerscholen 2015 (N=121)

Kenmerk Percentage
Met

partnerschool
(N=48)

Zonder
partnerschool

(N=73)
Type uitvoerders
Alleen zomerschooldocenten 18,8 58,9
Alleen studiecoaches 12,5 11,0
Alleen anders, namelijk 37,5 12,3
Zomerschooldocenten en studiecoaches 29,2 16,4
Zomerschooldocenten, studiecoaches en anders
namelijk

0 1,4

Studiecoaches en anders namelijk 2,1 0

Zomerschooldocenten N=23 N=56
Dit zijn externen 47,8 48,2
Dit zijn onze eigen docenten 13,0 14,3
Zowel eigen docenten als externen 17,4 25,0
Nog niet bekend 21,7 12,5

Studiecoaches N=21 N=21
Dit zijn externen 66,7 57,1
Dit zijn onze eigen studiecoaches 4,8 4,8
Zowel eigen als externe studiecoaches 23,8 19,0
Nog niet bekend 4,8 19,0

Anders namelijk N=18 N=11
Een externe partij 77,8 63,3
Twee of meerdere externe partijen 22,2 27,3
Experts (bijv. architect, ICT’er) 0 9,1

Tabellen bij hoofdstuk 3
Uitkomsten vragen over de voorbereiding bij interne coördinatoren

Tabel B1.3 Wie heeft het lesprogramma samengesteld?
Aantal Percentage

De (vak)docent 102 71,3
De vakgroep/sectie 35 24,5
Externe uitvoerder met input van de
(vak)docent

29 20,3

In overleg met de externe uitvoerder 16 11,2
Voor elke leerling op maat 90 62,9
Voor het lesprogramma zijn standaard
toetsen gebruikt

42 29,4

Voor het lesprogramma zijn toetsen op
maat gemaakt

105 73,4

In het lesprogramma kwam ook het
aanleren van studievaardigheden/
coaching aan bod

68 47,6
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Tabel B1.4 Hoe ervaart u de bekendheid van de zomerschool onder collega-
docenten?

Aantal Percentage
Voldoende onder alle docenten 42 29,4
Voldoende onder de meeste
docenten

58 40,6

Deels voldoende en deels
onvoldoende

33 23,1

Onvoldoende onder de meeste
docenten

8 5,6

Onvoldoende onder alle docenten 2 1,4
Totaal 143 100,0

Tabel B1.5 Hoe beoordeelt u het draagvlak onder de docenten van uw school
voor de zomerschool?

Aantal Percentage
Voldoende onder alle docenten 16 11,2
Voldoende onder de meeste
docenten

65 45,5

Deels voldoende en deels
onvoldoende

55 38,5

Onvoldoende onder de meeste
docenten

6 4,2

Onvoldoende onder alle docenten 1 ,7
Totaal 143 100,0

Tabel B1.6 Heeft u gewerkt aan het creëren van draagvlak onder de docenten
van uw school voor de zomerschool?

Aantal Percentage
Ja 137 95,8
Nee 6 4,2
Totaal 143 100,0

Tabel B1.7 Welke criteria zijn gehanteerd voor het selecteren van leerlingen
voor de zomerschool?

Aantal Percentage
Leerlingen voldoen niet aan de overgangsnorm,
maar hebben volgens docenten wel potentieel

134 94,4

Leerlingen hebben een beperkt aantal
onvoldoendes

99 69,7

Leerlingen hebben niet eerder gebruik gemaakt van
de zomerschool

15 10,6

Leerlingen hebben niet eerder gedoubleerd 7 4,9
Leerlingen hebben een achterstand wegens
persoonlijke omstandigheden

85 59,9

Leerlingen zijn gemotiveerd om het traject van de
zomerschool in te gaan

88 62,0

De ouders van de leerling staan positief tegenover
deelname aan de zomerschool

90 63,4
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Tabel B1.8 Waren de selectiecriteria duidelijk voor de betrokken docenten van
uw school?

Aantal Percentage
Duidelijk voor alle betrokken
docenten

43 30,3

Duidelijk voor de meeste betrokken
docenten

69 48,6

Duidelijk voor een gedeelte van de
betrokken docenten

24 16,9

Onduidelijk voor de meeste betrokken
docenten

5 3,5

Onduidelijk voor alle betrokken
docenten

1 ,7

Totaal 142 100,0

Tabel B1.9 Heeft er een intakegesprek plaatsgevonden met leerlingen en/of
hun ouders?

Aantal Percentage
Ja 98 69,0
Soms 18 12,7
Nee 26 18,3
Totaal 142 100,0

Tabel B1.10 Wie zijn er betrokken bij de besluitvorming rondom de deelname
van leerlingen aan de zomerschool?

Aantal Percentage
Mentor 127 90,7
Docent 116 82,9
Vakgroep 9 6,4
Teamleider 125 89,3
Directie 37 26,4

Tabel B1.11 Zijn er, voor de start van de zomerschool, afspraken gemaakt met
betrekking tot de beslissing over het al dan niet bevorderen van een
leerling na deelname aan de zomerschool?

Aantal Percentage
Ja 133 95,0
Nee 7 5,0
Totaal 140 100,0
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Tabel B1.12 Welke afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot de beslissing
over het bevorderen van een leerling?

Aantal Percentage
Deze beslissing ligt bij de school 77 58,3
De reguliere bevorderingsnorm blijft
van kracht

42 31,8

De beslissing wordt genomen in
overleg met de teamleider/docent/
mentor/teamvergadering

41 31,1

De leerling moet de resultaten halen
zoals afgesproken

99 75,0

De leerling moet voor elke toets een
voldoende halen

37 28,0

De leerling moet actief hebben
deelgenomen aan de zomerschool

68 51,5

Tabel B1.13 Onderdelen van de organisatie die volgens de interne
coördinatoren tijdens de voorbereiding (een beetje) moeizaam zijn
verlopen

Aantal Percentage
Lokalen 8 5,8
Boeken en materialen 76 55,1
Toegang tot digitale systemen 21 15,2
Conciërge 3 2,2
Catering 3 2,2
Schoonmaak 11 7,9

Tabel B1.14 Bent u gedurende de voorbereiding en/of uitvoering van de
zomerschool tegen problemen aangelopen?

Aantal Percentage
Ja, in de voorbereiding 30 23,4
Ja, in de uitvoering 16 12,5
Ja, zowel in de voorbereiding als in
de uitvoering

55 43,0

Nee 27 21,1
Totaal 128 100,0

Uitkomsten vragen over de voorbereiding bij externe coördinatoren

Tabel B1.15 Bent u op tijd betrokken bij de voorbereiding van de zomerschool?
Aantal Percentage

Ja 29 87,9
Nee 4 12,1
Totaal 33 100,0
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Tabel B1.16 Bij welke werkzaamheden tijdens de voorbereiding was u
betrokken?

Aantal Percentage
Opstellen van criteria voor deelname
leerlingen

13 39,4

Aanwezigheid bij intakegesprekken
met leerlingen (en ouders)

16 48,5

Samenstelling van de groepen
leerlingen

15 45,5

Samenstelling van het lesprogramma 11 33,3
Het aanleveren van de eindtoets en
correctievoorschrift

4 12,1

Boeken en materialen regelen 9 27,3
Catering regelen 3 9,1

Tabel B1.17 Onderdelen van de organisatie die volgens de externe coördina-
toren tijdens de voorbereiding (een beetje) moeizaam zijn verlopen

Aantal Percentage
Lokalen 4 13,3
Boeken en materialen 17 56,6
Toegang tot digitale systemen 8 26,7
Conciërge 6 20,0
Catering 0 0,0
Schoonmaak 1 3,3

Tabel B1.18 Hoe is het draagvlak en bekendheid onder docenten verlopen?
Aantal Percentage

Heel goed 1 3,3
Goed 11 36,7
Niet goed, niet slecht 12 40,0
Slecht 3 10,0
Weet ik niet/n.v.t. 3 10,0
Totaal 30 100,0

Tabel B1.19 Hoe is de samenstelling van het lesprogramma verlopen?
Aantal Percentage

Heel goed 1 3,3
Goed 15 50,0
Niet goed, niet slecht 10 33,3
Slecht 2 6,7
Weet ik niet/n.v.t. 2 6,7
Totaal 30 100,0
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Tabel B1.20 Hoe is het vaststellen van de criteria voor het bepalen van
deelname van leerlingen verlopen?

Aantal Percentage
Heel goed 4 13,3
Goed 9 30,0
Niet goed, niet slecht 8 26,7
Slecht 3 10,0
Weet ik niet/n.v.t. 6 20,0
Totaal 30 100,0

Tabel B1.21 Hoe is de samenstelling van de groepen verlopen?
Aantal Percentage

Heel goed 3 10,0
Goed 19 63,3
Niet goed, niet slecht 4 13,3
Slecht 0 0,0
Weet ik niet/n.v.t. 4 13,3
Totaal 30 100,0

Tabel B1.22 Hoe is het committeren van ouders verlopen?
Aantal Percentage

Heel goed 1 3,3
Goed 22 73,3
Niet goed, niet slecht 3 10,0
Slecht 0 0,0
Weet ik niet/n.v.t. 4 13,3
Totaal 30 100,0

Tabel B1.23 Hoe is het committeren van leerlingen verlopen?
Aantal Percentage

Heel goed 4 13,3
Goed 20 66,7
Niet goed, niet slecht 3 10,0
Slecht 1 3,3
Weet ik niet/n.v.t. 2 6,7
Totaal 30 100,0

Tabel B1.24 Hoe is het maken van afspraken over het bevorderen van leerlingen
verlopen?

Aantal Percentage
Heel goed 6 20,0
Goed 13 43,3
Niet goed, niet slecht 7 23,3
Slecht 0 0,0
Weet ik niet/n.v.t. 4 13,3
Totaal 30 100,0
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Tabel B1.25 Hoe is de samenwerking met de school verlopen?
Aantal Percentage

Heel goed 7 23,3
Goed 20 66,7
Niet goed, niet slecht 2 6,7
Slecht 0 0,0
Weet ik niet/n.v.t. 1 3,3
Totaal 30 100,0

Tabel B1.26 Hoe is de tijdsplanning verlopen?
Aantal Percentage

Heel goed 3 10,0
Goed 12 40,0
Niet goed, niet slecht 10 33,3
Slecht 4 13,3
Weet ik niet/n.v.t. 1 3,3
Totaal 30 100,0

Tabel B1.27 Bent u gedurende de voorbereiding en/of uitvoering van de
zomerschool tegen problemen aangelopen?

Aantal Percentage
Ja, in de voorbereiding 7 23,3
Ja, in de uitvoering 7 23,3
Ja, zowel in de voorbereiding als in
de uitvoering

11 36,7

Nee 5 16,7
Totaal 30 100,0

Uitkomsten vragen over de voorbereiding bij de toeleverende docenten
(docenten van de eigen school die geen zomerschooldocenten waren)

Tabel B1.28 Hoe staat u tegenover het initiatief van de zomerschool?
Aantal Percentage

Heel positief 10 7,0
Positief 83 58,0
Niet positief, niet negatief 38 26,6
Negatief 8 5,6
Heel negatief 4 2,8
Totaal 143 100,0

Tabel B1.29 Bij de start van de zomerschool waren het doel en de visie van onze
zomerschool bekend

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 18 12,6
Mee eens 72 50,3
Niet mee eens, niet mee oneens 23 16,1
Mee oneens 24 16,8
Helemaal mee oneens 6 4,2
Totaal 143 100,0



11

Tabel B1.30 Ik had tijd om de zomerschool te kunnen voorbereiden
Aantal Percentage

Helemaal mee eens 6 4,2
Mee eens 34 23,8
Niet mee eens, niet mee oneens 28 19,6
Mee oneens 49 34,3
Helemaal mee oneens 26 18,2
Totaal 143 100,0

Tabel B1.31 Bij welke werkzaamheden tijdens de voorbereiding was u
betrokken?

Aantal Percentage
Opstellen van criteria voor deelname
leerlingen

33 23,2

Aanwezigheid bij intakegesprekken
met leerlingen (en ouders)

7 4,9

Samenstelling van de groepen
leerlingen

16 11,3

Samenstelling van het lesprogramma 82 57,7
Het aanleveren van de eindtoets en
correctievoorschrift

125 88,0

Boeken en materialen regelen 80 56,3
Toetsen nakijken 39 27,5

Tabel B1.32 Wat vindt u van de mate waarin de school u betrokken heeft bij de
voorbereiding van de zomerschool?

Aantal Percentage
Goed 18 12,7
Voldoende 60 42,3
Niet voldoende/niet onvoldoende 31 21,8
Onvoldoende 23 16,2
Slecht 10 7,0
Totaal 142 100,0

Uitkomsten vragen over de voorbereiding bij de docenten van de eigen school
(tevens zomerschooldocenten)

Tabel B1.33 Bij de start van de zomerschool waren het doel en de visie van onze
zomerschool bekend

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 14 34,1
Mee eens 20 48,8
Niet mee eens, niet mee oneens 3 7,3
Mee oneens 3 7,3
Helemaal mee oneens 1 2,4
Totaal 41 100,0
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Tabel B1.34 Ik had tijd genoeg om de zomerschool te kunnen voorbereiden
Aantal Percentage

Helemaal mee eens 8 19,5
Mee eens 15 36,6
Niet mee eens, niet mee oneens 9 22,0
Mee oneens 9 22,0
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 41 100,0

Tabel B1.35 Bij welke werkzaamheden tijdens de voorbereiding was u
betrokken?

Aantal Percentage
Opstellen van criteria voor deelname
leerlingen

10 25,0

Aanwezigheid bij intakegesprekken
met leerlingen (en ouders)

2 5,0

Samenstelling van de groepen
leerlingen

6 15,0

Samenstelling van het lesprogramma 36 90,0
Het aanleveren van de eindtoets en
correctievoorschrift

30 75,0

Boeken en materialen regelen 29 72,5

Tabel B1.36 Wat vindt u van de mate waarin de school u betrokken heeft bij de
voorbereiding van de zomerschool?

Aantal Percentage
Goed 14 35,0
Voldoende 11 27,5
Niet voldoende, niet onvoldoende 11 27,5
Onvoldoende 4 10,0
Totaal 40 100,0

Tabel B1.37 Waren de dossiers van de leerlingen voor de zomerschool
compleet?

Aantal Percentage
Ja 19 48,7
Nee 20 51,3
Totaal 39 100,0

Tabel B1.38 Wat ontbrak er aan de dossiers?
Aantal Percentage

Contract van de leerling 8 40,0
Contactgegevens school en leerling 2 4,9
Duidelijk geformuleerde hulpvraag 8 40,0
Gedetailleerde stofomschrijving 9 45,0
Gedetailleerde toetsomschrijving 7 35,0
Verzegelde envelop met eindtoets en
correctiemodel

10 50,0
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Tabel B1.39 Waren de dossiers op tijd beschikbaar?
Aantal Percentage

Ja 26 68,4
Soms 10 26,3
Nee 2 5,3
Totaal 38 100,0

Tabel B1.40 Zo nee, is hierdoor tijd verloren gegaan?
Aantal Percentage

Veel tijd 1 8,3
Een beetje tijd 6 50,0
Geen tijd 5 41,7
Totaal 12 100,0

Tabel B1.41 Bent u gedurende de voorbereiding en/of uitvoering van de
zomerschool tegen problemen aangelopen?

Aantal Percentage
Ja, in de voorbereiding 5 13,5
Ja, in de uitvoering 8 21,6
Ja, zowel in de voorbereiding als in
de uitvoering

8 21,6

Nee 16 43,2
Totaal 37 100,0

Uitkomsten vragen over de voorbereiding bij de externe zomerschooldocenten

Tabel B1.42 Heeft er voordat de zomerschool begon een overdracht
plaatsgevonden naar u als zomerschooldocent?

Aantal Percentage
Ja 22 36,7
Soms 10 16,7
Nee 28 46,7
Totaal 60 100,0

Tabel B1.43 Waren de dossiers van de leerlingen compleet?
Aantal Percentage

Ja 26 43,3
Nee 34 56,7
Totaal 60 100,0
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Tabel B1.44 Wat ontbrak er aan de dossiers?
Aantal Percentage

Contract van de leerling 5 15,2
Contactgegevens school en leerling 4 12,1
Duidelijk geformuleerde hulpvraag 15 45,5
Gedetailleerde stofomschrijving 22 66,7
Gedetailleerde toetsomschrijving 25 75,8
Verzegelde envelop met eindtoets en
correctiemodel

14 42,2

Tabel B1.45 Waren de dossiers op tijd beschikbaar?
Aantal Percentage

Ja 25 43,1
Soms 27 46,6
Nee 6 10,3
Totaal 58 100,0

Tabel B1.46 Zo nee, is hierdoor tijd verloren gegaan?
Aantal Percentage

Veel tijd 7 21,2
Een beetje tijd 22 66,7
Geen tijd 4 12,1
Totaal 33 100,0

Tabel B1.47 Bent u gedurende de voorbereiding en/of uitvoering van de
zomerschool tegen problemen aangelopen?

Aantal Percentage
Ja, in de voorbereiding 5 9,3
Ja, in de uitvoering 22 40,7
Ja, zowel in de voorbereiding als in
de uitvoering

9 16,7

Nee 18 33,3
Totaal 54 100,0

Tabellen bij hoofdstuk 4
Uitkomsten vragen over de uitvoering bij  interne coördinatoren

Tabel B1.48 In welke mate waren ouders betrokken gedurende het traject van de
zomerschool?

Aantal Percentage
Alle ouders waren betrokken 52 38,0
De meeste ouders waren betrokken 53 38,7
Deels betrokken, deels niet betrokken 18 13,1
De meeste ouders waren niet
betrokken

6 4,4

Alle ouders waren niet betrokken 3 2,2
Weet ik niet 5 3,6
Totaal 137 100,0
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Tabel B1.49  In welke mate waren leerlingen gemotiveerd gedurende het traject
van de zomerschool?

Aantal Percentage
Alle leerlingen waren gemotiveerd 41 29,9
De meeste leerlingen waren
gemotiveerd

85 62,0

Deels gemotiveerd, deels
ongemotiveerd

9 6,6

De meeste leerlingen waren
ongemotiveerd

1 0,7

Alle leerlingen waren ongemotiveerd 0 0,0
Weet ik niet 1 0,7
Totaal 137 100,0

Tabel B1.50 Zijn er interne zomerschooldocenten (eigen docenten van de
school, die ook lessen op de zomerschool verrichten) ingezet?

Aantal Percentage
Ja 25 18,4
Nee 111 81,6
Totaal 136 100,0

Tabel B1.51 Hoeveel interne zomerschooldocenten waren er in totaal aanwezig?
(N=25)

Aantal Percentage
2 4 16,0
3 2 8,0
4 2 8,0
5 5 20,0
6 4 16,0
7 3 12,0
8 2 8,0
15 1 4,0
20 1 4,0
Onbekend 1 4,0
Totaal 25 100,0

Tabel B1.52  Wat voor bevoegdheid hadden de interne zomerschooldocenten?
(N=25)

1e graads
bevoegdheid

2e graads
bevoegdheid

Nog niet
bevoegd

0 docenten 8 3 11
1 docent 5 1 4
2 docenten 2 8 4
3 docenten 2 1 0
4 docenten 2 4 1
5 docenten 3 2 1
6 docenten 0 1 0
10 docenten 0 1 0
11 docenten 0 1 0
Onbekend 3 3 4
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Tabel B1.53 Zijn er externe zomerschooldocenten (ingehuurde docenten)
ingezet?

Aantal Percentage
Ja 120 89,6
Nee 14 10,4
Totaal 134 100,0

Tabel B1.54 Hoeveel externe zomerschooldocenten waren er in totaal aanwezig?
(N=120)

Aantal Percentage
1 2 1,7
2 5 4,2
3 18 15,0
4 12 10,0
5 15 12,5
6 5 4,2
7 4 3,3
8 10 8,3
9 4 3,3
10 8 6,7
11 2 1,7
12 1 0,8
15 2 1,7
20 3 2,5
24 1 0,8
25 2 1,7
30 1 0,8
Onbekend 25 20,8
Totaal 120 100

Tabel B1.55 Wat voor bevoegdheid hadden de externe zomerschooldocenten?
(N=120)

1e graads
bevoegdheid

2e graads
bevoegdheid

Nog niet
bevoegd

0 docenten 45 37 15
1 docent 6 8 1
2 docenten 3 4 4
3 docenten 2 4 15
4 docenten 1 1 3
5 docenten 1 1 4
7 docenten 0 0 1
8 docenten 2 1 5
9 docenten 0 0 2
10 docenten 0 2 5
11 docenten 1 1 1
Onbekend 59 61 64
Totaal 120 120 120
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Tabel B1.56 Stelling: de externe zomerschooldocenten beschikken over goede
vakinhoudelijke kennis.

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 11 9,5
Mee eens 65 56,0
Niet mee eens, niet mee oneens 37 31,9
Mee oneens 3 2,6
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 116 100

Tabel B1.57 Stelling: de externe zomerschooldocenten beschikken over goede
didactische vaardigheden.

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 16 13,8
Mee eens 63 54,3
Niet mee eens, niet mee oneens 35 30,2
Mee oneens 2 1,7
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 116 100

Tabel B1.58 Stelling: de externe zomerschooldocenten zijn bekwaam in
pedagogisch handelen.

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 15 12,9
Mee eens 66 56,9
Niet mee eens, niet mee oneens 34 29,3
Mee oneens 1 0,9
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 116 100

Tabel B1.59 Stelling: de externe zomerschooldocenten wisten de leerlingen
goed te motiveren.

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 26 22,4
Mee eens 62 53,4
Niet mee eens, niet mee oneens 26 22,4
Mee oneens 2 1,7
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 116 100

Tabel B1.60 Zijn er naast docenten ook studiecoaches ingezet op de
zomerschool ter begeleiding?

Aantal Percentage
Ja 53 40,8
Nee 77 59,2
Totaal 130 100
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Tabel B1.61 Hoeveel interne studiecoaches (studiecoaches van de eigen school)
zijn er ingezet? (N=53)

Aantal Percentage
0 interne studiecoaches 41 77,4
1 interne studiecoach 11 20,8
3 interne studiecoaches 1 1,9
Totaal 53 100

Tabel B1.62 Hoeveel externe studiecoaches (studiecoaches van de eigen
school) zijn er ingezet? (N=53)

Tabel B1.63 Stelling: de studiecoaches waren bekwaam in het ondersteunen van
het leerproces van de leerlingen tijdens de zomerschool.

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 13 24,5
Mee eens 30 56,6
Niet mee eens, niet mee oneens 9 17,0
Mee oneens 1 1,9
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 53 100

Uitkomsten vragen over de uitvoering bij  externe coördinatoren

Tabel B1.64 In welke mate waren ouders betrokken gedurende het traject van de
zomerschool?

Aantal Percentage
Alle ouders waren betrokken 9 30,0
De meeste ouders waren betrokken 10 33,3
Deels betrokken, deels niet betrokken 10 33,3
De meeste ouders waren niet
betrokken

0 0,0

Alle ouders waren niet betrokken 0 0,0
Weet ik niet 1 3,3
Totaal 30 100

Aantal Percentage
0 externe studiecoaches 11 20,8
1 externe studiecoach 18 34,0
2 externe studiecoaches 9 17,0
3 externe studiecoaches 3 5,7
4 externe studiecoaches 4 7,5
5 externe studiecoaches 1 1,9
7 externe studiecoaches 1 1,9
8 externe studiecoaches 2 3,8
10 externe studiecoaches 3 5,7
30 externe studiecoaches 1 1,9
Totaal 53 100
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Tabel B1.65 In welke mate waren leerlingen gemotiveerd gedurende het traject
van de zomerschool?

Aantal Percentage
Alle leerlingen waren gemotiveerd 8 26,7
De meeste leerlingen waren
gemotiveerd

19 63,3

Deels gemotiveerd, deels
ongemotiveerd

2 6,7

De meeste leerlingen waren
ongemotiveerd

0 0,0

Alle leerlingen waren ongemotiveerd 0 0,0
Weet ik niet 1 3,3
Totaal 30 100

Uitkomsten vragen over de uitvoering bij interne zomerschooldocenten

Tabel B1.66 Heeft er voordat de zomerschool begon een overdracht
plaatsgevonden naar u als zomerschooldocent?

Aantal Percentage
Ja 18 45,0
Soms 12 30,0
Nee 10 25,0
Totaal 40 100,0

Tabel B1.67 Wie waren er, naast uzelf, bij de overdracht betrokken?
Ja Nee Totaal

Mentor 14 (46,7%) 16 (53,3%) 30
Vakdocent van de school 24 (80,0%) 6 (20,0%) 30
Interne coördinator 18 (60,0%) 12 (40,0%) 30
Externe coördinator 2 (6,7%) 28 (93,3%) 30
De leerling 9 (30,0%) 21 (70,0%) 30
Ouder(s) 5 (16,7%) 25 (83,3%) 30
Anders, namelijk 2 (6,7%) 28 (93,3%) 30

Tabel B1.68 Hoeveel leerlingen had u in uw groep tijdens de zomerschool?
Aantal Percentage

1 leerling 7 18,4
2 leerlingen 3 7,9
3 leerlingen 3 7,9
4 leerlingen 5 13,2
5 leerlingen 5 13,2
6 leerlingen 3 7,9
7 leerlingen 2 5,3
8 leerlingen 1 2,6
10 leerlingen 4 10,5
15 leerlingen 1 2,6
17 leerlingen 1 2,6
31 leerlingen 1 2,6
32 leerlingen 1 2,6
41 leerlingen 1 2,6
Totaal 38 100
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Tabel B1.69 Hoe heeft u de grootte van de groep tijdens de zomerschool
ervaren?

Aantal Percentage
Goed 32 84,2
Te groot 1 2,6
Te klein 5 13,2
Totaal 38 100

Tabel B1.70 Stelling: er is voldoende leerstof aangeleverd voor de leerlingen die
ik heb begeleid.

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 13 34,2
Mee eens 20 52,6
Niet mee eens, niet mee oneens 3 7,9
Mee oneens 2 5,3
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 38 100

Tabel B1.71 Stelling: de hoeveelheid leerstof was reëel ten opzichte van de duur
van de zomerschool.

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 10 26,3
Mee eens 13 34,2
Niet mee eens, niet mee oneens 12 31,6
Mee oneens 3 7,9
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 38 100

Tabel B1.72 Stelling: de leerstof sloot aan bij het niveau van de leerlingen.
Aantal Percentage

Helemaal mee eens 17 44,7
Mee eens 20 52,6
Niet mee eens, niet mee oneens 1 2,6
Mee oneens 0 0,0
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 38 100

Tabel B1.73 Wat voor type toetsing bent u tegengekomen bij de leerlingen
binnen uw groep?

Ja Percen-
tage

Nee Percen-
tage

Totaal

Schriftelijke toets 37 97,4 1 2,6 38
Mondelinge toets 3 7,9 35 92,1 38
Opdrachten maken 19 50,0 19 50,0 38
Een presentatie
geven

3 7,9 35 92,1 38

Anders, namelijk 2 5,3 36 94,7 38
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Tabel B1.74 Vond u de toets(en) representatief voor wat u heeft gedoceerd?
Aantal Percentage

Ja 35 92,1
Soms 3 7,9
Nee 0 0,0
Totaal 38 100

Tabel B1.75 In welke mate waren leerlingen gemotiveerd gedurende het traject
van de zomerschool?

Aantal Percentage
Alle leerlingen waren gemotiveerd 17 44,7
De meeste leerlingen waren
gemotiveerd

14 36,8

Deels gemotiveerd, deels
ongemotiveerd

7 18,4

De meeste leerlingen waren
ongemotiveerd

0 0,0

Alle leerlingen waren ongemotiveerd 0 0,0
Weet ik niet 0 0,0
Totaal 38 100

Tabel B1.76 In welke mate waren ouders betrokken gedurende het traject van de
zomerschool?

Aantal Percentage
Alle ouders waren betrokken 9 24,3
De meeste ouders waren betrokken 8 21,6
Deels betrokken, deels niet betrokken 5 13,5
De meeste ouders waren niet
betrokken

3 8,1

Alle ouders waren niet betrokken 0 0,0
Weet ik niet 12 32,4
Totaal 37 100

Tabel B1.77 Hoe tevreden bent u over de begeleiding van de interne
zomerschoolcoördinator/projectleider?

Aantal Percentage
Zeer tevreden 14 37,8
Tevreden 15 40,5
Niet tevreden, niet ontevreden 8 21,6
Ontevreden 0 0,0
Zeer ontevreden 0 0,0
Totaal 37 100
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Uitkomsten vragen over de uitvoering bij  externe zomerschooldocenten

Tabel B1.78 Heeft er voordat de zomerschool begon een overdracht
plaatsgevonden naar u als zomerschooldocent?

Aantal Percentage
Ja 22 36,7
Soms 10 16,7
Nee 28 46,7
Totaal 60 100,0

Tabel B1.79 Wie waren er, naast uzelf, bij de overdracht betrokken?
Ja Nee Totaal

Mentor 5 (15,6%) 27 (84,4%) 32
Vakdocent van de school 19 (59,4%) 13 (40,6%) 32
Interne coördinator 16 (50,0%) 16 (50,0%) 32
Externe coördinator 14 (43,8%) 18 (56,3%) 32
De leerling 8 (25,0%) 24 (75,0%) 32
Ouder(s) 4 (12,5%) 28 (87,5%) 32
Anders, namelijk 3 (9,4%) 29 (90,6%) 32

Tabel B1.80 Hoeveel leerlingen had u in uw groep tijdens de zomerschool?
Aantal Percentage

1 leerling 3 5,2
3 leerlingen 4 6,9
4 leerlingen 2 3,4
5 leerlingen 7 12,1
6 leerlingen 16 27,6
7 leerlingen 15 25,9
8 leerlingen 2 3,4
9 leerlingen 2 3,4
12 leerlingen 1 1,7
15 leerlingen 1 1,7
20 leerlingen 1 1,7
25 leerlingen 1 1,7
35 leerlingen 1 1,7
37 leerlingen 2 3,4
Totaal 58 100

Tabel B1.81 Hoe heeft u de grootte van de groep tijdens de zomerschool
ervaren?

Aantal Percentage
Goed 48 82,8
Te groot 5 8,6
Te klein 5 8,6
Totaal 58 100
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Tabel B1.82 Stelling: er is voldoende leerstof aangeleverd voor de leerlingen die
ik heb begeleid.

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 15 26,3
Mee eens 23 40,4
Niet mee eens, niet mee oneens 6 10,5
Mee oneens 12 21,1
Helemaal mee oneens 1 1,8
Totaal 57 100

Tabel B1.83 Stelling: de hoeveelheid leerstof was reëel ten opzichte van de duur
van de zomerschool.

Aantal Percentage
Helemaal mee eens 7 12,3
Mee eens 28 49,1
Niet mee eens, niet mee oneens 8 14,0
Mee oneens 13 22,8
Helemaal mee oneens 1 1,8
Totaal 57 100

Tabel B1.84 Stelling: de leerstof sloot aan bij het niveau van de leerlingen.
Aantal Percentage

Helemaal mee eens 10 17,5
Mee eens 32 56,1
Niet mee eens, niet mee oneens 13 22,8
Mee oneens 2 3,5
Helemaal mee oneens 0 0,0
Totaal 57 100

Tabel B1.85 Wat voor type toetsing bent u tegengekomen bij de leerlingen
binnen uw groep?

Ja Percen-
tage

Nee Percen-
tage

Totaal

Schriftelijke toets 56 98,2 1 1,8 57
Mondelinge toets 5 8,8 52 91,2 57
Opdrachten maken 19 33,3 38 66,7 57
Een presentatie
geven

1 1,8 56 98,2 57

Anders, namelijk 5 8,8 52 91,2 57

Tabel B1.86 Vond u de toets(en) representatief voor wat u heeft gedoceerd?
Aantal Percentage

Ja 38 67,9
Soms 16 28,6
Nee 2 3,6
Totaal 56 100
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Tabel B1.87 In welke mate waren leerlingen gemotiveerd gedurende het traject
van de zomerschool?

Aantal Percentage
Alle leerlingen waren gemotiveerd 19 34,5
De meeste leerlingen waren
gemotiveerd

30 54,5

Deels gemotiveerd, deels
ongemotiveerd

5 9,1

De meeste leerlingen waren
ongemotiveerd

1 1,8

Alle leerlingen waren ongemotiveerd 0 0,0
Weet ik niet 0 0,0
Totaal 55 100

Tabel B1.88 In welke mate waren ouders betrokken gedurende het traject van de
zomerschool?

Aantal Percentage
Alle ouders waren betrokken 4 7,3
De meeste ouders waren betrokken 12 21,8
Deels betrokken, deels niet betrokken 14 25,5
De meeste ouders waren niet
betrokken

5 9,1

Alle ouders waren niet betrokken 1 1,8
Weet ik niet 19 34,5
Totaal 55 100

Tabel B1.89 Hoe tevreden bent u over de begeleiding van de externe
zomerschoolcoördinator/projectleider?

Aantal Percentage
Zeer tevreden 25 45,5
Tevreden 20 36,4
Niet tevreden, niet ontevreden 8 14,5
Ontevreden 2 3,6
Zeer ontevreden 0 0,0
Totaal 55 100
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Resultaten leerlingenquête

Tabel B1.90 Achtergrondkenmerken
Kenmerk Aantal Percentage
Geslacht

Jongen
Meisje

334
225

59,7
40,3

Leeftijd
13 jaar of jonger
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar of ouder

54
116
148
145
96

9,7
20,8
26,5
25,9
17,2

Onderwijssoort
VMBO
HAVO
VWO

152
273
156

27,2
48,8
27,9

Leerjaar
1e

2e

3e

4e

5e

53
122
170
180
56

9,5
21,8
30,4
32,2
10,0

Tabel B1.91 Waar had je het afgelopen schooljaar vooral moeite mee?
Moeite met: Aantal Percentage
Motivatie 283 50,6
Concentratie 292 52,2
Leerstof 164 29,3
Lesrooster 11 2,0
Planning 187 33,5
Begeleiding door de docent 96 17,2

Tabel B1.92 Wat vond je er vooraf van om mee te doen aan de zomerschool?
Aantal Percentage

Positief (ik had er zin in) 149 26,7
Neutraal 268 47,9
Negatief (ik had er geen zin in) 141 25,2
Niet ingevuld 1 0,2
Totaal 559 100,0

Tabel B1.93 Wat vond je van de sfeer op de zomerschool?
Aantal Percentage

Goed 347 62,1
Voldoende 155 27,7
Niet voldoende, niet onvoldoende 31 5,5
Onvoldoende 10 1,8
Slecht 8 1,4
Niet ingevuld 8 1,4
Totaal 559 100,0
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Tabel B1.94 Wat vond je van de hoeveelheid leerstof die je tijdens de
zomerschool hebt behandeld?

Aantal Percentage
Goed 263 47,0
Veel te veel 68 12,2
Een beetje te veel 181 32,4
Een beetje te weinig 27 4,8
Veel te weinig 10 1,8
Niet ingevuld 10 1,8
Totaal 559 100,0

Tabel B1.95 Wat vond je van de inhoud van de leerstof?
Aantal Percentage

Heel makkelijk 36 6,4
Een beetje makkelijk 81 14,5
Niet makkelijk, niet moeilijk 228 40,8
Een beetje moeilijk 170 30,4
Heel moeilijk 34 6,1
Niet ingevuld 10 1,8
Totaal 559 100,0

Tabel B1.96 Wat vond je van de begeleiding door de docenten?
Aantal Percentage

Goed 362 64,8
Voldoende 112 20,0
Niet voldoende, niet onvoldoende 33 5,9
Onvoldoende 22 3,9
Slecht 16 2,9
Niet ingevuld 14 2,5
Totaal 559 100,0

Tabel B1.97 Wat vond je van de grootte van de groep waarin je zat
Aantal Percentage

Goed 449 80,3
Veel te groot 6 1,1
Een beetje te groot 44 7,9
Een beetje te klein 35 6,3
Veel te klein 8 1,4
Niet ingevuld 17 3,0
Totaal 559 100,0

Tabel B1.98 Wat vond je van de hoeveelheid dagen die de zomerschool duurde?
Aantal Percentage

Goed 240 42,9
Veel te lang 87 15,6
Een beetje te lang 187 33,5
Een beetje te kort 25 4,5
Veel te kort 2 0,4
Niet ingevuld 18 3,2
Totaal 559 100,0
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Tabel B1.99 Was de zomerschool zoals je had verwacht?
Aantal Percentage

Ja 167 29,9
Een beetje 232 41,5
Nee 141 25,2
Niet ingevuld 19 3,4
Totaal 559 100,0

Tabel B1.100 Heb je tijdens de zomerschool voor jezelf eruit gehaald wat erin
zat?

Aantal Percentage
Ja 438 78,4
Een beetje 81 14,5
Nee 19 3,4
Niet ingevuld 21 3,8
Totaal 559 100,0

Tabel B1.101 Welk cijfer geef je de zomerschool?
Aantal Percentage

1 9 1,6
2 4 0,7
3 9 1,6
4 11 2,0
5 18 3,2
6 51 9,1
7 149 26,7
8 191 34,2
9 69 12,3
10 27 4,8
Niet ingevuld 21 3,8
Totaal 559 100,0

Tabel B1.102 Vond je het nuttig om mee te doen aan de zomerschool?
Aantal Percentage

Ja 402 71,9
Een beetje 84 15,0
Nee 38 6,8
Niet ingevuld 35 6,3
Totaal 559 100,0
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