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In de zomervakantie gaan leerlingen zes weken niet naar school. Opgedane kennis en 

vaardigheden van het afgelopen schooljaar blijken in die weken aanzienlijk te verminderen, 

met als gevolg dat leerlingen met een leerachterstand aan het nieuwe schooljaar beginnen. 

Daarnaast geven schoolleiders aan bij sommige leerlingen een leerachterstand te zien vanwege 

het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis. Zomeronderwijs kan een manier zijn om leerlingen 

toch met het juiste niveau aan kennis en vaardigheden aan het nieuwe schooljaar te laten 

beginnen. In deze Nota bene gaan we in op de effectiviteit van zomeronderwijs.  

 

Waarom zomeronderwijs?  

De eerste stap naar een effectief zomerprogramma blijkt het vaststellen van het doel. 

Zomeronderwijs kan volgens Faber et al. (2014) drie soorten doelen hebben. Het kan ten 

eerste een verlies aan vaardigheden tijdens de zomervakantie voorkomen, ook wel de 

‘zomerdip’ genoemd. Ten tweede kan zomeronderwijs leerachterstanden die opgelopen zijn in 

het afgelopen schooljaar repareren. Ten derde kan zomeronderwijs leerlingen voorbereiden op 

een transitie, bijvoorbeeld voor leerlingen die van de basisschool naar de middelbare school 

gaan.  

 

Effectiviteit van zomerscholen 

Zomeronderwijs bestaat in verschillende vormen. Eén daarvan is in de vorm van zomerscholen, 

waarbij leerlingen in de zomer een paar weken naar school gaan om voor een aantal vakken 

lessen te volgen. Zomerscholen kunnen een positieve invloed hebben op het kennisniveau en 

de leerprestaties van rekenen en taal (Cooper et al., 2000; McCombs et al., 2011). Bovendien 

blijken zomerscholen leerachterstanden weg te kunnen werken; uit Nederlands onderzoek blijkt 

gemiddeld 86% van de deelnemers van een zomerschool toch over te zijn gegaan naar het 

volgende schooljaar (Haelermans et al., 2018). Zomerscholen zijn daarom ook effectief voor 

het tegengaan van de zomerdip. Over de langetermijneffecten van zomerscholen is echter nog 

geen duidelijkheid, geven verschillende onderzoeken aan (Cooper et al., 2000; Faber et al., 

2014; McCombs et al., 2011).  

 

Kenmerken effectieve zomerscholen  

De effectiviteit van zomerscholen blijkt afhankelijk van een aantal kenmerken. 

 

1. Organisatie  

Een effectieve zomerschool is zorgvuldig voorbereid, gemonitord en geëvalueerd (Faber 

et al., 2014). Over de duur van de zomerschool bestaat discussie, maar gemiddeld 

wordt twee tot vijf weken aanbevolen (Augustine et al., 2016; Haelermans et al., 

2018). Daarbij wordt ook geadviseerd om leerlingen zo min mogelijk vakken te laten 

volgen: hoe minder vakken op de zomerschool, hoe beter de leerachterstand voor die 

vakken gerepareerd kan worden (Haelermans et al., 2018).  

2. Begeleiding 

De begeleiding moet bestaan uit gekwalificeerde leerkrachten. Daar komt bij dat zij 

enthousiast, positief en motiverend moeten zijn om leerlingen zo gemotiveerd mogelijk 

de zomerschool te laten volgen (Faber et al., 2014).  

3. Leerstof 

Leerkrachten op zomerscholen blijken baat te hebben bij duidelijk gestructureerde 

leerstof, bijvoorbeeld in de vorm van complete zomerpakketten (Faber et al., 2014; 
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McCombs et al., 2011). Ook moet de leerstof goed aansluiten op het curriculum 

(Augustine et al., 2016).  

4. Instructie 

De instructie moet aan kleine groepjes worden gegeven (Augustine et al., 2016; 

Cooper et al., 2000; McCombs et al., 2011). In de literatuur worden groepjes van vijf 

tot vijftien leerlingen genoemd (Faber et al., 2014; Haelermans et al., 2018). 

Bovendien draagt gestructureerde en individuele instructie met verrijkende en 

activerende werkvormen bij aan de effectiviteit van zomerscholen (Augustine et al., 

2014; Cooper et al., 2000; Faber et al., 2014; McCombs et al., 2011).  

5. Motivatie 

De motivatie van de leerlingen is, net als bij regulier onderwijs, een cruciaal punt 

(Faber et al., 2014; McCombs et al., 2011). Leerlingen kunnen onder andere 

gemotiveerd worden door een goede relatie met de leerkracht/begeleider en door 

werkvormen die net iets verschillen van het reguliere onderwijs dat zij volgen.   

6. Ouderbetrokkenheid 

Een zomerschool blijkt effectiever bij een hoge ouderbetrokkenheid (Cooper et al., 

2000; Faber et al., 2014; McCombs et al., 2011).  

 

Zomerscholing en begrijpend lezen 

Een alternatief voor zomerscholen is zomerscholing. Leerlingen krijgen dan tijdens de 

zomervakantie lessen mee naar huis. Zomerscholing wordt vooral gebruikt voor (begrijpend) 

lezen en deze speciale zomerlessen blijken effectief voor het tegengaan van de zomerdip, het 

vloeiend lezen, het leesbegrip en voor de leesprestaties in het algemeen (Allington et al., 2010; 

Johnston et al., 2015). Ook deze effecten hangen af van een aantal factoren.  

 

1. Leesstof 

Ten eerste is het van belang dat leerlingen thuis toegang krijgen 

tot boeken en teksten (Kim et al., 2016). Dit is vooral 

noodzakelijk voor leerlingen met een lage sociaaleconomische 

status, die thuis weinig middelen hebben om te lezen. 

Bovendien moet de leesstof passen bij het niveau en de 

interesses van de leerlingen (Beach et al., 2018; Kim & White, 

2008). Door ook verschillende tekstsoorten aan te bieden, 

krijgen leerlingen de mogelijkheid om in te zien dat er meerdere manieren zijn om een 

tekst te begrijpen (Johnston et al., 2015; Kim et al., 2016).  

2. Expliciete instructie 

Slechts toegang geven tot leesstof tijdens de zomer is niet genoeg: expliciete instructie 

is nodig om leerlingen te leren hoe zij thuis, zonder begeleiding van de leerkracht, 

begrijpend kunnen lezen (Johnston et al., 2015; Kim et al., 2016). De effecten van de 

zomerscholing blijken sterk afhankelijk van deze expliciete instructie (Beach et al., 

2018).  

3. Ouderbetrokkenheid 

Net als bij zomerscholen wordt ouderbetrokkenheid ook bij literatuur over 

zomerscholing genoemd (Kim et al., 2016). Aangezien leerkrachten tijdens de 

zomerscholing niet aanwezig zijn, kunnen ouders een vervangende rol spelen. Ouders 

kunnen hun kinderen motiveren om leesactiviteiten te ondernemen. Daarnaast kunnen 

zij hun kinderen begeleiden door bijvoorbeeld het kind hardop te laten lezen en hier 

feedback op te geven (Kim & White, 2008). Zij hebben dan wel kennis nodig van de 

manier waarop het kind thuis begrijpend kan lezen (Kim et al., 2016). 
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Zomeraanbod van Nieuwsbegrip 

Voor de niveaus AA, A, B en C is er deze zomer een Nieuwsbegrip-zomeraanbod. Het 

zomeraanbod bestaat uit wekelijks een aflevering met dezelfde lessen en opdrachten als in het 

reguliere aanbod. Zo zijn in het zomeraanbod de basislessen, woordenschatlessen, andere 

tekstsoortlessen en het Jeugdjournaalfilmpje beschikbaar. De zomerlessen kunnen zelfstandig 

en individueel vanuit huis gemaakt worden, maar kunnen ook binnen een zomerschool worden 

aangeboden. De onderwerpen van de lessen zijn semi-actueel, met als hoofdthema: zomer. 

Bovendien kunnen leerlingen met Nieuwsbegrip Goud alle lessen online maken. Bij de 

basislessen van niveau AA, A en B worden instructiefilmpjes aangeboden, zodat er toch enige 

instructie en modeling plaatsvindt. De zomerlessen worden wekelijks online gezet. 

 

Tot slot 

Vanwege het thuisonderwijs door het coronavirus kan het zijn dat sommige leerlingen een 

leerachterstand hebben opgelopen. Zomeronderwijs is een effectieve manier om 

leerachterstanden weg te werken of juist te voorkomen. Maar om effect te bereiken moet aan 

een aantal voorwaarden voldaan worden. Een goede voorbereiding is bijvoorbeeld essentieel. 
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