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Presenter
Presentation Notes
Dayenne Schurman PPOZO over ervaringen met zomerschool



Groep 6

Groep 8

Kuhfeld et al. (2020).
EdWorkingPapers, Brown Univ.

Presenter
Presentation Notes
Kuhfeld: m.n. op basis van onderzoek naar terugval in de (in de US lange!) zomervakanties. Op basis hiervan verwachting dat er een groep kinderen is die achteruit zijn gegaan op het gebied van lezen en rekenen. Maar ook dat er kinderen zullen zijn, en dat zie je het duidelijkste bij het onderste plaatje) die juist relatief ver vooruit zijn gegaan in deze periode. 



REGELING INHAAL- EN
ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S

 Subsidie om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te 
organiseren

 PO, SO, VO, VAVO en MBO; soortgelijke regeling voor VVE
 € 900 per leerling, voor tot 10% of tot 20% van # leerlingen
 Aanvragen in 3 tijdvakken –1e tijdvak al verdeeld, deadline 2e

tijdvak 18 sept., 3e tijdvak alleen als er budget over blijft.
 2e tijdvak: alle programma’s tussen 1 oktober 2020 tot en met 31 

augustus 2021.
 Mag in meerdere tijdvakken aanvragen 
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Dienst Uitvoering Subsidies aan InstellingenScholen die een positieve achterstandsscore (po) of leerlingplusarrangement(vo) hebben kunnen voor 20% van hun leerlingensubsidie aanvragen. Scholen in Caribisch Nederland kunnen vooralle leerlingen subsidie aanvragen.- 25 miljoen al aangevraagd, nog 75 miljoen beschikbaar voor 2e evt 3e tijdvak
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AANVRAAGFORMULIER
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WAT WE AL WETEN

 U vindt samenvattingen op 
https://www.researchinstitutelearn.nl/

 Veel onderzoek naar taalachterstanden, rekenachterstanden in 
PO: tutoring onder schooltijd, zomerscholen…

 Zomerscholen/inhaalprogramma’s in VO
 Nauwelijks iets in MBO, SO, SBO, SVO, PrO, VAVO, VVE
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KEUZES VOOR ELKE SCHOOL

Wie is de doelgroep?

Wat gaan ze doen?

Welke groepsgrootte?

Wie voor de groep?

Wanneer?

Ouders een rol?
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Bijv achterblijvers in hele school, schakelprogramma, examenklas…

Bijv taal, rekenen (PO), verdieping, sport, sociaal, stagelopen (VMBO, MBO)

Individueel, kleine groepjes, flinke groepen

Eigen leraar, andere bevoegde, onbevoegde van partner (bijv. 
huiswerkinstituut), andere leerling

Zomer/herfst, weekend, na schooldag, onder schooltijd



KEUZES VOOR ELKE SCHOOL

Wie is de doelgroep?

Wat gaan ze doen?
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Bijv achterblijvers in hele school, schakelprogramma, examenklas…

Bijv taal, rekenen (PO), verdieping, sport, sociaal, stagelopen (VMBO, MBO)

1. Aandacht / extra tijd voor een leerling en vak heeft effect
 …vooral op de korte termijn

2. Programma moet gericht zijn op achterstand
 kinderen gaan niet beter lezen van cultuurweek

3. Programma moet aansluiten op wat in de klas gebeurt
 als ondersteuner je eigen rekenmethode uitleggen verwart leerling



KEUZES VOOR ELKE SCHOOL

Welke groepsgrootte?

Wie voor de groep?
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Individueel, kleine groepjes, flinke groepen

Eigen leraar, andere bevoegde, onbevoegde van partner (bijv. 
huiswerkinstituut), andere leerling

1. Klein is fijn (grote groep < kleine groep < individueel)
 waarom? Onmiddelijke feedback, feedback op denkstappen

2. Niets zo goed als eigen docent
 …maar met goed programma & ondersteuning bereikt onbevoegde ook best wat
 Incl. medeleerlingen en ouders (goede training nodig!)
 leerlingen apart met onbevoegde soms achteruit

Presenter
Presentation Notes
Klein is fijn: VanLehn (2011), artikel over wat tutoren doen en waarom ze daar zoveel leerwinst mee behalen



MINDER VOOR ZICH SPREKEND

6. Sterkste interventie: langdurige een-op-eenbijles door goed
getrainde docent

 effect: soms groter dan dat van 1 schooljaar.

7. Geen bewijs voor stigmatisering of andere negatieve effecten
 zelfvertrouwen, als het gemeten wordt, meestal omhoog

8. Hogere ‘dosering’ = meestal groter effect
 conclusie van evaluaties vaak: “had langer moeten duren”
 Uitzondering: peer tutoring, dat moet niet te vaak & niet te lang

9. Motiveren van doelgroep vaak probleem
 Zomerscholen: soms komen meest achterlopende llng na 1 keer niet meer
 betrekken ouders…
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Presentation Notes
Scholen die een positieve achterstandsscore (po) of leerlingplusarrangement(vo) hebben kunnen voor 20% van hun leerlingensubsidie aanvragen. Scholen in Caribisch Nederland kunnen vooralle leerlingen subsidie aanvragen.



NOG MINDER VOOR ZICH SPREKEND

10. Naschoolse aandacht voor social-emotionele vaardigheden
versterkt cognitieve prestaties

 enkel met goed onderbouwde programma’s (zoals SAFE, of op ADHD-
gerichte programma’s)

11. Professionalisering leerkrachten in ondersteunen zwakke lezers
heeft enorm effect op leesprestaties van die leerlingen

 …in Amerika. Zou dat ook in NL gelden?

12. Effecten in NLs onderzoek kleiner dan die in Angelsaksische
landen

 Hun ellenlange zomervakantie? Ons onderwijs al beter? Onze kinderen
minder gemotiveerd? Onze onderzoekers kritischer?
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AANVRAGEN EERSTE TRANCHE

 1559 aanvragen vanuit PO, VO, VAVO, MBO en overige educatie; 
312 aanvragen VVE aparte regeling
 Meestal subsidie aangevraagd voor 2 of meer interventies (tot 6 per school)
 Aanvraag voor gem. 67 llng, maar grote verschillen tussen sectoren
 Selectieve steekproef van 743 interventies

Infographics OCW te downloaden op https://www.dus-i.nl/subsidies/inhaal--en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs/overzicht-aanvragen
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Sector 
Samenwerking
Regio

Presenter
Presentation Notes
Hoe jonger het kind, hoe kleiner de groepen.731 van de 1559 scholen hebben een positieve achterstandscore (en konden dus voor 20 of meer % van hun lln subsidie aanvragen)1129 PO, 352 VO, 45 MBO, waarvan 20 SO en 5 uit Bonaire (100% regeling)Steekproef van bijna 30% van de scholen (28%): 27 % PO, 23% VO, 36% MBO (alle SO)76 interventies voor hele school, daarnaast ook veel interventies voor groep 3-8

https://www.dus-i.nl/subsidies/inhaal--en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs/overzicht-aanvragen


DOELGROEPEN
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Presenter
Presentation Notes
Soms ook specifiek voor hele leerjaren. Onder, midden of bovenbouw of de hele school (met name in PO)  als schoolbreed dan meestal gericht op afstandsleren of materialen



BEOOGDE DOELEN
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Presenter
Presentation Notes
Tov andere sectoren relatief veel aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren, meestal in combinatie met meer schoolse vaardigheden. Belangrijk want vanuit de literatuur ook aanwijzingen dat door het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden schoolprestaties kunnen verbeteren. Je stelt het kind daarmee in staat om te gaan leren, neemt blokkades weg Nog uitwerken: vb van zulke interventies 



WIE ONTWIKKELT / VOERT UIT?
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Infographics OCW te downloaden op https://www.dus-i.nl/subsidies/inhaal--en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs/overzicht-aanvragen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PO/primary school Speciaal onderwijs

Aard van de samenwerking

Niks uitbesteed Deels uitbesteed/samenwerken Alles uitbesteed Onbekend

Presenter
Presentation Notes
= van infographic OCW. Hier dieper ingaan op manier van samenwerken (wie begeleiden de leerlingen?)- Als scholen binnen eigen stichting niet megenomen dan +/ 50% van de tijd samenwerking met (meestal meerder) partnersRegie ligt vaak bij de eigen school, en (niet onbelangrijk) de begeleiding is relatief vaak door eigen leerkracht

https://www.dus-i.nl/subsidies/inhaal--en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs/overzicht-aanvragen


WIE ONTWIKKELT / VOERT UIT?

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's i.v.m. COVID-19: vooronderzoek20

Samenwerkingen binnen de eigen
gemeente?

Gelijke Kansen Alliantie
- Voorbeelden van 

samenwerkingen in 
programma’s

- Schakelen tussen partijen
binnen gemeente

https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/ondersteuning-inhaal-en-ondersteuningsprogrammas

Presenter
Presentation Notes
Isabelle Schulz van Gelijke Kansen Alliantie is aanwezig

https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/ondersteuning-inhaal-en-ondersteuningsprogrammas


WIE BEGELEIDT DE LEERLINGEN?
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Begeleiders MBO

Begeleiders SO

Begeleiders VO

Begeleiders PO

Leerkracht of IB-er eigen school

Onderwijsassistent

Extern gekwalificeerd

School i.s.m. extern, allen gekwalificeerd

School i.s.m. extern, deels ongekwalificeerd of onbekend

Extern, deels ongekwalificeerd of onbekend

Onbekend

Presenter
Presentation Notes
Regie ligt vaak bij de eigen school, en (niet onbelangrijk) de begeleiding is relatief vaak door eigen leerkracht  Waarom zo belangrijk: bevoegde leraar effecten van één op één begeleiding bijna twee keer zo groot zijn als begeleiding wordt gegeven door bevoegde leraarEigen leerkracht kan aansluiten op het eigen curriculum



TYPE AANGEVRAAGDE INTERVENTIES
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Interventies PO

Verlengde schooldag (VSD) Ondersteuning onder schooltijd Zomerschool/vakantieschool RT in kleine groepjes

Aanvullende materialen Ondersteuning afstandonderwijs One on one tuition Professionalisering leerkrachten

Versterken ouderbetrokkenheid Beschrijving ontbreekt



WELKE INTERVENTIES?

 Literatuur overzicht van studies naar inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s sinds 2010
 25 internationale meta-analyses (selectie uit Teaching en Learning Toolkit, 

EEF) aangevuld met literatuur 2018-2020 en studies uit NL
 U vindt samenvatting op https://www.researchinstitutelearn.nl/

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's i.v.m. COVID-19: vooronderzoek23

Education Endowment Foundation. (2018): (https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/) 

Presenter
Presentation Notes
- VSD: bijles variërend van groepen tot individuele begeleiding, op PO vaak gericht op taal en rekenen maar op VO ook vaak op studievaardigheden/examentraining- Ondersteuning onder schooltijd: extra begeleiding tijdens zelfstandig werken; extra vakuren (VO, AVO vakken in VMBO); kleinere klassen/meer leerkrachten op een klas waardoor extra instructie in kleine groepjes mogelijk is- RT in kleine groepjes (zowel onder schooltijd als daarna), m.n. in PO- Individuele begeleiding relatief vaker in VO en MBO (ook gericht op stage/beroepsvaardigheden)- Ondersteuning afstandsonderwijs: buddy-systeem voor thuisstuderen (VO), oefenen met software (voor llng en leraren), helpdesk/platform onderwijsassistenten - Prof. leerkrachten: meest pedagogisch didactisch handelen (omgaan met grotere verschillen in de klas) maar ook geven afstandsonderwijs en communicatie met ouders- Ouderbetrokkenheid: is slechts een beperkt aantal keer het doel van de interventie maar ouders worden bij overige interventies ook vaak niet genoemd  terwijl vanuit de literatuur blijkt dat betrekken van ouders llng kan motiveren en de effecten van interventies vergroot (bijv. peer-tutoring, effecten verdubbeld). Mits goede training/begeleiding van ouders door professionals. = m.n. bij VSD relevant.- Materialen: taal, leesboeken, rekenen, ICT

https://www.researchinstitutelearn.nl/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
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ALS JE ZELF AAN HET EVALUEREN WILT…

 Vraag deelnemende leerlingen wat ze ervan vonden
 Pas op voor leidende vragen. De vraag “zou je dit anderen aanraden?” is 

beste

 Vraag leraren en uitvoerders naar proces, en naar
verbetersuggesties

 Als je kwantitatief wilt kijken naar leerachterstanden met LVS
 Kijk hoe deelnemende leerlingen vooruitgaan in hun toetscijfers
 Identificeer leerlingen in voorgaande jaren die even ver achterliepen
 Kijk of deze “controleleerlingen” toen even snel vooruitgingen als de 

deelnemende leerlingen nu
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Scholen die een positieve achterstandsscore (po) of leerlingplusarrangement(vo) hebben kunnen voor 20% van hun leerlingensubsidie aanvragen. Scholen in Caribisch Nederland kunnen vooralle leerlingen subsidie aanvragen.
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m.meeter@vu.nl
a.f.kortekaas-rijlaarsdam@vu.nl
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