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Aanleiding 

De bestuursafspraken Effectief benutten van vve en extra leertijd voor jonge kinderen hebben 

betrekking op voor- en vroegschoolse educatie, maar ook op het verbeteren van voorzieningen gericht 

op extra leertijd, zoals zomerscholen, schakelklassen of voorzieningen met eenzelfde doelstelling. 

Deze voorzieningen hebben immers ook tot doel om talentontwikkeling bij leerlingen te stimuleren en 

leerprestaties te verhogen. Hiermee passen deze voorzieningen binnen de ambities die de minister in 

het actieplan ‘Basis voor presteren’ heeft geformuleerd.  

 

In deze notitie geven we eerst een korte beschrijving van de voorzieningen en de verschillende 

verschijningsvormen. Vervolgens bieden we u een aantal handvatten waarmee u kunt bepalen welke 

voorziening gericht op extra leertijd het beste aansluit op de doelen die u zich als gemeente, samen 

met schoolbesturen, heeft gesteld. Ook gaan we kort in op de kosten die verbonden zijn aan het 

opstarten en in stand houden van deze voorzieningen (zomerscholen en schakelklassen). We 

beëindigen deze notitie met een overzicht van veel gestelde vragen over dit onderwerp. Deze vragen 

hebben deels betrekking op inhoudelijke aspecten van deze voorzieningen, maar ook op voorwaarden 

die het Ministerie van OCW stelt aan deze voorzieningen wanneer gemeenten extra middelen uit de 

bestuursafspraken inzetten.  

 

 

Voorzieningen gericht op extra leertijd 

Zomerschool 

In de zomerschool wordt gedurende één of meerdere weken in de zomervakantie extra onderwijstijd 

gegeven. In de meeste gevallen is de zomerschool specifiek gericht op leerlingen die achterstanden 

hebben of onderpresteren op het gebied van taal en rekenen. In een enkel geval is deelname mogelijk 

voor alle leerlingen van de scholen die bij dit project betrokken zijn. Deelname is altijd vrijwillig, maar 

niet vrijblijvend. 

 

Schakelklassen 

Schakelklassen zijn bestemd voor leerlingen in het primair onderwijs die te kampen hebben met 

taalachterstand. Het doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig bij te spijkeren dat zij 

daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau te vervolgen. Zij krijgen gedurende dat 

schooljaar intensief taalonderwijs. Er zijn drie veel voorkomende varianten van schakelklassen. 

1 De voltijdse schakelklas.  

In een voltijdse schakelklas ontvangt een leerling al het onderwijs in een aparte groep. 

2 De deeltijdschakelklas.  

Het onderwijs in de schakelklas vindt plaats in combinatie met onderwijs in de reguliere groep. 

3 De verlengde schooldag.  

Het onderwijs in de schakelklas vindt plaats na de reguliere schooltijd, in de vorm van een 

verlengde schooldag. 

 

Een van de varianten van een schakelklas is een kopklas.  Dat is een extra jaar basisonderwijs na 

groep 8 voor (allochtone) leerlingen die als gevolg van taalachterstand onder hun niveau presteren. In 

dat jaar krijgen leerlingen intensief taalonderwijs. Het doel van de kopklas is om leerlingen met een 



  

taalachterstand op het gebied van de Nederlandse taal in één jaar zodanig bij te spijkeren dat zij een 

betere start hebben in hogere vormen van voortgezet onderwijs en meer kans hebben op het 

succesvol afronden van hun opleiding.  

 

Verlengde schooldag 

Binnen de schakelklassen is de verlengde schooldag één van de varianten. Deze komt echter niet op 

grote schaal voor: 7% van de schakelklassen was in het schooljaar een VSD-variant, 47% een 

deeltijdvariant en 38% een voltijdsvariant.1 In 2009 is de subsidieregeling onderwijstijdverlenging 

gestart waarbij er 29 pilots in 26 gemeenten van start zijn gegaan. In totaal zijn er 24 pilots verlengde 

schooldag en 12 zomerscholen2. Alle pilots zijn gericht op het creëren van extra onderwijstijd voor 

onderpresteerders op het gebied van taal en/of rekenen. Scholen kiezen daar verschillende 

invullingen voor: voor schooltijd (pre-teaching), na schooltijd, voor een deel van de leerlingen of voor 

alle leerlingen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.onderwijstijdverlenging.nl  en 

de special in het tijdschrift Didactief die in december verschenen is www.didaktief.nl. 

 

Andere voorzieningen (met eenzelfde doelstelling): startgroepen 

Een startgroep houdt in dat peuters zich in een stimulerende omgeving spelenderwijs kunnen 

ontwikkelen. De startgroep bouwt daarbij wel voort op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Zo 

maken de betrokken professionals in de startgroep gebruik van een programma van voorschoolse 

educatie. Bij een startgroep is sprake van een uitbereiding van de duur van voorschoolse educatie  

(12,5 uur, in plaats van 10 uur per week). Belangrijke andere kenmerken van startgroepen zijn 

(voorwaarden pilot):  

1 Een doorgaande ontwikkel- en leerlijn, waarover de schoolleider de inhoudelijke regie voert van 

startgroep t/m groep 8. 

2 Betrokkenheid van een begeleider voorschoolse educatie die de bevoegdheid heeft om als 

leerkracht te functioneren (pabo-niveau).  

3 Tijdens deze dagdelen wordt er gestructureerd en opbrengstgericht gewerkt en ouders worden 

actief betrokken.  

 

Wanneer kies je voor welke voorziening? 

De voorgaande passage laat zien dat er veel (varianten van) voorzieningen bestaan, gericht op extra 

leertijd. Welke voorziening het best kan worden ingezet is afhankelijk van het doel dat wordt gestreefd. 

Als het primaire doel is om de taal of rekenprestaties te verbeteren, zullen structurele voorzieningen 

als een verlengde schooldag of een kopklas beter werken. Als het doel is om de overgang van 

primair- naar voortgezet onderwijs te bevorderen, uitval te verminderen of de terugval in kennis en 

vaardigheden na de vakantie tegen te gaan, zal een zomerschool waarschijnlijk betere effecten 

sorteren. Het is dus van belang om als gemeente eerst samen met de schoolbesturen na te gaan 

welke doelen men wil bereiken met de voorzieningen voor extra leertijd. 

 

Ook de keuze voor een inhoudelijk programma van zomerscholen of schakelklassen is afhankelijk van 

het doel waarmee een dergelijke voorziening wordt ingezet. Een veelvoorkomende structuur van een 

zomerschool is dat ’s ochtends de nadruk ligt op taal en rekenen, verzorgt door een bevoegde 

leerkracht. In de middag wordt vervolgens meer aandacht besteed aan verrijkingsactiviteiten. 

Verrijkingsactiviteiten kunnen worden georganiseerd met medewerking van bijvoorbeeld kunstenaars 

of mensen vanuit sport/ welzijn.   

 

                                                      
1
  L. Mulder e.a. (2009) Inrichtingen en effecten van schakelklassen. Amsterdam/Nijmegen.  

2
  Een aantal pilots voert zowel een verlengde schooldag als een zomerschool uit. Zie ook 

www.onderwijstijdverlenging.nl  

http://www.onderwijstijdverlenging.nl/
http://www.didaktief.nl/
http://www.onderwijstijdverlenging.nl/


  

Selectie van leerlingenvoor zomerscholen en schakelklassen 

Scholen en gemeenten zijn vrij om te bepalen welke leerlingen ze selecteren voor zomerscholen of 

schakelklassen. Dit is afhankelijk van het doel dat wordt nagestreefd met een dergelijke voorziening. 

In de praktijk blijkt dat veel initiatieven inzetten op de groep leerlingen waar de grootste leerwinst te 

boeken is. Dit zijn niet altijd de leerlingen met de grootste achterstand, maar juist de leerlingen die op 

het grensgebied zitten. Ook kan een voorziening worden ingezet op een groep die goed presteert in 

één vak (bijvoorbeeld rekenen), maar moeite heeft een ander vak (bijvoorbeeld taal). Juist door die 

leerlingen extra te stimuleren op een specifiek vakgebied kunnen zij soms een hoger onderwijsniveau 

volgen. Ook kunnen gemeenten/ schoolbesturen kiezen voor meerdere doelgroepen. Het is dan wel 

van belang dat leerkrachten goed kunnen differentiëren, als doelgroepen een andere aanpak nodig 

hebben.  

 

Het is wel van belang om voldoende leerlingen te trekken. In de praktijk blijkt dit soms een knelpunt, 

omdat deelname aan deze voorzieningen altijd op basis van vrijwilligheid is. Klassen moeten toch 

bestaan uit ongeveer 15 leerlingen. Het is vaak lastig om dergelijke aantallen leerlingen van één 

school te krijgen. Daarom zijn zomerscholen/ schakelklassen meestal een bovenschoolse voorziening. 

Er kan voor worden gekozen om je in eerste instantie op een specifieke groep te richten, maar de 

doelgroep te verbreden als er niet voldoende leerlingen worden bereikt. Deze verbreding kan ook juist 

positieve gevolgen hebben. Als een voorziening, als een zomerschool, zich alleen richt op leerlingen 

met achterstanden kan dit namelijk nadelig zijn voor het imago van dit initiatief. De kans bestaat dat 

leerlingen en ouders minder bereid zijn om hieraan deel te nemen. Door een zomerschool ook open te 

stellen voor andere leerlingen, wordt de kans op stigmatisering kleiner en dit kan de instroom 

bevorderen.  

 

Financiële paragraaf; wat kost een zomerschool of een schakelklas 

 

Om een goede keuze te kunnen maken voor een voorziening en om een goede inschatting te kunnen 

maken van de haalbaarheid, is het belangrijk dat partijen van te voren een inschatting kunnen maken 

van de kosten die verbonden zijn aan deze voorzieningen. Ook is het de bedoeling dat gemeenten in 

het format bij de bestuursafspraken een globale inschatting maken van de kosten, per initiatief. Het 

Ministerie van OCW zal gemeenten niet achteraf afrekenen op een eventuele overschrijding van deze 

begroting; het gaat immers om een globale inschatting. 

 

Hieronder geven we eerst een overzicht van de kosten van verschillende varianten van 

schakelklassen: 

 

Schakelklassen Voltijdse 

schakelklas 

Deeltijd 

schakelklas (12 

uur per week) 

Verlengde 

schooldag 

Personeelskosten €55.000 (1 fte) €30.000 €10.000 (0,2 fte) 

Coördinatie € 5.000 € 5.000 € 2.000 

Exploitatie van lokaal (licht, verwarming, 

schoonmaak) 

€ 4.000 € 4.000 € 1.000 

Voorlichting / werving van leerlingen € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Inzet gastdocent - - € 2.500 

Inhoudelijke ondersteuning programma - - € 2.000 



  

 

Een deel van de volgende kosten betreft een eenmalige investering 

Inhoudelijke ondersteuning, toetsing en 

curriculum (bv door 

schoolbegeleidingsdienst) 

€ 10.000 € 8.000  

Aanschaf leermiddelen en materialen € 6.000 € 6.000  

Scholing team € 5.000 € 5.000  

Totaal investering 

 

€ 86.000 € 59.000 € 23.500 

Eventuele extra’s voor onderbouw/ middenbouw 

Onderwijsassistent € 18.000   

Ouderprogramma € 3.000 € 3.000  

Leerling-vervoer (o.b.v. 10 leerlingen) € 6.000 € 6.000  

Inzet docenten VO (kopklas) € 10.000   

Training gastdocenten   € 5.000 

Bron: www.schakel-klassen.nl 

 

Aandachtspunten bij invullen format 

Zoals aan begin van deze paragraaf is aangegeven gaat het om een inschatting van de kosten. De 

daadwerkelijke kosten hangen af van de lokale situatie binnen een gemeente. Indien er al 

schakelklassen of vergelijkbare voorzieningen zijn, vallen de eenmalige investeringen mogelijk lager 

uit. Ook dienen gemeenten zich te realiseren dat schoolbesturen voor elke ingeschreven leerling 

bekostiging vanuit het rijk ontvangen (op basis van de gewichtenregeling). Deze inkomsten kunnen 

ook (deels) gebruikt worden om een schakelklas te bekostigen. Hierover moeten met schoolbesturen 

afspraken worden gemaakt. Op basis van deze gegevens kan elke gemeente vervolgens een reële 

inschatting van de kosten maken die gemoeid zijn met het realiseren van schakelklassen. 

 

Ook voor zomerscholen kan, op basis van ervaringsgegevens, een schatting van de kosten gemaakt 

worden.  

 

Zomerscholen 
 

Jaarlijkse  
(vaste) kosten 

Kosten per 
week 

Personeelskosten: voorbereiding (half jaar, 1 dag per week)  € 6.875,00 

Personeelskosten: uitvoering (1 week fulltime)  € 1.375,00  

Projectleider (6 dagen per jaar) € 6.000,00   

Afstemming VO € 1.000,00   

Aanschaf leermiddelen en materialen (per groep) € 1.250,00  

Activiteiten middagprogramma   € 1.000,00  

Exploitatie lokaal   € 500,00  

PR, werving en selectie (per groep) € 500,00   

Scholing (per groep) € 500,00   

   

Totale kosten zomerscholen € 9.250,00 € 9.750,00 

Kosten zomerschool 1 week, 1 groep € 19.000 

Kosten zomerschool 2 weken, 1 groep € 28.750 

Kosten zomerschool 3 weken, 1 groep € 38.500 

 

Het gaat hier om een indicatie van de te maken kosten. Wanneer gekozen wordt voor meerdere 

groepen binnen de zomerscholen, dan stijgen de uitvoeringskosten navenant. De jaarlijkse vaste 



  

kosten hoeven echter niet evenredig mee te stijgen. Daarnaast kunt u als gemeente met 

schoolbesturen afspraken maken over welke kosten de gemeente op zich neemt en welke kosten de 

schoolbesturen gaan dragen. Naast de middelen uit de bestuursafspraken, kunnen gemeenten ook 

middelen inzetten vanuit leerling-gebonden middelen, middelen voor schoolbegeleiding en 

huisvestingsmiddelen. Tenslotte kent een zomerschool vaak activiteiten in de middag. De opgevoerde 

kosten hiervoor zijn ook een indicatie. Mogelijk dat een gemeente al een subsidierelatie heeft met 

bijvoorbeeld instellingen op het gebied van kunst, cultuur, sport of welzijn. Vanuit deze afspraken 

kunnen zij wellicht ook activiteiten voor de zomerschool organiseren. 

 

Voorwaarden financiering voorzieningen gericht op extra onderwijstijd met extra middelen  

 

Welke voorzieningen gericht op extra leertijd voldoen aan de bepalingen in de bestuursafspraken? 

Een voorwaarde voor de inzet van de extra middelen uit het bestuursakkoord ten behoeve van 

schakelklassen en zomerscholen is dat sprake moet zijn van een uitbereiding van de onderwijstijd 

(een intensivering van de instructie voldoet niet). Daarnaast moeten voorzieningen in ieder geval 

gericht zijn op taal/ rekenen en het bevorderen van leerprestaties. De gemeenten krijgen eigen regie 

over de keuze voor het soort voorziening en manier waarop de middelen worden ingezet (bijvoorbeeld 

wijkgericht, gericht op een bepaald type leerling etc.).  

 

Welke voorwaarden worden aan leerkrachten gesteld? 

In de bestuursafspraken staat dat leerkrachten van schakelklassen, zomerscholen of voorzieningen 

met eenzelfde doelstelling moeten werken met (of onder auspiciën van) bevoegde leraren. Het is dus 

van belang om bevoegde leerkrachten bereid te vinden mee te werken en om draagvlak te creëren 

binnen de teams. Scholen kunnen leerkrachten die zich inzetten voor een schakelklas of een 

zomerschool tegemoetkomen door een financiële vergoeding toe te kennen of door de extra gewerkte 

uren als vakantie op te laten nemen. Op deze manier kunnen scholen deze tegemoetkoming 

gebruiken als een flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden.  

 

Hoe moeten gemeenten zich over de ambities en streefdoelen verantwoorden? 

In het bestuursakkoord is opgenomen dat gemeenten gezamenlijke kwantitatieve en kwalitatieve 

ambities en streefdoelen moeten opstellen voor het verbeteren van schakelklassen en zomerscholen. 

Deze ambities en streefdoelen moeten betrekking hebben op een verhoging van de effectiviteit van de 

uitvoeringspraktijk, een optimale doorgaande ontwikkelingslijn en ouderbetrokkenheid. In de bijlage bij 

de bestuursafspraken (het format) heeft slechts één rij betrekking op schakelklassen, zomerscholen of 

soortgelijke voorzieningen.  De Inspectie van het Onderwijs zal geen toezicht houden op behalen van 

deze ambities en streefdoelen.  In plaats daarvan zal een wetenschappelijke effectstudie worden 

uitgevoerd naar de initiatieven rond schakelklassen en zomerscholen (of voorzieningen met eenzelfde 

doelstelling) die met de convenantgelden worden gefinancierd.  

 

Een voorwaarde voor het inzetten van deze middelen is dat scholen gegevens uit hun 

leerlingvolgsystemen aanleveren, ten behoeve van deze effectstudie. OCW zal op een later moment 

bekend maken welke gegevens scholen moeten leveren, maar er zal zoveel mogelijk worden 

aangesloten op informatie die al beschikbaar is in het leerlingvolgsysteem. Wel is het van belang dat 

gemeente en scholen afspraken maken over bijvoorbeeld welke toetsen worden gebruikt op de 

voortgang van leerlingen te meten. Met dergelijke afspraken kunnen gegevens onderling beter tegen 

elkaar worden afgezet. Het is aan te raden dat gemeenten en schoolbesturen vroegtijdig met elkaar in 

gesprek gaan om dergelijke afspraken te maken.  

 

In de effectstudie zullen ook vragen over hoeveel extra leertijd effectief is en de kwaliteit van de 

instructie worden betrokken.   

 



  

Welke voorwaarden gelden voor het bevorderen van ouderbetrokkenheid?  

Uit onderzoek blijkt ouderbetrokkenheid een belangrijke voorwaarde voor het succes van 

voorzieningen als schakelklassen en zomerscholen. OCW zal geen harde criteria opstellen over wat 

gemeenten en scholen op het terrein van ouderbetrokkenheid moeten doen. Wel zal in de effectstudie 

aandacht worden besteed aan wat gemeenten en scholen doen om ouderbetrokkenheid te stimuleren 

en welke effecten dit heeft.  

 

Welke voorwaarden gelden voor het inhoudelijke programma van voorzieningen? 

Een voorwaarde voor de inzet van convenantmiddelen voor voorzieningen gericht op extra leertijd is 

dat de initiatieven een duidelijke link moeten hebben met het bevorderen van taal/ rekenen en het 

bestrijden van onderwijsachterstanden. Overige doelstellingen (zoals het verbeteren van 

arbeidsmarktoriëntatie of het ondersteunen bij beroepskeuze) kunnen onderdeel uitmaken van het 

inhoudelijke programma van een voorziening, maar mogen niet de enige insteek zijn. Wel is het 

mogelijk om te verkennen in hoeverre het mogelijk is om een link te leggen tussen 

verrijkingsactiviteiten en taal/ rekenen (bijvoorbeeld ‘levensecht leren’).    

 

Welke tijdshorizon moet worden gekozen?  

Bij het plannen en organiseren van voorzieningen als schakelkassen en zomerscholen is het lastig om 

erg ver vooruit te kijken (2015), zoals het format bij de bestuursafspraken voorschrijft. Daarom is het 

advies om gefaseerd te werk te gaan en een tussenmoment te kiezen (bv 2012/ 2013) om ambities te 

actualiseren.  

 

 

Meer informatie 

 

Heeft u meer vragen over zomerscholen, schakelklassen en andere voorzieningen gericht op extra 

leertijd, dan kunt u contact opnemen met Ton Klein van Oberon (tklein@oberon.eu). Daarnaast wijzen 

wij u op de websites www.onderwijstijdverlenging.nl en www.schakel-klassen.nl. Op deze sites is 

eveneens meer informatie te vinden over zomerscholen en schakelkassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samengesteld door Oberon in opdracht van het Ministerie van OCW. 
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