Verslag Informatiesessie “Evaluatie zomerscholen” op 29 mei 2020
Op 29 mei 2020 vond vanaf 11u een informatiesessie plaats over de onderzoeksoproep
“Evaluatie zomerscholen”. In bijlage vindt u de presentatie die gebruikt werd tijdens de
informatiesessie.

Vragen m.b.t. de dataverzameling
Vraag: zal de bevraging bij de leerlingen en leerkrachten en coördinatoren kwantitatief of

kwalitatief van opzet zijn of een mengvorm?

Antwoord: er wordt gedacht in de richting van een mixed method, die kwantitatieve en
kwalitatieve informatie kan opleveren.
Vraag: Is bijkomende dataverzameling nog mogelijk bv via een bezoek aan de

zomerscholen?

Antwoord: deze beslissing maakt onderdeel uit van het onderzoeksopzet dat de
onderzoekers dienen te ontwikkelen en te verantwoorden in hun offerte. Tot nu toe is alle
onderzoek vanuit het departement Onderwijs en Vorming in scholen stop gezet om
scholen de kans te geven zich te concentreren op hun kernopdracht De zomerscholen
worden bij hun aanmelding echter expliciet gevraagd zich te engageren om informatie en
data aan te leveren.
Vraag: Mag de dataverzameling ook plaatsvinden in zomerscholen die geen aanvraag

hebben ingediend bij het departement Onderwijs?

Antwoord: dit kan indien de onderzoekers menen dat dit kan helpen om de
onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit dient toegelicht en verantwoord te worden in de
offerte. In het bijzonder voor luik 2 van de opdracht kan het interessant zijn om andere
goede prakijken mee te nemen in het onderzoek.
Vraag: Kunnen de onderzoekers met eigen onderzoeksvragen aansluiten bij de

vragenlijsten die het departement Onderwijs zal uitsturen?

Antwoord: er is nog ruimte voor overleg over de vragenlijsten.

Vragen m.b.t. het aantal zomerscholen
Vraag: Is er al zicht op de verdeling tussen gewoon en buitengewoon onderwijs?
Antwoord: aangezien de indienperiode nog loopt, is het niet mogelijk dit te beantwoorden.
Over de aantallen kunnen op dit moment in het algemeen nog geen uitspraken worden
gedaan.
Vraag: Over hoeveel zomerscholen kan het op basis van het voorziene budget maximaal

gaan?

Antwoord: Er is een totaalbudget van 11,8 miljoen euro voorzien. Daarmee kunnen
ongeveer 4700 zomerklassen (= een groep van maximum 14 leerlingen gedurende minstens
10 volle dagen) worden ingericht. We vermoeden dat het maximum niet bereikt zal
worden. Een zomerschool kan uit meerdere zomerklassen bestaan.

Vraag m.b.t. de praktijkvoorbeelden in het buitenland vermeld in de oproep
Vraag: Kan er geconcretiseerd worden over welke internationale praktijken het gaat?
Antwoord: Het is niet mogelijk om namen van scholen te bezorgen, maar in Nederland en
Groot-Brittannië zijn er al voorbeelden van zomerscholen. Er mogen ook nog voorbeelden
uit andere landen gebruikt worden – ook dit maakt onderdeel uit van de offerte. De
minister wil de zomerscholen in Vlaanderen structureel uitbouwen. Dan is het nuttig om
ons te laten inspireren door wat werkt en niet werkt in andere landen.

