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DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE
KANSEN EN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van
zomerscholen;

- Principiële goedkeuring

Samenvatting

Met dit voorontwerp van decreet worden de zomerscholen structureel verankerd. Op die
manier komt het tegemoet aan punt 1.4. van de Visienota ”van kwetsbaar naar weerbaar” –
deel 1 ‘beter leren, beter voelen’ Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering
van het relanceplan “Vlaamse veerkracht” (VV17).

De leerachterstand willen we voornamelijk wegwerken in de scholen én tijdens de schooluren
(zie acties 1.1 tot 1.3 van de vermelde Visienota). Aanvullend is het echter, zeker voor
kwetsbare leerlingen, zinvol om extra leertijd te creëren en het leerverlies door het
zomereffect te beperken. We verankeren daarom de zomerscholen die in 2020 voor het eerst
werden georganiseerd, structureel. De sterkte van de zomerscholen ligt in een gevarieerd en
doelgericht aanbod dat gekoppeld is aan de onderwijsdoelen en het individueel
onderwijstraject van deelnemende leerlingen. De zomerscholen kunnen vanaf nu elk jaar in de
zomervakantie plaatsvinden.

Dit voorontwerp van decreet is een gezamenlijk initiatief van de minister van Binnenlands
Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen en de Vlaamse minister van Onderwijs,
Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/INHOUDELIJK
STRUCTUURELEMENT/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsvelden: ‘Onderwijs en Vorming’ (Ondersteuning van het onderwijsveld) en
‘Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid’.
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Beleidsdoelstelling: leerlingen ondersteunen om hun leerprestaties te verhogen.

Het voorontwerp van decreet geeft uitvoering aan punt 1.4. van de  Visienota ”van
kwetsbaar naar weerbaar” – deel 1 ‘beter leren, beter voelen’ Plan voor een kwalitatief
versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht” (VV17) (VR 2021
0705 VV DOC.0051):

1.4. Zomerscholen structureel verankeren (recurrent ‘versterking onderwijs’)

De leerachterstand willen we voornamelijk wegwerken in de scholen én tijdens de
schooluren (zie acties 1.1 tot 1.3). Aanvullend is het echter, zeker voor de kwetsbare
leerlingen, zinvol om extra leertijd te creëren en het leerverlies door het zomereffect te
beperken. We verankeren daarom de zomerscholen die in 2020 voor het eerst werden
georganiseerd, structureel. Dit doe ik samen met mijn collega-minister van Binnenlands
Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. De sterkte van de zomerscholen ligt
in een gevarieerd en doelgericht aanbod dat gekoppeld is aan de onderwijsdoelen en het
individueel onderwijstraject van deelnemende leerlingen. De zomerscholen vinden vanaf
nu elk jaar in juli en augustus plaats.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het resultaat van de wetgevingstechnische en taalkundige controle werd verkregen op 19
november 2021 (Advies 2021-438). Het voorontwerp van decreet werd daaraan aangepast.

Het JoKER-advies werd verkregen op 10 december 2021. Het JoKER werd daaraan
aangepast.

De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 19 november 2021. De Inspectie
verbindt aan zijn gunstig advies de voorwaarde van een onafhankelijke evaluatie naar
doelmatigheid en kostenefficiëntie. In het kader van de aanvraag van het advies van de
minister van Begroting werd beargumenteerd hoe de doelmatigheid en de
kostenefficiëntie van de zomerscholen van 2020 en 2021 werden geëvalueerd.

De minister van Begroting heeft gunstig advies gegeven op 9 december 2021.

2. INHOUD

A. ALGEMENE TOELICHTING

Het voorontwerp van decreet bepaalt wie een zomerschool kan organiseren en er aan deelnemen, en
houdt daarbij rekening met de ervaringen uit de twee voorbije edities, en de uit onderzoek
gedestilleerde voorwaarden om effectieve zomerscholen op te zetten. Het decreet omschrijft de
regierol die lokale besturen desgewenst kunnen opnemen en verankert de zomerscholen als jaarlijks
te subsidiëren projecten. Het is de bedoeling een duidelijk kader voor de organisatie voor de komende
jaren te scheppen om op die manier meer tijd te geven aan de onderwijsinstellingen en de lokale
besturen voor de toeleiding van de leerlingen, het zoeken van vrijwilligers en lesgevers, contacten
leggen met samenwerkende partners,…

Een meer uitgebreide algemene toelichting is opgenomen in de memorie van toelichting bij het
decreet.
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B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

De toelichting bij de artikelen is opgenomen in de memorie van toelichting bij het decreet.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Alhoewel het voorontwerp van decreet geen concreet budgettair engagement vastlegt, wordt er wel
een algemeen kader gecreëerd voor de structurele ondersteuning van wat tot nu ad hoc werd
gesubsidieerd. In die zin is er een potentiële impact op de uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap. Ter info kan meegegeven worden dat de kostprijs voor de organisatie van de
zomerscholen 2021 in totaal 3.590.040 euro bedroeg, waarbij de helft van de subsidie wordt
gefinancierd op de kredieten onderwijs, en de helft op de kredieten binnenlands bestuur. Het
subsidiebedrag voor de zomerscholen in 2021 bedroeg 450 euro per leerling voor tien dagen, exclusief
de regierol voor lokale besturen. Bijna 8.000 leerlingen namen deel aan een zomerschool.

B. ESR-TOETS

Geen ESR-impact.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Dit voorontwerp van decreet heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid
inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Dit voorontwerp van decreet heeft een mogelijke impact op de lokale en provinciale besturen. De
lokale en provinciale besturen krijgen de mogelijkheid om zomerscholen te organiseren en/of om
hierin een regierol op te nemen. In dat geval ontvangen zij  hiervoor een projectsubsidie. Om die
reden is het voorontwerp van decreet een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen en de Vlaamse minister van
Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Een meer uitgebreide toelichting over de mogelijke impact op de lokale en provinciale besturen is
opgenomen in de memorie van toelichting bij het decreet.

4. VERDER TRAJECT

- Aanvraag advies VLOR;
- Aanvraag advies van de Raad van State.
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5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande voorontwerp van decreet betreffende
de organisatie van zomerscholen en de bijhorende memorie van toelichting;

2° de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen en
de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand:

2.1. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de
Vlaamse Onderwijsraad met het verzoek het advies mee te delen binnen de hiertoe
vastgestelde termijnen,

2.2. te machtigen te beoordelen of voornoemde adviezen aanleiding kunnen geven tot
aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst,

2.3. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet, het advies in te winnen van de Raad
van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State als de Vlaamse minister oordeelt dat voornoemde adviezen geen aanleiding geven tot
aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Bart SOMERS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand

Ben WEYTS



































 

 

Afschriften 
- De minister-president van de Vlaamse Regering 
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Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van 
zomerscholen - principiële goedkeuring

 
 

1. Het dossier 
 
Het op 11 november 2021 voorgelegde dossier omvat: 
- het voorontwerp van decreet; 
- de nota aan de Vlaamse Regering; 
- de memorie van toelichting; 
- de overmakingsnota aan IF 

 
2. Beknopte samenvatting van het dossier 
 
Aan de Vlaamse regering wordt een voorontwerp van decreet ter goedkeuring 
voorgelegd waarmee de zomerscholen, die in 2020 voor het eerst werden 
georganiseerd, structureel worden gemaakt door ze decretaal te verankeren in 
de onderwijsregelgeving.  
 
Deze verankering is opgenomen in de door de Vlaamse regering goedgekeurde 
Visienota ”van kwetsbaar naar weerbaar” – deel 1 ‘beter leren, beter voelen’ 
Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het 
relanceplan “Vlaamse veerkracht” (VV17). 

Vlaamse overheid 

Graaf de Ferrarisgebouw 

Koning Albert II-laan 20 

1000 BRUSSEL 

T 02 553 26 68 

www.vlaanderen.be 

Nota aan de heer Bart Somers 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen 
 
en aan de heer Ben Weyts 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

  KS/2021002367       

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Tonia De Keulenaer 02 553 75 73 19/11/2021 

toniam.dekeulenaer@vlaanderen.be   
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Het voorontwerp van decreet bevat het algemene kader voor zomerscholen, en bepaalt onder meer wie 
een zomerschool kan organiseren en er aan deelnemen. Het omschrijft de regierol die lokale 
besturen desgewenst kunnen opnemen en verankert de zomerscholen als jaarlijks te subsidiëren 
projecten. Voor de financiering wordt gekozen voor een subsidieprocedure, waarbij het de Vlaamse 
regering is die binnen de beschikbare begrotingskredieten de modaliteiten bepaalt.  
 
Met het voorontwerp van decreet wordt beoogd een duidelijk kader voor de organisatie voor de komende 
jaren te scheppen om op die manier meer tijd te geven aan de onderwijsinstellingen en de lokale besturen 
voor de toeleiding van de leerlingen, het zoeken van vrijwilligers en lesgevers, contacten leggen met 
samenwerkende partners,… 
 
Voor een meer uitgebreide toelichting verwijst de IF naar de memorie van toelichting bij het decreet. 
 

3. Opmerkingen van de Inspectie van Financiën 
 
 3.1 Wettigheid en regelmatigheid 
 
De Inspectie van Financiën heeft geen bemerkingen inzake wettigheid en regelmatigheid. 
 

3.2 Doelmatigheid, kostenefficiëntie en budgettaire inpasbaarheid op termijn  
 
Dit voorontwerp van decreet verankert het concept zomerscholen met al doel ze jaarlijks te organiseren 
en te subsidiëren. In het voorontwerp van decreet is opgenomen dat dit zal gebeuren binnen de perken 
van de beschikbare begrotingskredieten. Het is de Vlaamse regering die (jaarlijs?) de modaliteiten zal 
bepalen. 
 
Alhoewel het voorontwerp van decreet geen concreet budgettair engagement vastlegt, wordt er wel een 
algemeen kader gecreëerd voor de structurele ondersteuning van wat tot nu ad hoc werd gesubsidieerd. 
In die zin is de Inspectie van Financiën van oordeel dat het voorstel wel degelijk een potentiële impact 
heeft op de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Ter info kan meegegeven worden dat de 
kostprijs voor de organisatie van de zomerscholen 2021 3.590.040 euro bedroeg, waarbij de helft van de 
subsidie wordt gefinancierd op de kredieten onderwijs, en de helft op de kredieten binnenlands bestuur. 
 
De IF herinnert bovendien nog aan het begrotingsakkoord nr. 2021000366 van 24 juni 2021, gegeven naar 
aanleiding van het subsidiebesluit voor de zomerscholen 2021, waarin volgende voorwaarde is 
opgenomen : ‘Een onafhankelijke evaluatie wordt gemaakt (minstens naar de doelmatigheid en 
kostenefficiëntie) alvorens eventueel een gelijkaardig dossier wordt voorgelegd in de toekomst.’ 
 
Deze evaluatie is niet toegevoegd aan het dossier. Ze zal er dan ook uiterlijk dienen te zijn wanneer de 
modaliteiten voor de zomerscholen 2022 ter goedkeuring worden voorgelegd. 
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 3.3 Lokale Besturen 
 
Dit voorontwerp van decreet heeft een mogelijke impact op de lokale en provinciale besturen. De lokale 
en provinciale besturen krijgen de mogelijkheid om zomerscholen te organiseren en/of om hierin een 
regierol op te nemen. In dat geval ontvangen zij  hiervoor een projectsubsidie.  
 
 3.4 RIA  
 
De opmaak van een RIA is niet vereist. 
 
 

4. Besluit 
 
Met verwijzing naar de bemerkingen, opgenomen in punt 3.2 van dit advies, kan de Inspectie van 
Financiën een gunstig advies verlenen aan het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van 
zomerscholen 
 
Het akkoord van de minister bevoegd voor de begroting is vereist. 

 

 

De Inspectie van Financiën, 

 
 
 

 
Kristof Sampers 
Inspecteur van Financiën 

Kristof 
Sampers 
(Signature)

Digitaal ondertekend door Kristof 
Sampers (Signature) 
Datum: 2021.11.19 11:58:45 +01'00'
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
     DepFB/BOBFO/RP/2021002367

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum

Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen

Waarde collega,

Op 29 november 2021 verzocht u mijn begrotingsakkoord te verlenen aan het 
onder betreft vermelde.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 
19 november 2021 (KS/2021002367), kan ik het begrotingsakkoord verlenen mits 
de budgettaire impact voor zomerscholen wordt opgevangen binnen de 
reguliere beschikbare kredieten van onderwijs en binnenlands bestuur. Het kan 
niet leiden tot toekomstige meervragen.

Met collegiale groeten,

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Kabinet van de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 7 
1210 BRUSSEL
T 02 552 66 00
F 02 552 66 01
kabinet.diependaele@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

De heer Ben Weyts
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand
Kreupelenstraat 2
1000  Brussel

Reden:Ik keur dit document goed

Getekend door:Matthias Diependaele (Si
Getekend op:2021-12-09 22:18:11 +01:0
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Kind- en jongereneffectrapport (JoKER) voor
het voorontwerp van decreet over de
organisatie van zomerscholen

Gebruik de JoKER-handleiding (zie: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-05/20200527_JoKER-
handleiding.pdf). Voor meer info: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-
kinderrechtenbeleid/joker-kind-en-jongereneffectrapport.

1 Gegevens van het advies

2 Titel en fase

Deze JoKER wordt toegevoegd aan het dossier met het oog op de eerste principiële goedkeuring ervan op de
Vlaamse Regering.

3 Samenvatting
Met dit voorontwerp van decreet worden de zomerscholen structureel verankerd. Op die manier komt het
tegemoet aan punt 1.4. van de  Visienota ”van kwetsbaar naar weerbaar” – deel 1 ‘beter leren, beter voelen’ Plan
voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht” (VV17).

1.1 Gegevens van de regelgeving

nummer taal-
en wetgevingstechnisch advies

Advies 2021/438

bevoegde minister(s) van de regelgeving Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs

datum JoKER-advies

1.2 Gegevens van de aanvrager

e-mailadres Andy.thoelen@ond.vlaanderen.be

organisatie departement Onderwijs en Vorming

beleidsdomein Onderwijs

entiteit departement Onderwijs en Vorming

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-05/20200527_JoKER-handleiding.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-05/20200527_JoKER-handleiding.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleid/joker-kind-en-jongereneffectrapport
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleid/joker-kind-en-jongereneffectrapport
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De leerachterstand willen we voornamelijk wegwerken in de scholen én tijdens de schooluren (zie acties 1.1 tot
1.3 van de vermelde Visienota). Aanvullend is het echter, zeker voor kwetsbare leerlingen, zinvol om extra
leertijd te creëren en het leerverlies door het zomereffect te beperken. We verankeren daarom de zomerscholen
die in 2020 voor het eerst werden georganiseerd, structureel. De sterkte van de zomerscholen ligt in een
gevarieerd en doelgericht aanbod dat gekoppeld is aan de onderwijsdoelen en het individueel onderwijstraject
van deelnemende leerlingen. De zomerscholen kunnen vanaf nu elk jaar plaatsvinden in de zomervakantie.

De probleemstelling vertrekt vanuit de vaststelling dat heel wat leerlingen ten gevolge van de coronapandemie
met (extra) leervertraging zijn geconfronteerd, dit bovenop het reeds eerder in onderzoek vastgestelde leerverlies
ten gevolge van de zomervakantie.

Om de leerachterstanden te remediëren werden in 2020 en 2021 voor het eerst op Vlaams niveau zomerscholen
gesubsidieerd. Dit gebeurde zonder decretaal kader en op basis van projectsubsidies. Dit ad hoc karakter heeft
een aantal aanzienlijke nadelen wat betreft timing, voorbereiding en organisatie, zowel voor potentiële
organisatoren en medewerkers, als voor de ouders, en kinderen en jongeren. Dit willen we remediëren met de
voorgestelde decretale verankering. Een duidelijk beleidskader dat tijdig aan alle betrokkenen wordt
gecommuniceerd kan het potentieel van de zomerscholen ongetwijfeld vergroten. Dit komt uiteindelijk vooral ten
goede aan de kinderen en jongeren die zich geconfronteerd zien met leerverlies of leerachterstand.

Dit voorontwerp van decreet is een gezamenlijk initiatief van de minister van Binnenlands Bestuur,
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de
Vlaamse Rand.

4 Probleembeschrijving
Voor een algemene probleembeschrijving wordt verwezen naar de memorie van toelichting. Hieronder worden de
elementen uit de memorie van toelichting herhaald of nader toegelicht, die specifiek betrekking hebben op de
situatie van kinderen en jongeren.

Heel wat onderzoek heeft reeds de negatieve gevolgen op de kennis en vaardigheden van leerlingen aangetoond
van periodes zonder school. Zo is er onderzoek gevoerd naar het effect van de zomervakantie, langdurige
lerarenstakingen en natuurrampen op het leren van kinderen (Verachtert, P., Bellens, K., Sneyers, E., Surma, T.,
Muijs, D., 2020). Ook de COVID-19-pandemie heeft de voorbije twee schooljaren voor heel wat leerlingen tot
verminderde leervorderingen geleid. Recent onderzoek naar de impact van de COVID-19-pandemie op de
leerprestaties van Vlaamse leerlingen (Gambi, L., De Witte, K., 2021) heeft zowel voor Frans, Nederlands als
wiskunde een significante leervertraging aangetoond in vergelijking met de periode voor de pandemie.

Zowel Vlaams als internationaal onderzoek signaleert bovendien dat het leerverlies het grootst is in scholen met
meer kwetsbare leerlingen en in een stedelijke context (Verachtert, P., Bellens, K., Sneyers, E., Surma, T.,
Muijs, D., 2020; Gambi, L., De Witte, K., 2021). Dit betekent dat periodes zonder school ook de
onderwijsongelijkheid tussen kinderen uit gezinnen met een lage socio-economische status (SES) en leerlingen
met een hoge SES verder doet toenemen.

Om het verlies van kennis en vaardigheden tijdens de zomervakantie – het zogenaamde summer learning
loss – tegen te gaan, kent men in verschillende landen al heel wat jaren de traditie van de zomerprogramma’s en
zomerscholen. In Vlaanderen heeft de coronapandemie in 2020 de eerste aanzet gegeven tot het organiseren
van zomerscholen, dit om te vermijden dat leerlingen met al te veel leerachterstand het volgende schooljaar
zouden aanvatten. Bij alle stakeholders leefde de overtuiging dat het louter remediëren tijdens de schooltijd
onvoldoende zou zijn om de opgelopen leerachterstand in te lopen. Heel wat leraren geven aan dat de reguliere
onderwijstijd te beperkt is om grotere leerachterstanden effectief aan te pakken, zonder daarmee de leerkansen
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van andere leerlingen te schaden. Daarom blijft het noodzakelijk om ook buiten de reguliere schooltijd
(leer)mogelijkheden te voorzien.

5 Beleidsdoelstelling

De doelstelling van de voorgestelde beleidsmaatregelen is om de organisatie van de zomerscholen, zoals die
hebben plaatsgevonden in 2020 en 2021, decretaal te verankeren en op die manier een coherent beleidskader uit
te werken. Dit moet de huidige - veelal ad hoc-aanpak , vervangen. Er wordt nog steeds gewerkt met een
jaarlijkse oproep en subsidies. Maar doordat het beleidskader een aantal grote principes en voorwaarden
vastlegt, wordt zekerheid en duidelijkheid gecreëerd voor alle betrokkenen. Daarvoor wordt een voorontwerp van
decreet opgemaakt met de volgende belangrijke bepalingen.

1. Het concept ‘zomerscholen’ wordt vastgelegd;

De coronapandemie was de rechtstreeks aanleiding voor de organisatie van de eerste zomerscholen in het
Vlaamse onderwijs in 2020 en 2021, omdat het probleem van opgelopen leerachterstand bij bepaalde groepen
leerlingen zich toen heel acuut stelde. Uit de onderzoeken die in bovenstaande probleembeschrijving zijn
opgenomen blijkt evenwel dat de positieve effecten van de zomerscholen deze pandemie overstijgen, in het
bijzonder voor de meer kwetsbare leerlingen of leerlingen die schoollopen binnen een stedelijke context. Ook in
Vlaanderen stelt het zomerverlieseffect zich scherp bij sommige leerlingen en moeten leerkrachten in september
heel wat leerstof hernemen. Daarom wordt gekozen om de zomerscholen structureel te maken en ze decretaal te
verankeren binnen de Vlaamse onderwijsregelgeving.

2. Een aantal minimale voorwaarden voor de organisatie van zomerscholen worden bepaald, met
bijzondere aandacht voor de mogelijke coördinerende rol van lokale besturen;

In het decreet worden een aantal minimumvoorwaarden geformuleerd om zomerscholen te organiseren. Hierbij is
rekening gehouden met wat het onderzoek van de Thomas More Hogeschool in 2020 als voorwaarden voor een
effectieve zomerschool omschrijft: het aanbod van de zomerscholen moet een aanbod op maat zijn. Om die
reden mogen de groepen niet te groot zijn. Het aanbod moet gratis zijn, en leerlingen kunnen niet verplicht
worden om aan een zomerschool deel te nemen.

Verder bepaalt het voorontwerp van decreet dat enkel onderwijsinstellingen, lokale besturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie kunnen een zomerschool organiseren. Ze kunnen hierbij samenwerken met partners
naar keuze, aangepast aan de lokale context.

Ook de regierol die een lokaal bestuur en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen opnemen wordt
vastgelegd.  Tijdens de eerste editie van de zomerscholen in 2020 werd immers vastgesteld dat zowel de
kwaliteit van het onderwijs- en vrijetijdsaanbod als de praktische organisatie op lokaal vlak en de toeleiding van
de leerlingen tot de zomerschool, gebaat zijn bij een sterke inbreng (regierol) van de lokale besturen.

3. De manier van financieren wordt vastgelegd, waarbij wordt gekozen voor een eenvoudige
subsidieprocedure;

Er is voor gekozen om de zomerscholen te verankeren als projecten die worden gesubsidieerd. De Vlaamse
Regering kan hierover jaarlijks een beslissing nemen, binnen de beschikbare begrotingskredieten. De Vlaamse
Regering legt daarbij de procedure van indiening, subsidiëring en goedkeuring vast.
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6 Opties
è Nuloptie: voortzetting van een bestaande toestand
Nuloptie: Er komt geen decreet ter verankering van de zomerscholen

De nuloptie impliceert dat de zomerscholen geen decretale basis hebben en er bijgevolg geen vaststaand concept
is van wat een zomerschool is. De minimale voorwaarden om ze te organiseren kunnen jaarlijks wijzigen en de
zomerscholen zijn afhankelijk van ad hoc-subsidies. De nadelen daarvan zijn de volgende:

· De Vlaamse overheid heeft niet noodzakelijk een rol in de organisatie en subsidiëring van zomerscholen,
dus beslissen lokale besturen al dan niet of ze zomerscholen willen organiseren, of die gratis zijn, wie de
doelgroep is,…Er is bijgevolg geen coherent Vlaams beleid rond zomerscholen.

· Onzekerheid voor het onderwijsveld en de lokale besturen, maar ook voor de leerlingen en ouders over
de principes van de zomerscholen: de doelstellingen, het opzet, de duur, de doelgroep enz. Dit bemoeilijkt
het vinden van adequaat opgeleid personeel voor de zomerscholen

· Moeilijkheid om een structureel beleid rond leerlingenbegeleiding uit te werken waarin de zomerscholen
een duidelijke plaats innemen

è Optie 2: nieuwe beleidsmaatregel(en) – gekozen optie
Decretale verankering van de organisatie van zomerscholen

De gekozen optie impliceert dat de belangrijkste principes en voorwaarden om zomerscholen te
organiseren decretaal verankerd zijn zodat ze op een vlotte manier jaarlijks kunnen plaatsvinden.
De volgende bepalingen zijn daarin belangrijk:

1. Een zomerschool bestaat uit een gevarieerd en doelgericht aanbod van onderwijs- en
vrijetijdsactiviteiten dat gekoppeld is aan de onderwijsdoelen en het individuele onderwijstraject van de
deelnemende leerlingen.

2. Een zomerschool kan enkel georganiseerd worden door onderwijsinstellingen, lokale besturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

3. Een zomerschool heeft een van de volgende doelstellingen of beide doelstellingen:
• aan de algemene competenties van de leerlingen werken;
• de leerachterstand van de leerlingen remediëren.

4. Een zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie. Een zomerschool heeft een maximale duur van
tien volle dagen of twintig halve dagen.

5. Een zomerschool kan alleen worden georganiseerd voor leerlingen die ingeschreven zijn in een
onderwijsinstelling. Een zomerschool is gratis voor de leerlingen en de leerlingen nemen deel op vrijwillige basis.

6. De organisator van een zomerschool deelt de leerlingen in groepen in zodat de onderwijs- en
vrijetijdsactiviteiten op maat van het individuele onderwijstraject van elke deelnemende leerling aangeboden
kunnen worden.

7. De lokale besturen en Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen een regierol opnemen ten aanzien
van minstens twee onderwijsinstellingen waarbij ze coördinerend optreden wat betreft de toeleiding van
leerlingen, het ter beschikking stellen van infrastructuur, het verzorgen van een lokaal complementair aanbod, het
verstrekken van informatie over het aanbod,…
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De decretale verankering van zomerscholen is ingegeven door punt 1.4. van de  Visienota ”van kwetsbaar naar
weerbaar” – deel 1 ‘beter leren, beter voelen’ Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het
relanceplan “Vlaamse veerkracht” (VV17). Om die reden werd er geen derde optie overwogen.

è Optie 3: nieuwe beleidsmaatregel(en)
Niet van toepassing

7 Analyse van de effecten

Doelgroepen
1. De kinderen en jongeren die een zomerschool volgen;
2. De ouders die kiezen om hun kind in een zomerschool in te schrijven ;
3. De organisatoren van zomerscholen (lokale besturen en onderwijsinstellingen);
4. Het personeel van de zomerschool
5. Maatschappij

Kinderen en jongeren

De belangrijkste impact die we willen bereiken met de zomerscholen, betreft uiteraard de kinderen en jongeren
die deelnemen aan de zomerscholen. Deze impact betreft zowel de leerprestaties, waarvoor het
onderwijsgedeelte van de zomerschool zorgt, maar ook het welbevinden en de (algemene) schoolse
betrokkenheid van leerlingen. Dat de impact op de kinderen en jongeren die hebben deelgenomen positief is en
in sommige gevallen vrij groot is, leert ons het evaluatieonderzoek van de Thomas More Hogeschool uit 2020. De
kinderen en jongeren die een zomerschool hadden bijgewoond, werden hier immers bevraagd. De
ervaringen van de betrokken coördinatoren, medewerkers, ouders en leerlingen werden in kaart gebracht. Ook
werden ze bevraagd over de mate waarin zij inschatten dat hun zomerschool de vooropgestelde doelen bereikt
heeft. Daarbij slaagden de zomerscholen relatief goed in het bereiken van kwetsbare leerlingen – een belangrijk
gegeven aangezien de meer kwetsbare leerlingen gemiddeld genomen het hardst waren getroffen door de
schoolsluitingen in het voorjaar van 2020. Zowel coördinatoren, medewerkers, als ouders én kinderen en
jongeren tonen zich tevreden met het gevarieerde en evenwichtige aanbod, evalueren de mate waarin de
zomerschool heeft bijgedragen tot het leren hoofdzakelijk positief. De respondenten rapporteren duidelijke
positieve effecten op sociale vaardigheden, het welbevinden en betrokkenheid bij de school en het leren
(Verachtert, P., Bellens, K., Sneyers, E., Surma, T., Muijs, D., 2020).

Voor 2021 kunnen we (voorzichtige) conclusies trekken uit de analyse van de Interdiocesane Proeven (IDP) van
het Katholiek Onderwijs Vlaanderen stellen Gambi, L. en De Witte, K. (2021). Op basis van deze analyse stellen
de onderzoekers vast dat de leervertraging in de postcodegebieden met een zomerschool in 2020 zowel voor
Nederlands (focusgebied begrijpend lezen) als voor wiskunde is gestopt. Voor Nederlands is er een niet-
significante kleine daling van de toetsscores, terwijl er voor wiskunde een niet-significante kleine stijging is van de
toetsscores. Dit in tegenstelling tot de postcodegebieden waar er geen zomerschool is ingericht: daar loopt de
leervertraging significant verder op voor Nederlands, en niet-significant voor wiskunde.

Deze resultaten op gestandaardiseerde toetsen suggereren volgens de onderzoekers dat zomerscholen
een effectieve manier zijn om de meest kwetsbare leerlingen te behoeden van verdere leervertraging. Ook
voor andere leerlingen kunnen de zomerscholen echter een stimulerend effect hebben. Het onderzoek van
Gambi, L. en De Witte (2021) toont immers aan dat de toetsscores van de best presterende leerlingen significant
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zijn gedaald met de corona-pandemie. De onderzoekers pleiten daarom voor maatregelen die ook de
leerprestaties van de sterkst presterende leerlingen bevorderen.

In 2021 hebben de betrokken administraties de coördinatoren en medewerkers van de zomerscholen via een
korte enquête bevraagd naar hun perceptie van de impact van hun zomerschool op de vooropgestelde
inhoudelijke doelen en op het welbevinden van de leerlingen. Beide aspecten worden overtuigend positief
geëvalueerd (‘Eerder veel effect’ tot ‘veel effect’).

Nuloptie
Effectbeschrijving
Zie onderstaande vergelijkingstabel

Vergelijkingstabel van alle effecten

doelgroepen voordelen nadelen

omschrijving schatting omschrijving schatting

1. Kinderen en
jongeren

Kinderen en jongeren die
willen en/of met
leerachterstand
geconfronteerd worden,
kunnen aan een
zomerschool deelnemen.

De eventuele
leerachterstand van de
kinderen en jongeren wordt
geremedieerd waardoor de
start van het volgende
schooljaar vlotter kan
verlopen. Dit heeft een
positieve impact op het
welbevinden van de
kinderen en jongeren en op
de betrokkenheid bij de
school en het leren. Dit blijkt
uit onderzoek waarbij de
kinderen en jongeren ook
zelf zijn bevraagd (Thomas
More, 2020)

Nvt Het ad hoc karakter
maakt dat vaak pas laat
wordt beslist of er
zomerscholen kunnen
worden georganiseerd
met tussenkomst van
de Vlaamse Overheid,
en zo ja, wanneer, waar
en hoe deze
georganiseerd kunnen
worden. Dit maakt het
voor kinderen en
jongeren moeilijk om
een planning voor de
zomervakantie op te
maken, en af te
stemmen met eventuele
andere activiteiten (bijv
een vakantiejob voor de
oudere leerlingen). Dit
kan tot gevolg hebben
dat kinderen of jongeren
die baat hebben bij
zomerscholen niet
deelnemen of afhaken.

Nvt
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2. Ouders Ouders hebben de
mogelijkheid om hun
kinderen in te schrijven in
een zomerschool. Zij
kunnen hun kinderen op
deze manier een zinvolle en
leerrijke tijdsbesteding
bezorgen in de vakantie.
Het verhoogt ook de
betrokkenheid van de
ouders bij de school.

Nvt Het ad hoc karakter
maakt dat vaak pas laat
wordt beslist of er
zomerscholen kunnen
worden georganiseerd
met tussenkomst van
de Vlaamse Overheid,
en zo ja, wanneer, waar
en hoe welke deze
georganiseerd kunnen
worden. Dit maakt het
voor ouders moeilijk om
een planning voor de
zomervakantie op te
maken. Dit kan tot
gevolg hebben dat
ouders met kinderen of
jongeren die baat
zouden hebben bij een
zomerschool, beslissen
hun kinderen niet te
laten deelnemen.

Nvt
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3. Organisatoren
zomerscholen

Potentiële organisatoren
hebben de mogelijkheid om
een zomerschool in te
richten.

Nvt Het ad hoc karakter
maakt dat pas laat de
krijtlijnen bekend zijn
waarbinnen een
zomerschool kan
georganiseerd worden.
Dit maakt het moeilijk
voor organisatoren om
zich op een goede
manier voor te
bereiden. Door het ad
hoc karakter kan het
kader waarbinnen de
zomerscholen
georganiseerd worden
ook elk jaar wijzigen.
Organisatoren krijgen
ook moeilijker zicht op
de potentiële interesse
(zie nadelen bij
kinderen en jongeren en
ouders). Het ad hoc
karakter heeft ook tot
gevolg dat de gegevens
die over leerlingen
worden verzameld
tijdens een
zomerschooldeelname
moeilijker kunnen
meegenomen worden in
een structureel beleid
rond
leerlingenbegeleiding.

Nvt
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4. Personeel
zomerscholen

Geïnteresseerde
medewerkers kunnen zich
aanmelden om mee te
werken aan een
zomerschool. Ze krijgen
hiervoor een vergoeding en
krijgen de kans zich te
professionaliseren om op
een effectieve manier te
kunnen werken in de
context van een
zomerschool.

Nvt Het ad hoc karakter
maakt dat vaak pas laat
wordt beslist of er
zomerscholen kunnen
worden georganiseerd
met tussenkomst van
de Vlaamse Overheid,
en zo ja, wanneer, waar
en hoe deze
georganiseerd kunnen
worden. Dit maakt het
moeilijk voor
geïnteresseerde
medewerkers om dit in
te plannen en zich
adequaat voor te
bereiden. Op deze
manier verliezen de
zomerscholen geschikte
kandidaten. Het ad hoc
karakter heeft ook tot
gevolg dat de gegevens
die over leerlingen
worden verzameld
tijdens een
zomerschooldeelname
moeilijker kunnen
meegenomen worden in
een structureel beleid
rond
leerlingenbegeleiding.

Nvt

5. Maatschappij Door leerachterstanden
tijdig te remediëren krijgen
meer leerlingen de kans het
nieuwe schooljaar met
zelfvertrouwen te starten.
Leerkrachten moeten
minder tijd spenderen aan
het herhalen van reeds
geziene leerstof. Tijdig
remediëren vergroot de
kans op een succesvolle
schoolloopbaan en het
volwaardig functioneren in
de samenleving

Nvt Zie nadelen hoger: door
het ad hoc karakter
gaan potentiële
kandidaten voor
medewerking aan de
zomerschool verloren.
Voor kinderen en
jongeren en hun ouders
kunnen deze
omstandigheden tot
gevolg hebben dat ze
niet tot deelname
overgaan of afhaken.
Hierdoor gaat veel
potentieel verloren.

Nvt
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Optie 2: nieuwe beleidsmaatregel(en) – gekozen optie
Effectbeschrijving
Zie onderstaande vergelijkingstabel

Vergelijkingstabel van alle effecten

doelgroepen voordelen nadelen

omschrijving schat
ting

omschrijving scha
tting
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1. Kinderen
en
jongeren

Kinderen en jongeren die willen
en/of met leerachterstand
geconfronteerd worden, kunnen
aan een zomerschool
deelnemen.

De eventuele leerachterstand
van de kinderen en jongeren
wordt geremedieerd waardoor de
start van het volgende schooljaar
vlotter kan verlopen. Dit heeft
een positieve impact op het
welbevinden van de kinderen en
jongeren en op de betrokkenheid
bij de school en het leren. Dit
blijkt uit onderzoek waarbij de
kinderen en jongeren ook zelf
zijn bevraagd (Thomas More,
2020).
Het vrijetijdsgedeelte binnen de
zomerscholen biedt kinderen en
jongeren de kans om heel
laagdrempelig en gratis deel te
nemen aan talloze manieren van
vrijetijdsbesteding, sport, spel en
cultuur. Binnen dit
vrijetijdsgedeelte nemen
jeugdorganisaties soms een
belangrijke rol (bijv
speelpleinwerking) op. We
kiezen voluit voor de combinatie
onderwijs en vrije tijd als invulling
van de zomerscholen.

De decretale verankering legt de
krijtlijnen voor de komende jaren
vast waardoor het sneller
duidelijk is waar, wanneer en hoe
de zomerscholen zullen
plaatsvinden. Dit maakt het
gemakkelijker voor de kinderen
en jongeren om een planning te
maken en af te stemmen met
eventuele andere activiteiten.

Nvt Nvt
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2. Ouders Ouders hebben de mogelijkheid
om hun kinderen in te schrijven
in een zomerschool. Zij kunnen
hun kinderen op deze manier
een zinvolle en leerrijke
tijdsbesteding bezorgen in de
vakantie. Het verhoogt ook de
betrokkenheid van de ouders bij
de school

De decretale verankering legt de
krijtlijnen voor de komende jaren
vast waardoor het sneller
duidelijk is waar, wanneer en hoe
de zomerscholen zullen
plaatsvinden. Dit maakt het
gemakkelijker voor de ouders om
een planning te maken en af te
stemmen met eventuele andere
activiteiten.

Nvt Nvt

3. Organisa-
toren

Potentiële organisatoren hebben
de mogelijkheid om een
zomerschool in te richten.

De decretale verankering legt
een duidelijk kader vast
waarbinnen de zomerscholen
kunnen georganiseerd worden.
Dit maakt het gemakkelijker voor
de organisatoren om het geheel
voor te bereiden, adequaat
opgeleid personeel aan te
trekken, de toeleiding van
leerlingen tijdig op te starten,…

Nvt Nvt
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4. Personeel Geïnteresseerde medewerkers
kunnen zich aanmelden om mee
te werken aan een zomerschool.
Ze krijgen hiervoor een
vergoeding en krijgen de kans
zich te professionaliseren om op
een effectieve manier te kunnen
werken in de context van een
zomerschool.
Voor personeelsleden van het
onderwijs blijft deelname aan
een zomerschool te allen tijde
een engagement op vrijwillige
basis.
De decretale verankering legt
een duidelijk kader vast
waarbinnen de zomerscholen
kunnen georganiseerd worden.
Dit maakt het gemakkelijker voor
potentiële medewerkers om zich
tijdig voor te bereiden op een
medewerking aan de
zomerschool en hier een
eventuele professionalisering
aan te koppelen.

Nvt / Nvt

5. Maat-
schappij

Door leerachterstanden tijdig te
remediëren krijgen meer
leerlingen de kans het nieuwe
schooljaar met zelfvertrouwen te
starten. Leerkrachten moeten
minder tijd spenderen aan het
herhalen van reeds geziene
leerstof. Tijdig remediëren
vergroot de kans op een
succesvolle schoolloopbaan en
het volwaardig functioneren in de
samenleving

Nvt Nvt

8 Vergelijking van de opties
De probleemstelling vertrekt vanuit de vaststelling dat heel wat leerlingen ten gevolge van de coronapandemie
met (extra) leervertraging zijn geconfronteerd, dit bovenop het reeds eerder in onderzoek vastgestelde leerverlies
ten gevolge van de zomervakantie.

Om de leerachterstanden te remediëren werden in 2020 en 2021 voor het eerst op Vlaams niveau zomerscholen
gesubsidieerd. Dit gebeurde zonder decretaal kader en op basis van projectsubsidies. Dit ad hoc karakter heeft
een aantal aanzienlijke nadelen wat betreft timing, voorbereiding en organisatie, zowel voor potentiële
organisatoren en medewerkers, als voor de ouders, en kinderen en jongeren. Dit willen we remediëren met de
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voorgestelde decretale verankering. Een duidelijk beleidskader dat tijdig aan alle betrokkenen wordt
gecommuniceerd kan het potentieel van de zomerscholen ongetwijfeld vergroten. Dit komt uiteindelijk vooral ten
goede aan de kinderen en jongeren die zich geconfronteerd zien met leerverlies of leerachterstand.

9 Uitvoering
De bepalingen van het voorliggend voorontwerp van decreet zullen uitgevoerd worden door de twee
administraties die bij de zomerscholen betrokken zijn: het departement Onderwijs en Vorming, en het
Agentschap Binnenlands Bestuur.

10 Administratieve lasten
Er zijn geen bijkomende administratieve lasten voor de kinderen en de jongeren.

11 Handhaving
De subsidieprocedure en de toekenning en uitbetaling van de projectsubsidies voor de organisatie van
zomerscholen wordt administratief opgevolgd door twee administraties: het departement Onderwijs en
Vorming, en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

12 Evaluatie
Jaarlijks worden de projectsubsidies geëvalueerd binnen het voorziene beleidskader

13 Consultatie
De bepalingen van het voorliggend voorontwerp van decreet kwamen tot stand in overleg met aan aantal
centrumsteden die zomerscholen organiseerden in 2020 en 2021. Bij de opmaak van het decreet werd ook
rekening gehouden met de gegevens uit het evaluatieonderzoek van Thomas More in 2020 (waarbij ook
kinderen en jongeren werden bevraagd) en uit een kwalitatieve bevraging van de inrichters en coördinatoren van
zomerscholen in 2021. Een aantal inrichters van zomerscholen heeft ook de deelnemende kinderen en jongeren
bevraagd. Daarvan is een weerslag terug te vinden in de kwalitatieve bevraging vanuit de administraties in 2021.

14 Contactinformatie
Andy Thoelen
Ann Dejaeghere
Ruth Lamotte

Vlaamse overheid
DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING
Afdeling Horizontaal Beleid
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02/553.95.62
Andy.thoelen@ond.vlaanderen.be
ann.dejaeghere@ond.vlaanderen.be
ruth.lamotte@ond.vlaanderen.be
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Betreft : 

Organisatie van zomerscholen 

Voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen 

Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvragen 

(VR 2021 1712 DOC.1589/1BIS, DOC.1589/2BIS en DOC.1589/3BIS) 

 

Beslissing :  

Mits voldaan wordt aan de voorwaarden, geformuleerd in het akkoord van 9 december 2021 

van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, beslist de Vlaamse Regering: 

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van decreet en aan 

de bijbehorende memorie van toelichting; 

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het stedenbeleid, en de 

Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming: 

2.1. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de 

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) met verzoek het advies mee te delen binnen de hiertoe 

vastgestelde termijnen, 

2.2. te machtigen te beoordelen of voornoemd advies aanleiding kan geven tot aanpassing 

van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst, 

  

 



2/2 

 

 

 

 

2.3. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de 

Raad van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig  

dagen, zoals bepaald in artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State als de Vlaamse minister oordeelt dat voornoemd advies geen  

aanleiding geeft tot aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering principieel 

goedgekeurde tekst. 

 

 

 

 Jeroen OVERMEER, 

secretaris. 


