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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Evaluatie van de zomerscholen 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

De Vlaamse Regering en de VGC zetten hard in op de organisatie of ondersteuning van 

zomerscholen als (bijkomend) instrument om te voorkomen dat jongeren op 1 september met 

taalachterstand aan het nieuwe schooljaar beginnen. In de zomer van 2020 nam de VGC enkel 

de coördinatie van projecten in verband met taalstimulering en leesbevordering voor haar 

rekening maar vorig en dit jaar organiseerde het ook zelf open zomerscholen (voor alle 

leerlingen, ongeacht de school). Ik herinner me dat de VGC ook vooral scholen wil stimuleren 

een gesloten zomerschool te organiseren, omdat zij er blijkbaar beter in slagen leerlingen te 

bereiken en ook beter kunnen inspelen op de reële noden van de leerling. Ook gemeenten 

organiseren zomerscholen.  

 

In een interview met Bruzz op 19 juli gaf u mee dat zo’n 700 kinderen die maand naar de 

zomerklas gingen, waaronder ongeveer 100 kinderen op Campus Comenius in Koekelberg 

onder de noemer Talentboost. Via verschillende activiteiten en spelletjes zoals 

voorleesmomentjes, muziekworkshops, leren rijden met robotautootjes en waterspelletjes 

kregen de kinderen er een extra pakket Nederlandse taalstimulering. Bij Talentboost ligt de 

klemtoon op nieuwkomers, zowat de helft van de kinderen zijn vluchteling (een twintigtal komt 

uit Oekraïne). In 2021 gingen volgens mij nog 112 leerlingen naar de zomerschool van 

Talentboost. Ondanks de uitgesproken ambitie om die capaciteit uit te breiden, is dat blijkbaar 

toch niet gelukt.  

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Hoeveel zomerscholen heeft de VGC (in samenwerking met het OCB) georganiseerd? 

Waarom lag het aantal kinderen dat naar de zomerschool van Talentboost ging volgens u lager 

dan vorig jaar? 

- Hoeveel Nederlandstalige scholen en andere actoren zoals vzw’s hebben uiteindelijk 

zomerklassen georganiseerd? Kunt u een overzicht geven van de scholen en het aantal 

aanwezige leerlingen, per onderwijsniveau? Was het aanbod en het aantal leerlingen 

uitgebreider dan vorig jaar? Ging het uitsluitend om gesloten zomerscholen? 

- Hoeveel gemeenten hebben Nederlandstalige zomerklassen georganiseerd? Kunt u een 

overzicht geven van het aantal aanwezige leerlingen, per onderwijsniveau? Was het aanbod en 

het aantal leerlingen uitgebreider dan vorig jaar? 

- Wat weten we over het profiel van de leerlingen die in Brussel naar de zomerscholen 

gingen? 

- Hoe kijkt het collegelid terug op de zomerscholen? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 


