
Rotterdam, 22 juni 2020

Geachte schooldirecteur,

Wilt u deze maand helpen om voor Zomercampus010 leerlingen te werven?
Aanmelden kan tot uiterlijk 3 juli!

Deze zomer wordt Rotterdam één grote campus voor 6.000 kinderen en jongeren. Zomercampus010.
Voor hun moet het een fantastische en boeiende zomer gaan worden. Ik ben Samuel Schampers,
directeur van stichting Zomercampus010.nl, dat is opgericht door Gemeente Rotterdam en het
Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Zomercampus010
Zomercampus010 biedt een programma voor 1.500 leerlingen op het voortgezet onderwijs die
volgend jaar examen gaan doen. Het gaat om leerlingen die in de zomer extra aandacht nodig hebben
om met meer vertrouwen aan het eindexamenjaar te beginnen. Daarnaast is er een programma voor
4.500 leerlingen in het basisonderwijs. Zij gaan in teams van 12 deelnemers per team een krant
maken en volgen een programma met sport en cultuur. Alle deelnemers volgen een programma van
twee weken.

Programma
De programma’s zijn bedoeld voor de leerlingen die een extra steun in de rug nodig hebben deze
zomer. De inhoud en het niveau is zó gemaakt dat iedereen zijn of haar kind er graag heen wil sturen.
En dat iedere deelnemer gemotiveerd is om de volgende dag weer te komen.

Het programma voor havo 4 en vwo 5
Dit programma is ontwikkeld met stichting The Next School en Lyceo, in samenwerking met een
aantal Rotterdamse schooldirecteuren. Dit programma duurt 11 dagdelen en heeft twee onderdelen:
een examentraining en een ‘challenge’. De examentraining wordt verzorgd door Lyceo. Dat is op
donderdag en vrijdag van de eerste week, twee hele dagen. Leerlingen kunnen op het
aanmeldformulier één vak kiezen waarin zij die training willen volgen. De maandag van de tweede
week hebben ze vrij.

Het programma starten en eindigt met de ‘challenge’. Daarin gaan leerlingen in teams van 10
deelnemers een complexe vraag onderzoeken en hiervoor een oplossing bedenken. Dat doen zij stap
voor stap in 7 dagdelen. De vraagstukken gaan over de toekomst van Rotterdam en passen bij een
profiel. Iedere leerling kiest een vraagstuk. Het gaat om o.a. klimaatbestendig maken van de stad,
gelijke kansen, circulair ondernemerschap, en kunst & diversiteit. De uitkomst is een goede start van
het profielwerkstuk en het presenteren van een oplossing (aan de stad). Er worden diverse experts
ingevlogen, ieder team krijgt een student-mentor tijdens de ‘challenge’ en op iedere locatie is
tenminste één docent die helpt bij het profielwerkstuk-proof maken van de onderzoeksvragen. Van
belang is wel dat de docenten van de leerlingen vervolgens akkoord gaat met de gekozen aanpak. In
de ‘challenge’ zijn de teams gemengd (havo/vwo). In de examentraining uiteraard niet.



Het programma voor vmbo 3
Dit programma is ontworpen door Meester Rembrandt en Meesterbaan. Voor alle niveaus in het
vmbo. Dat programma is gericht op netwerken, zelfvertrouwen, plannen, ondernemen en
samenwerken. Leerlingen zitten in een team van 10 deelnemers, van wie zij altijd een paar kennen.
Het is op een vmbo-school in de buurt. Het gaat om 8 dagdelen. Een dagdeel bestaat uit een paar
onderdelen: ze krijgen van studenten een uur bijles in een of twee vakken waarin zij zich nog niet
zeker genoeg voelen. Daarnaast krijgen zij een ‘les’ van een docent (bij voorkeur een docent die zij
kennen) die geheel naar eigen creativiteit invult. De docent is tevens mentor van dat team. Na de
lunch volgt een inspiratieles van een leermeester. Dat kan iemand zijn die boeiend kan vertellen over
een vak of over het leven, maar het kan ook een culturele of sportieve invulling krijgen. Het heeft iets
weg van Dreamschool, maar minder psychologisch en meer gericht op leren. Om deze groep te
binden, wijken de tijden iets af van de rest. De dag start een uur later (10.00 uur), eindigt twee uur
later (14.00 uur), maar daar staat tegenover dat de woensdagen vrij zijn.

Leraren gevraagd
Voor deelnemers is de aansluiting op hun school belangrijk. Voor havo/vwo zoeken we daarom per
periode vijf leraren die alle teams op die locatie kunnen helpen bij het formuleren van hun vraagstuk
dat past in een profielwerkstuk.
Voor vmbo hechten leerlingen aan bekendheid met een deel van de begeleiders. Daarom zoeken we
per periode 20 leraren die 8 dagdelen optrekken met een team leerlingen en bijna iedere dag een
eigen les te geven. Een les die uitdaagt en boeit en waarin je je volledige creativiteit kwijt kunt. Over
een vak, levenslessen of over hunzelf. Je bent tegelijkertijd mentor van dat team.

Om ook goed van de vakantie te kunnen genieten, kan je een periode kiezen:
Periode 1: 20 – 31 juli
Periode 2: 03 – 14 augustus
Periode 3: 17 – 28 augustus

De vergoeding is € 50 bruto/uur. Leraren kunnen zich uiterlijk 3 juli hiervoor aanmelden via
info@zomercampus010.nl. Of nadere informatie vragen.

Werving en aanmelding óók op uw school
We gaan ervan uit dat op bijna iedere school leerlingen zitten die veel baat hebben bij dit programma.
Sommige scholen hebben hiervoor subsidie aangevraagd bij OCW. Andere schoolbesturen hebben
gezegd dat zij voor al hun leerlingen die hieraan meedoen, zelf de financiering regelen. Mocht beide
er volstrekt niet inzitten, dan nóg kunnen uw leerlingen meedoen. We zetten hen op een bijzondere
lijst en gaan voor hun op zoek naar sponsors. Ook als een school een eigen zomerprogramma heeft,
kan de zomercampus een uitkomst zijn voor een deel van de leerlingen. Bijvoorbeeld als het eigen
zomerprogramma is een deel van de zomer plaatsvindt waarop zij niet kunnen. Zomercampus010
gaat in drie rondes de hele zomervakantie door.

Wij vragen u om uw mentoren te vragen om dit fantastische programma warm aan te bevelen bij de
leerlingen van wie de mentor inschat dat zij baat hebben bij dit zomerprogramma. Dat kunnen
individuele leerlingen zijn, maar ook groepen of zelfs een hele klas. Bijgevoegd treft u een
aanmeldformulier en flyer (voor ouders en leerlingen). U ontvangt deze week nog een stapel gedrukte
flyers.

mailto:info@zomercampus010.nl


De aanmelding kan tot uiterlijk 3 juli. Dat kan via de website www.zomercampus010.nl, maar ook
met een ouderwets formulier via de school. U Van belang is dat de formulieren goed en leesbaar zijn
ingevuld. Ik wil u vragen daarop toe te zien als u de formulieren inneemt. Wij zorgen ervoor dat die
formulieren dan bij u worden opgehaald of dat deze op een andere manier naar onze organisatie
komen. Wij nemen hierover nog contact met u op.

Afspraak OCW – bestuur – gemeente
U heeft contact gehad met uw bestuur over het aanvragen van een subsidie van OCW voor de
zomervakantie. De gemeente en uw bestuur hebben afgesproken om in de eerste tranche een
aanvraag in te dienen bij OCW, in ieder geval € 300 per deelnemer aan de zomercampus. Mochten er
méér leerlingen zich aanmelden dan het OCW-plafond van 20%, dan financiert de gemeente de extra
deelnemers. Vraag uw bestuur wat het doet met aanmeldingen waarvoor geen OCW-subsidie is
aangevraagd. Sommige besturen hebben toegezegd zelf de bijdrage van € 300 te betalen. Zoals
hierboven gezegd, kunt u tóch uw leerlingen laten aanmelden, als u geen financiering kunt regelen.
Wij plaatsen die dan op een bijzondere lijst, vragen de gemeente contact op te nemen met uw bestuur
of het echt niet anders kan en gaan op zoek naar fondsen voor hun deelname. Als de fondsen
ontbreken, staat de gemeente garant voor hun deelname. Geld mag dus geen belemmering zijn om
deel te nemen aan het VO programma van Zomercampus010

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.zomercampus010.nl. U kunt ook bellen met uw
schoolcontactpersoon bij de gemeente.

Mijn team en de vele partners waarmee wij werken kijken uit naar de zomervakantie en zullen ervoor
zorgen dat uw leerlingen een inspirerende en vooral ook leuke zomer zullen hebben.

Met vriendelijke groet,

Samuel Schampers
Voorzitter Stichting Zomercampus Rotterdam

http://www.zomercampus010.nl/
http://www.zomercampus010.nl/

