
1

Word 
vrijwilliger!
Lees snel verder!

Lyceo
extra
Zomer
kamp



2

Voorwoord 
Als begeleider of trainer bij Lyceo heb je ervaring met het begeleiden van leerlingen. Wellicht ben je examentrainer of huiswerkbegeleider, 

geef je bijles, help je leerlingen bij het leren programmeren of heb je op een andere manier als begeleider bij ons gewerkt. Tijdens je 

werkzaamheden heb je vast wel eens gehoord over Lyceo Extra of het Lyceo Extra Zomerkamp: met deze initiatieven zetten we ons 

actief in voor kansengelijkheid van leerlingen in Nederland. 

In deze brochure vertellen we je alles over het Lyceo Extra Zomerkamp. We leggen je uit waar dit initiatief vandaan komt, waarom 

het zo belangrijk is en vooral: waarom we jou nodig hebben! We zoeken namelijk jaarlijks tientallen vrijwilligers die de Zomerkampen 

voor deze leerlingen mogelijk en onvergetelijk maken. En onvergetelijk, dat wordt het. Ook voor jou. Vraag maar eens rond bij Lyceo: 

iedereen die al eerder heeft meegewerkt aan een Zomerkamp, vertelt met groot enthousiasme over zijn bijzondere ervaringen. 

Lees dit boekje rustig door en bel of mail ons gerust met vragen. Enthousiast geworden? Meld je dan aan via lyceo.nl/vrijwilligers. 

We kijken ernaar uit om er, samen met jou, een fantastische week van te maken. 

Maak jij het verschil? 

Het Lyceo Extra Zomerkamp-Team   
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Onze 
ambitie 
is groot...

Lyceo Extra 
Als grootste onderwijsondersteuner van Nederland zetten we 

ons actief in voor kansengelijkheid. Extra ondersteuning is immers 

niet voor iedereen binnen handbereik. Om financiële redenen, een 

complexe thuissituatie of door ziekte is voor sommige kinderen 

persoonlijke aandacht en begeleiding niet vanzelfsprekend. 

Terwijl deze kinderen dit soms juist zo goed kunnen gebruiken. 

Voor deze leerlingen is er ons Lyceo Extra-programma. Met dit 

programma bieden we inmiddels dagelijks kosteloos begeleiding 

aan honderden leerlingen. De school bepaalt wie voor Lyceo 

Extra in aanmerking komt op basis van zowel sociale (complexe 

thuissituatie) als financiële overwegingen. Door samen te werken 

met de scholen kan Lyceo structureel extra plekken beschikbaar 

stellen in zowel huiswerkbegeleiding als examentraining. 

De afgelopen vijf jaar zijn we in staat geweest landelijk ruim 

2500 leerlingen via het Lyceo Extra-programma te begeleiden.

Achtergrond
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Lyceo Extra Zomerkamp
Eén van de initiatieven binnen Lyceo Extra is het Lyceo Extra Zomerkamp. In de zomer organiseren we in meerdere grote steden 

het Lyceo Extra Zomerkamp, speciaal voor leerlingen die in de lange zomer niet op vakantie kunnen. Achterliggende gedachte van 

dit initiatief is dat kinderen in achterstandsituaties juist gedurende deze lange vakantie extra achterstand oplopen omdat zij in die 

periode, in tegenstelling tot hun klasgenootjes, geen stimulerende ervaringen hebben. Het Lyceo Extra Zomerkamp staat daarom 

in het teken van talenten ontdekken, spelenderwijs vaardigheden voor de toekomst aanleren en vooral met elkaar onbezorgd veel 

plezier maken. Lyceo Extra verzorgt de gehele organisatie en uitvoering, waarbij begeleiders van Lyceo zich vrijwillig inzetten als 

mentor om deze kinderen de tijd van hun leven te geven. We zoeken bij de uitvoering altijd nauwe samenwerking met lokale partijen en 

gemeenten en ontvangen bijdragen van particulieren om het Zomerkamp volledig kosteloos voor de leerlingen te kunnen aanbieden. 

Inmiddels worden de Lyceo Extra Zomerkampen georganiseerd in Rotterdam, Den Haag en Enschede. Voor het komende jaar zal 

daar Almere aan worden toegevoegd.
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De leerlingen
Het Lyceo Extra Zomerkamp is bedoeld voor leerlingen in klas 1 

en 2 voor wie een leuke zomervakantie niet vanzelfsprekend is. 

De leerlingen zijn 11 tot 14 jaar, komen over het algemeen uit de 

achterstandswijken in de grote steden en hebben cultureel diverse 

achtergronden. Sommigen van hen hebben veel meegemaakt en 

zijn kwetsbaar. Dit vraagt soms veel inlevingsvermogen, geduld en 

creativiteit van onze vrijwillegers.

De achterliggende verhalen van de kinderen
Het draagt te ver om hier alle persoonlijke verhalen van de kinderen 

te vertellen maar om je een idee te geven van de achtergrond van 

deze kinderen, hebben we er een aantal verzameld. 
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Mo (11) 
Een volwassen ogend meisje dat al 

vroeg heeft geleerd om een muur om 

zich heen op te trekken. Ze vond het 

lastig om open te zijn en vooral om te 

bepalen bij wíe ze dit kon doen. Tijdens 

de Zomerkamp-week is ze zich steeds 

meer gaan openstellen en zagen we 

haar zelfvertrouwen groeien. Ze had het 

zichtbaar naar haar zin en pakte zelfs 

de schijnwerpers met haar dans tijdens 

de Talentnight. Ze heeft met een grote 

glimlach en veel knuffels een nieuwe 

vriendin gemaakt: een grote stap 

voor haar. 

Vindt het moeilijk om zijn gevoelens te 

uiten en kan zijn emoties niet goed 

filteren. Damian vindt het ook moeilijk 

om met meningsverschillen om te 

gaan.Tijdens het kamp ontdekte 

Damian dat hij in bepaalde situaties 

beter even afstand kan nemen. Aan 

het einde van de week vertelde hij 

de begeleiders dat hij stukken beter 

in zijn vel zat.

Woont in de buurt van de kamplocatie 

en kwam op de eerste dag van het 

zomerkamp langsfietsen en is niet meer 

weggegaan. Mo heeft thuis 12 broertjes 

en zusjes en de persoonlijke aandacht 

op het kamp deed hem zichtbaar goed. 

Hij bleek een fantastische kok en met 

de koksbuis van de chef aan, legde hij 

trots de maaltijd van de dag uit aan de 

groep. Met weinig woorden, maar veel 

knuffels uitte Mo zijn blijdschap. 

Damian (14) Laila (14) 

De foto's en de namen horen niet bij het verhaal.
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“Nadat de kinderen op de eerste dag nog erg gesloten zijn, 
zie je ze iedere dag opbloeien. Dan besef je waarom je het doet.”

Paula Hertogh, 
    vrijwilliger Lyceo Extra Zomerkamp (editie Den Haag 2019)

De vrijwilligers

De vrijwilligers
Als vrijwilliger op het Zomerkamp begeleid je, samen met een mede-begeleider, 

een vast groepje leerlingen. Je eet met jouw groepje en begeleidt hen van 

en naar alle activiteiten. Je bouwt een band op met de leerlingen en bent 

hun mentor en natuurlijk neem je zelf ook deel aan alle activiteiten en zet je een 

vrolijke en gezellige sfeer neer.

Selectie en training
Het is een fantastische ervaring om als vrijwilliger mee te werken aan het 

Lyceo Extra Zomerkamp, maar het is ook een uitdaging. De leerlingen zijn niet 

altijd even makkelijk en je kunt heftige verhalen horen tijdens de week. 

Met deze gedachte nodigen we je daarom, na je aanmelding, graag uit voor 

een Introductie-ochtend en, als je wordt geselecteerd, speciale trainingsmiddag. 

Zo krijg jij alle tools in handen om er een mooi Zomerkamp van te maken. 

Het Lyceo Extra Zomerkamp kan niet zonder 

vrijwilligers. Lyceo verzorgt de kampen 

kosteloos voor de leerlingen, om ervoor te 

zorgen dat zoveel mogelijk jongeren kunnen 

deelnemen. Daarom werken we met vrijwillige 

begeleiders, die zich een week van hun 

vakantie actief voor deze leerlingen willen 

inzetten. Natuurlijk zorgen we gedurende 

de week voor eten en drinken, vervoer en 

overnachtingsadressen. Meer informatie 

hierover vind je in het onderdeel ‘praktisch’. 
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Dit zijn onze vrijwilligers!
Als goede zomerkampbegeleider heb je een open en (pro)actieve houding, straal je plezier uit, ben je betrokken en kun je een band 

opbouwen met elk kind. Met jouw positiviteit, geduld en échte aandacht heb je maar één doel: de kinderen een geweldige week 

bezorgen! Je hebt alle aandacht voor de verhalen van de leerlingen, luistert echt, en brengt de aandacht vervolgens weer naar het 

nu: het Zomerkamp, waardoor de kinderen in deze week alles even kunnen vergeten en echt genieten. Je staat stevig in je schoenen, 

onvoorspelbare situaties brengen je niet van je stuk. Je houdt van een uitdaging, je weet te achterhalen wat een kind nodig heeft 

als het even niet lekker gaat en je speelt hier professioneel op in. Je bent flexibel wanneer het kan en consequent wanneer het 

moet. Jij weet de leerlingen vanuit positiviteit en vertrouwen te motiveren, te begeleiden, uit de put te trekken en vooral op te laten 

bloeien. Kortom: jij ziet het kind.

Herken jij je hierin? 
Kom dan met ons kennismaken tijdens de selectie- en trainingsdag!

Zomerkamp 2019
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Het Zomerkamp

Programma 
Ieder Zomerkamp duurt vijf dagen en vindt plaats van maandag t/m 

vrijdag. Als vrijwilliger begint je zomerkamp al op zondag, tijdens de 

briefing. Je kunt overnachten op één van onze overnachtingslocaties (zie 

ook ‘praktisch’), de leerlingen slapen thuis. Een deel van het programma 

vindt plaats op de kamplocatie, een deel in de stad waar het kamp 

georganiseerd wordt, in samenwerking met lokale partners. 

Het doel is om leerlingen een leuke, maar ook waardevolle vakantieweek 

te bieden. Het programma staat in het teken van het thema 

‘Vakantie-eiland’. Aan het begin van de week is er een schipbreukeling 

gestrand op een onbewoond eiland. Om hem te redden zetten de 

kinderen alles op alles; iedereen is nodig en iedere vaardigheid wordt 

benut. Door kaartlezen, codes kraken, puzzels, spellen en creatieve 

opdrachten proberen de kinderen de schipbreukeling weer thuis 

te krijgen. Het programma hiernaast is bedoeld om je een idee te 

geven van de invulling van de week. Als je als vrijwilliger aan de slag 

gaat, ontvang je vanzelfsprekend het definitieve programma van 

jouw kamp.

Locaties en data  
De Zomerkampen worden in 2020 georganiseerd in vier 

steden in Nederland. In elke stad stelt één van de 

deelnemende scholen de school als kamplocatie ter 

beschikking. Hieronder vind je de locaties en data. 

Regio Noord Regio Midden 
Almere   6 t/m 10 juli  

Enschede   6 t/m 10 juli 

Den Haag  20 t/m 24 juli 

Rotterdam   20 t/m 24 juli

Het programma hiernaast geeft een goed 
beeld van wat we tijdens de week doen. 
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Invulling van de week
Als vrijwilliger 

begint jouw kamp al 
op zondag!

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

09.00 – 10.00 Ontbijt Ontbijt Ontbijt Ontbijt Ontbijt 

10:00 – 12:00 
Kennismakings-
spellen

Vakantie-eiland 
deel 2

Vakantie-eiland 
deel 3

Vakantie-eiland 
deel 4

Vakantie-eiland 
deel 5

12:00 – 13:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

13:00 – 17:00 
Vakantie-eiland 
deel 1

Dit is maar een 
voorbeeld!
• ADO Den Haag 
• Het strand 

Erop uit! 
• Vliegen met drones
• Koken met chef

Erop uit! 
• Creatief met SKVR 
• Jump XL 

Erop uit! 
• Bezoek stadhuis
• Bezoek universiteit

17:00 – 19:00
Avondeten 
en afsluiting

Avondeten 
en afsluiting

Avondeten 
en afsluiting

Avondeten 
en afsluiting

Avondeten 
en afsluiting

19:00 – 20:30 Hier bespreken we met elkaar de bijzonderheden van de dag van vandaag én morgen!
Lyceo’s got talent 
& feestelijke 
afsluiting
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Praktisch

Aanmelden!
Ben je enthousiast geworden over het Lyceo Extra Zomerkamp en kan 

je niet wachten om je als vrijwilliger in te zetten? Meld je dan aan via  

lyceo.nl/vrijwilligers. We kijken ernaar uit je te ontmoeten! 

Overnachting en vervoer 
Overnachtingslocaties, bijvoorbeeld in een hostel, 

worden voor je geregeld en zijn voor jou als begeleider 

kosteloos. Je kunt gedurende het gehele kamp in jouw 

overnachtingslocatie terecht. Je reiskosten op zondag of 

maandag (heen) en vrijdag (terug) vergoeden we ook, 

evenals eventuele reiskosten tussen de overnachtings- 

en kamplocatie. 

Eten en drinken 
Tijdens het hele kamp is er ontbijt, lunch en avondeten 

geregeld voor de kinderen en vrijwilligers. Gedurende de 

dag is er altijd drinken beschikbaar en zijn er (gezonde) 

tussendoortjes. Ook zorgen we voor een hapje en drankje 

tijdens de dagelijkse afsluiting en is er op donderdag een 

begeleiderborrel met alle begeleiders en coördinatoren. 

Contact 
Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen of 

opmerkingen of wil je iets anders kwijt? Hiervoor kun je 

terecht bij Bart Winkels, via bart.winkels@lyceo.nl 

of 071 – 790 0045. 
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