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Voorwoor d d 

Hett voorwoord is meestal het laatst geschreven onderdeel van een dissertatie. 
Ookk nu is dat het geval. Echter, dat het nog één van de lastigst te schrijven stukken 
zouu zijn had ik vooraf niet kunnen denken. Want wat zet je er wel in en wat niet? 
Watt schrijf je nu op van die jaren waarin je aan het onderzoek hebt gewerkt? Er is 
zoveell  gebeurd, op allerlei gebieden, dat er geen begin of eind aan lijk t te zitten. 
Hieronderr toch maar een poging om iets van die periode weer te geven. 

Di tt proefschrift is het resultaat van jaren werk. Jaren waarin de verschillende 
fasenn zich achtereenvolgens hebben aangediend. Het aanvankelijke enthousiasme 
moestt worden omgezet in een degelijke voorbereiding van deze wetenschappelijke 
studie.. Hierna gebeurde het allemaal 'als vanzelf: het schrijven van een onderzoeks-
voorstel,, de literatuurstudie, het schrijven van reviews, het bijwonen van confe-
rentiess die soms een inspiratiebron bleken te zijn, het zoeken naar en construeren 
vann geschikte toetsen, het ontwerpen, beschrijven en voorbereiden van het pro-
grammaa en de training voor de tutoren, de —voor promovendi en wetenschappers 
bekende-- zoektocht naar scholen die bereid waren te participeren, het zoeken naar 
enn trainen van studenten die het mogelijk maakten om het pilotonderzoek uit te 
voeren,, het schrijven van artikelen voor tijdschriften en boeken en het schrijven 
vann papers voor conferenties, het maken van video-opnames waarmee een 
informatiefilmm en een trainingsvideo voor de tutoren kon worden samengesteld, 
hett schrijven van diverse subsidievoorstellen om de uitvoering van het hoofd-
onderzoekk mogelijk te maken, het opnieuw zoeken naar scholen die in het hoofd-
onderzoekk zouden kunnen participeren, het zoeken naar, trainen en begeleiden 
vann leraren die op de experimentele scholen in hun rol als proefleider de toets-
afnamess zouden verzorgen en het tutorprogramma konden implementeren en 
begeleiden,, het verzamelen, invoeren en analyseren van de data, het regelmatig 
overleggenn met begeleiders en met de 'lotgenoten collega-promovendi' en het schrij-



venn van een eerste versie van enkele hoofdstukken waar achteraf nogal wat aan 
bijgeschaafdd zou moeten worden. Toen viel het even stil... Na deze 'radiostilte' 
weerr opnieuw analyseren en vervolgens schrijven, schrijven en nog eens schrijven, 
maarr vooral ook veel schrappen. Want schrijven bestaat tenslotte voor een groot 
deell  uit schrappen. En hier ligt dan uiteindelijk het resultaat. 

Hoewell  het schrijven van een dissertatie uiteindelijk een nogal eenzame bezig-
heidd is, had dit proefschrift er zonder de begeleiding, medewerking en aanmoedi-
gingg van een aantal mensen niet gelegen. Vooral hen wil ik in dit voorwoord be-
danken.. Allereerst dank ik Wim Meijnen, mijn promotor, die mijn enthousiasme 
vann de beginperiode op deskundige wijze om wist te buigen tot een verantwoord 
stukk wetenschappelijk werk. In alle bovenbeschreven fasen, ook in de periode dat 
ikk de afronding van dit proefschrift zelf niet meer voor mogelijk hield, heeft hij 
zijnn onvoorwaardelijke steun en aanmoediging gegeven en bleef hij vol vertrou-
wen.. Wim, bedankt. 

Keess van der Wolf dank ik voor zijn inspiratie, ideeën en steun in de eerste 
jarenn evenals Joop Hox, mijn co-promotor, die mij in zijn objectieve nuchterheid 
doorr mijn analyses heenloodste. Dankzij Fred Goffree bevat dit proefschrift de 
'eigenn constructies' die een toegevoegde waarde bieden aan het 'kwantitatieve ge-
weld',, zoals hij dat eens zo mooi noemde. Hans van Luit voorzag mij van raad en 
daadd wanneer dat nodig was en ik dank hem voor zijn suggesties ter verbetering 
vann dit proefschrift, evenals Marja van den Heuvel-Panhuizen, van wie ik de toet-
senn van het MORE-onderzoek mocht gebruiken. Jan Terwel was een inspiratie-
bronn die, werkzaam op hetzelfde terrein, bij ontmoetingen steeds zijn betrokken-
heidd toonde. 

Dee proefleiders die het pilot-onderzoek mogelijk maakten: Daphne van den 
Berg,, Claudia Verlaan, Charlotte van den Eijnden, Ivanka van Dijk en Petra Ree-
dijk.. De twee laatstgenoemden, Ivanka en Petra, participeerden ook in het hoofd-
onderzoek.. Hun enthousiasme en steun waren oneindig en ik heb veel aan hen te 
danken.. De andere proefleiders in het hoofdonderzoek waren Angela van Riel, Ali 
Bos,, Fons van Houte en Clasien van der Leeden. Clasien is nog steeds één van 
mijnn 'maatjes' op tutorgebied. All e proefleiders hebben met volle overtuiging en 
inzett hun soms niet eenvoudige werk gedaan. Frank Hamers van de Multi Media 
Groepp op de UVA produceerde belangeloos videobanden die een belangrijke bij-
dragee hebben geleverd aan de uitvoering van dit onderzoek. Ook Jan Krol, die 
zichh later bij Frank voegde, dank ik voor zijn bijdragen in de vorm van video-
materiaall  voor samenwerkend leren en voor het visuele materiaal dat bijdraagt aan 
dee verdediging van dit proefschrift. Aan het laatste dragen ook oud-tutor Renske 



enn oud-tutee Lisa hun steentje bij. Dankzij Jan en Frank beschikken we binnen-
kortt ook nog over een complete voorlichtings- en promotiefilm voor tutorleren. 

Ikk wil niet nalaten ook de scholen te noemen die hun tijd en energie hebben 
gestokenn in deelname aan dit onderzoek. Allereerst de experimentele scholen: de 
Hildebrandschool,, basisschool Jan Gijzen, basisschool Icarus, basisschool Over 
dee Brug (locatie Hannie Schart), basisschool Dr. WA. Visser 't Hoofd, Dalton-
schooll  De Meer, basisschool De Wiltzangh en basisschool De Kinderboom. De 
controlescholenn dank ik voor de eindeloze reeksen toetsen die wij mochten afne-
men:: de Minister van der Leeuwschool, basisschool De Evenaar, basisschool Delft-
wijk ,, OBS Coogh-Saendijck, Het Wespennest, de Louis Bouwmeesterschool, de 
Admiraall  de Ruyterschool en basisschool Het Vbgelnest. 

Vann onschatbare waarde zijn de collega-promovendi van de negende verdie-
pingg geweest, in alle fasen van het onderzoek, van pril idee tot en met de laatste 
versiess van de hoofdstukken: René Reumerman, Linda Rollenberg, Nijs Lagerweij, 
Evelinee Gebhardt, Natacha Borgers, Reinoud Stoel, Sophie van der Sluis, Sandra 
vann Otterloo, Suzanne van Strien en Sabina Kef. Hun voortdurende steun en 
bemoedigingg in woord en daad voelde steeds aan als een weldadig bad. Ook bin-
nenn de faculteit en het SCO Kohnstamm Instituut hebben velen in de verschil-
lendee periodes hun steun gegeven. Het zijn er te veel om op te noemen, maar van 
henn wil ik in elk geval Ewoud Roede noemen vanwege onder andere zijn bijdrage 
inn de begeleiding van mijn studenten. 

Veell  dank aan de familie- en vriendenkring, waaronder Tjarda Broersma, die 
hett manuscript grondig doorlas en suggesties voor verbetering gaf. De summary is 
doorr Roger Buglass (native speaker) gecorrigeerd. 

Niett op te noemen zijn alle lieve vrienden en vriendinnen die mij ten allen 
tijdee steunden en aanmoedigden, inclusief 'oma Bep' en mijn paranimfen Marianne 
enn Petra. En natuurlijk Jules en zijn beide kinderen. 

Bovenal,, ten slotte, mijn twee kinderen: lieve Wouter en Janneke, julli e kun-
nenn nu opgelucht ademhalen. Deze klus is geklaard. 





Inleiding g 

Eachh one, teach one 
(Dickson1) ) 

AA Achtergronde n en aanleidin g 

'Tutorleren'Tutorleren in Nederland', werkt dat? Dat is feitelijk de betekenis van de titel 
vann dit proefschrift. Want ondanks dat het 'leren met een tutor' al eeuwenlang 
bestaatt en ondanks een indrukwekkende Angelsaksische traditie op het gebied 
vann 'peer tutoring', bestaat er nog geen helder beeld óf en hóe tutorleren in onze 
'Loww Lands' werkt. In grote lijnen is het voorliggend onderzoek dan ook bedoeld 
omm de bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden. En ook: om hier na de be-
antwoordingg van deze vraag een vervolg aan te kunnen geven. Want als tutorleren 
inn Nederland blijkt te werken, dan kan het mogelijk als een nieuwe impuls dienen 
omm het onderwijs verder te verbeteren. 

Niett dat we in het onderwijs zitten te springen om vernieuwingen, want die 
zijnn er de laatste jaren genoeg geweest. Ook zijn er ruim voldoende prikkels die een 
anderee benadering en aanpak van de onderwijspraktijk noodzakelijk maken. Over 
diee prikkels eerst iets meer. Ondanks WSNS is de uitstroom naar het speciaal 
(basis)onderwijss groot. Nog steeds zijn er scholen die ver beneden de verwachtin-
genn scoren, zoals blijkt uit de inspectierapportages die in het kader van het inte-
graall  en regulier schooltoezicht zijn verschenen. Allochtone en sociaal kwetsbare 
leerlingenn leveren een aanzienlijke bijdrage aan de bestaande lees-, taal- en reken-
wiskundeachterstanden,, ondanks het financieel kostbare onderwijsachterstan-
denbeleid.. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen blijkt niet al-
tijdd probleemloos te verlopen en men hoort leraren vaak spreken over gebrek aan 

11 In : Topping , 1988 
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socialee vaardigheden bij leerlingen. Genoeg gebieden dus, of liever gezegd uitda-
gingen^gingen ̂die extra aandacht dan wel energie en inzet van de scholen vereisen. 

Err is geen gebrek aan vernieuwende maatregelen die mede als antwoord op de 
geschetstee uitdagingen zijn genomen. Een veelheid aan nota's en beleidsmaatregelen 
vormtt hier het bewijs van. Ook de nieuwe wet op het primair onderwijs staat bol 
vann indrukwekkende terminologie. Een directeur anno 2002 is niet meer alleen 
eenn onderwijsinhoudelijk manager, maar moet ook deskundig zijn en verantwoor-
dingg afleggen op het gebied van financieel beheer en (integraal) personeelsbeleid. 
Daarbijj  is het lerarentekort en de bijbehorende vervangingsproblematiek een 
complicerendee factor voor het adequaat kunnen (uit)voeren van schoolbeleid. Ech-
ter,, niet alleen de directeur maar ook de leraar anno 2002 moet, behalve dat deze 
vann oudsher al pedagoog, didacticus en opvoeder geacht wordt te zijn, tegen-
woordigg ook nog 'klassenmanager', 'manager van leerprocessen' en 'diagnosticerend 
deskundig'' zijn om het hoofd te kunnen bieden aan alle uitdagingen. Adaptief 
onderwijss is hét sleutelbegrip waarmee risicoleerlingen vroegtijdig moeten wor-
denn gesignaleerd en gediagnosticeerd, waarna de leraar hun met behulp van groeps-
enn handelingsplannen ook nog de juiste zorg en begeleiding in de klas moet bie-
den.. Als extra ondersteuning om alle uitdagingen aan te pakken, dient elke zich-
zelff  respecterende basisschool in deze moderne tijd minstens te beschikken over 
eenn 'intern begeleider', een 'ICT-coördinator', een 'taaicoördinator' en een 'reken-
coördinator'.. Voor al deze taken -of liever gezegd functies, want dat zouden het 
eigenlijkk moeten zijn-, kennen we voor de zich specialiserende leraren in Neder-
landd een scala aan opleidingen en nascholingscursussen. Kortom, als antwoord op 
allee uitdagingen kent het primair onderwijs veel vernieuwende maatregelen, die 
echterr ook veel energie en tijd kosten. 

Dee in de eerste alinea genoemde onderwijsvorm tutorleren wordt in Nederland 
relatieff  weinig gebruikt. Wellicht zou peer tutoring of tutorleren een nuttige bij-
dragee kunnen leveren aan de aanpak van de bovengeschetste uitdagingen. Als 
tutorlerenn werkt tenminste, maar daarover straks meer. Laten we eerst het begrip 
tutorlerenn eens toelichten. Bij tutorleren is het niet de leraar die zorgdraagt voor 
dee overdracht van kennis, maar leren leerlingen van elkaar, zoals dit in Rome en 
Athenee enkele duizenden jaren geleden ook al gebeurde, maar dan nu vormgege-
venn op een eigentijdse manier. Twee leerlingen werken in een één-op-één-situatie 
aann specifieke opdrachten voor taal, lezen, rekenen of welk gebied dan ook. In de 
praktijkk betekent dit meestal, dat de ene leerling deze leerstof beter beheerst dan 
dee ander en de rol van expert heeft. Deze expert kan uit dezelfde groep komen en 
dezelfdee leeftijd hebben, maar hij of zij kan ook uit een hogere groep afkomstig 

14 4 



zijn.. In het laatste geval is de tutor dus ouder dan de uidegontvangende leerling, 
diee tutee wordt genoemd. De tutee, die over het algemeen de leerstof nog niet zo 
goedd beheerst, kan van deze individuele hulp of extra aandacht profiteren, zoals 
uitt internationaal onderzoek veelvuldig is gebleken. Maar behalve de tutee kan 
ookk de tutor op verschillende terreinen voordeel hebben van het werken met de 
tutee.. Beide leerlingen kunnen zich binnen de samenwerkingsrelatie in cognitief 
en/off  sociaal-emotioneel opzicht ontwikkelen en sociale vaardigheden leren. 
Tutorlerenn kan daarom op een volstrekt natuurlijke manier bijdragen aan de cog-
nitievee en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, waarbij de aandacht 
nuu eens niet is gericht op de handelende leraar, maar op de leerlingen zelf. Bij 
tutorlerenn bestaat de rol van de leraar uit het organiseren, het aansturen van pro-
cessen,, het zorgdragen voor materialen en andere randvoorwaarden en het geven 
vann de juiste feedback aan de leerlingen om een zo hoog mogelijk rendement te 
verkrijgen.. Leren met een maatje, waarbij de leerling zelf medeverantwoordelijk 
wordtt voor zijn eigen leerproces en voor de resultaten, ziet men in steeds meer 
opleidingenn gemeengoed worden. Het werkt vaak motiverender om met een stu-
diegenoot,, maatje of medeleerling aan het werk te gaan dan met de leraar. Mis-
schienn vinden we met tutorleren wel een alternatief voor of een uitbreiding van 
eenn aantal vernieuwende maatregelen die we nu kennen, waarmee de boven-
geschetstee uitdagingen te lij f kunnen worden gegaan. 

Inn Nederland zijn de ervaringen met tutorleren nog relatief beperkt en ook is 
err nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan2. Hoewel er geen aanwij-
zingenn zijn dat tutorleren in Nederland anders zou werken dan in Angelsaksische 
landen,, weten we nog niet of tutorleren ook effect heeft voor leerlingen die ach-
terstandenn hebben op het gebied van realistisch rekenen-wiskunde. Nederland is 
namelijkk met het 'realistisch rekenen-wiskunde', een vernieuwde vorm van het 
rekenen-wiskundeonderwijs,, internationaal gezien duidelijk een koploper. Aan-
gezienn realistisch rekenen-wiskunde gebruik maakt van een heel andere didactiek 
dann het traditionele reken-wiskundeonderwijs, weten we nog niet of tutorleren 
effectieff  kan zijn voor leerlingen die achterstanden hebben met rekenen-wiskunde. 
Daaromm wordt in het voorliggend onderzoek de implementatie van een tutor-
programmaa geëvalueerd voor leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs die 
achterstandenn hebben op het gebied van rekenen-wiskunde. Wellicht kan tutor-
leren,, indien de bevindingen positief zijn, een positieve bijdrage leveren aan het 
realiserenn van adaptief onderwijs, waaraan in het Nederlandse onderwijs op dit 
momentt kennelijk grote behoefte is. 

22 In 2001 publiceerde n Vedder , Van den Broec k & Veendric k de resultate n van een wetenschappelij k onderzoe k naar het 
programm aa Stap Door!,  een tutorprogramm a voo r lezen. 
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Tutorleren,, het lijk t nuttig en vernieuwend, maar of'het ook werkt en hoe de 
betrokkenenn het beleven? Daarover gaat dit proefschrift. 

BB Beknopt e opzet van di t onderzoe k 

Instructiee is van oudsher hét middel waarmee kennisoverdracht plaatsvindt. 
Dee visie op hoé kinderen leren is echter aan verandering onderhevig. Deze aspec-
tenn alsmede de effectiviteit van instructie komen in het eerste hoofdstuk aan de 
orde.. Samenwerkend leren in het algemeen en tutorleren in het bijzonder, zijn 
specifiekee instructievormen tussen leerlingen onderling, die van invloed kunnen 
zijnn op de cognitieve en de sociaal-emotionele resultaten. Echter, voor het berei-
kenn van positieve resultaten door middel van genoemde samenwerkingsvormen, 
geldenn specifieke condities voor de opzet en de implementatie. 

Hett tweede hoofdstuk gaat over de ontwikkeling van het realistisch reken-
wiskundeonderwijss in Nederland, die raakvlakken vertoont met zowel de cogni-
tievee ontwikkelingstheorie als met het socio-constructivisme en de sociaal-histori-
schee theorie. Als gevolg van deze ontwikkelingen in de afgelopen decennia, wordt 
inn het basisonderwijs nu overwegend gebruik gemaakt van realistische reken-
wiskundemethoden.. Ondanks deze vernieuwingen, kent het onderwijs nog steeds 
eenn groep zwakke rekenaars, waarvoor behalve in de realistische reken-wiskunde-
didactiekk ook binnen de orthodidactiek een antwoord wordt gezocht op de vraag 
naarr de speciale leerbehoeften van deze leerlingen. De onderzoeksvragen zijn ge-
richtt op de effecten van het tutorleren op het inzicht in rekenen-wiskunde evenals 
opp de automatiseringsvaardigheden van de tutees en de tutoren. Op sociaal-emo-
tioneell  gebied zijn effecten nagegaan met betrekking tot de rekenmotivatie van 
tutorenn en tutees. Voor de tutoren zijn ook de effecten nagegaan met betrekking 
tott schoolmotivatie, welbevinden en zelfvertrouwen voor het geven van uitleg en 
inlevingsvermogenn in de ander. Verder wordt het tutorprogramma geëvalueerd 
doorr alle bij het onderzoek betrokkenen, namelijk de leerkrachten, de proefleiders, 
dee tutoren en de tutees en tot slot ook de ouders van de tutoren en tutees. 

Dee onderzoeksopzet wordt in hoofdstuk drie beschreven, waarin ook kort ver-
slagg wordt gedaan van een pilotonderzoek dat aan het hoofdonderzoek is voor-
afgegaan.. In dit hoofdstuk worden ook de onderzoeksinstrumenten beschreven. 
Voorr de reken-wiskundevaardigheden is de Cito-toets voor rekenen-wiskunde af-
genomenn en voor de automatiseringsvaardigheden de TempoToetsRekenen. Als 
illustratiee van de inzichtelijke en automatiseringsvaardigheden van de tutoren en 
tuteess worden tevens voorbeelden van door hen schriftelijk uitgewerkte oplos-
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singsstrategiegieënn opgenomen. Voor de sociaal-emotionele effecten zijn vragen-
lijstenn (Likertschalen) gebruikt. Voor de beleving van het programma door de 
leerkrachten,, proefleiders en ouders zijn vragenlijsten met gesloten en open vra-
genn gehanteerd en de tutoren en tutees hebben opstellen geschreven. 

Inn hoofdstuk vier worden de onderzoeksgroepen en de inhoud van het 
interventieprogrammaa beschreven. Zes scholen implementeerden het tutor-
programmaa en zes andere scholen, die een vergelijkbare populatie hebben, fun-
geerdenn als controlescholen. De inhoud van het interventieprogramma is afge-
stemdd op vaardigheden die de tutees nog niet voldoende beheersen, zoals basis-
kenniss en begrip van getallen, hoofdrekenen voor geautomatiseerde kennis en 
voorr handig optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Aan de hand van voorbeel-
denn wordt geïllustreerd wat voor soort opdrachten tijdens de tutorlessen zijn uit-
gevoerd. . 

Dee resultaten voor rekenen-wiskunde en de automatiseringsvaardigheden van 
dee tutoren en tutees worden in hoofdstuk vijf beschreven, evenals de gevals-
beschrijvingenn van de door tutoren en tutees schriftelijk uitgewerkte oplossings-
strategieën.. Ook worden de resultaten naar aanleiding van de sociaal-emotionele 
onderzoeksvragenn weergegeven. Als aanvulling op de vooraf gestelde onder-
zoeksvragen,, worden in hoofdstuk vijf ook nog twee exploratieve onderzoeksvragen 
beantwoord.. Met behulp van de eerste exploratieve vraag worden de effecten voor 
dee allochtone subgroepen nagegaan, zowel bij tutoren als bij tutees. Met de tweede 
enn laatste exploratieve onderzoeksvraag wordt nagegaan, of er ten aanzien van de 
oorspronkelijkee cognitieve en sociaal-emotioneel gerichte onderzoeksvragen nog 
verschillenn gevonden zijn in het verloop van de ontwikkeling tussen de zes experi-
mentelee scholen onderling. 

Dee beleving van alle bij het programma betrokkenen wordt in hoofdstuk zes 
aann de orde gesteld. Voor de leerkrachten, proefleiders en ouders vond dit plaats 
mett behulp van gesloten vragenlijsten, aangevuld met enkele open vragen. Voor 
hett nagaan van de beleving door de tutoren en tutees zijn door hen geschreven 
opstellenn geanalyseerd. 

Tott slot worden in hoofdstuk zeven de conclusies ten aanzien van de onderzoeks-
vragenn samengevat en geïnterpreteerd. Vervolgens worden aanbevelingen gefor-
muleerdd voor hoe toekomstige programma's kunnen worden opgezet. De 
evaluatievee gegevens die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen worden daar-
bijbij  betrokken. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor verder wetenschappe-
lij kk onderzoek. Tot slot wordt de relevantie van de resultaten van het onderzoek 
besproken,, zowel voor het onderwijsveld als voor het lokaal en landelijk onder-
wijsbeleid. . 
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Inn dit hoofdstuk worden, na definiëring van het begrip instructie, aan 
dee hand van de beschikbare literatuur verschillende instructievormen 
opp hun effectiviteit nagegaan, zowel ten aanzien van algemene effec-
tenn als ten aanzien van differentiële effecten voor verschillende groe-
penn Leerlingen, waaronder ook zwakke leerlingen. Een specifieke vorm 
vann instructie bestaat uit het werken in kleine groepjes of in tweetal-
len,, zoals samenwerkend Leren en peer tutoring. Een aantal verschil-
lendee vormen van samenwerkend leren en peer tutoring zal vervolgens 
aann de orde komen. Om effecten te mogen verwachten van peer tutoring 
geldenn specifieke voorwaarden voor implementatie in de praktijk, die 
inn het slot van dit hoofdstuk worden besproken. 

1.11 Instructi e 

Inn deze paragraaf wordt het begrip instructie vanuit het perspectief van ken-
nisoverdrachtt en vanuit een veranderende visie op het leren van leerlingen be-
schreven.. De effectiviteit van de instructie wordt door meerdere soorten en door 
meerderee variabelen bepaald, zoals de hoeveelheid tijd die de leerling krijgt om 
ietss te leren, evenals de kwaliteit van de instructie. Verder worden bepaalde 
instructievormenn besproken in relatie tot hun effect op verschillende typen leer-
lingen. . 

1.1.11 Definiti e van instructi e 
Mett instructie binnen het onderwijs bedoelt men meestal dat kennis wordt 

overgedragenn aan leerlingen. De leer- en instructietheorieën en de ontwikkeling 
daarvann zijn dan ook steeds gericht geweest op het overdrachtsaspect van de in-
structie,, met als doel om degene die de instructie ontvangt iets te laten leren. 
Lerenn is één aspect van instructie, gezien vanuit het perspectief van de lerende. 
Boekaertss en Simons (1995) omschrijven leren als 'een complex proces dat zich 
manifesteertt als een relatief stabiele verandering in iemands gedrag'. Een ander 
aspectt van instructie is, gezien vanuit het perspectief van de leerkracht, het hande-
lenn van de leerkracht zelf. Door het handelen van de leerkracht, die de leerlingen 
instructiee geeft, kan het leren van leerlingen plaatsvinden. Creemers (1991) om-
schrijftt instructie als een onderdeel van onderwijzen. Onderwijzen is volgens 
Creemerss het geheel van activiteiten van de leraar, waaronder ook het groeperen 
vann de leerlingen, het instrueren en inoefenen, het gebruikmaken van media, 
kortom:: 'het onderwijs in de klas in brede zin'. Behalve het onderwijsgedrag c.q. 
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hett onderwijzen van de leerkracht leveren ook groepskenmerken en leerling-
kenmerkenn een bijdrage aan het onderwijs zoals dat in de klas vorm krijgt 
(Guldemond,, 1994). 

Instructievormenn variëren in de mate waarin de leerkracht de les stuurt en, in 
hett verlengde hiervan, in de mate waarin de leerlingen minder of meer eigen ver-
antwoordelijkheidd krijgen en eigen initiatieven kunnen ontwikkelen. Volgens de 
traditionelee leer- en instructietheorieën zoals de behavioristische theorie, heeft de 
leerkrachtt een actieve en sturende rol in de kennisoverdracht en in het verloop van 
dee les. De behavioristische theorie vindt zijn oorsprong in experimenten met het 
lerenn van dieren. Een veronderstelling volgens deze theorie was, dat dieren gelijk-
soortigee leerprocessen doormaken als mensen. Vanuit deze theorie werd aan de 
leerlingg de taak toegeschreven om de aangeboden kennis op te nemen en te repro-
duceren.. In de jaren vijfti g deed de cognitieve theorie zijn intrede, die meer ge-
richtricht is op de intrapersoonlijke mentale processen die een rol spelen in (de veran-
deringg van) het menselijk gedrag. Onderzoek naar het leren vanuit de cognitieve 
theoriee werd gebaseerd op het leren van mensen, in relatie tot het menselijk ge-
heugenn (Anderson, 1995). Zowel de behavioristische als de cognitieve visie op 
instructiee komt de laatste jaren steeds meer onder druk te staan (Vermunt, 1998). 
Hett menselijk leren wordt recentelijk steeds meer bezien vanuit de handelings-
psychologiee en vanuit het sociaal-constructivisme. De handelingspsychologische 
theoriee ziet leren als een dialoog tussen de leerkracht en de leerlingen en volgens 
dee theorie van het constructivisme is leren een vorm van kennisconstructie, waar-
bijj  leerlingen eigen verantwoordelijkheid krijgen voor het leren en een actieve rol 
tijdenss de instructie nemen. Onderwijs en instructiemethoden veranderen vol-
genss deze 'nieuwe' visie vanuit het perspectief van productgerichte kennisverwerving 
waaraann /'«^^persoonlijke processen ten grondslag liggen, steeds meer in de rich-
tingg van procesgericht onderwijs (Bolhuis & Kluvers, 1998) waarin interpersoon-
lijkelijke processen een rol spelen. Vanuit deze nieuwe visie construeren de leerlingen 
zelfkenniss in interactie met de omgeving (Verschaffel & De Corte, 1998) en de 
leerkrachtt begeleidt en ondersteunt deze processen. Deze interactieve visie, die 
zowell  binnen als buiten het onderwijs steeds meer aanhangers vindt, plaatst de 
verschillendee instructievormen op een continuüm waarin een verschuiving plaats-
vindtt van een leraargestuurde, overdrachtsgerichte instructie, via een instructie 
mett gedeelde sturing, naar leerlinggestuurde, procesgerichte instructie (Boekaerts 
&&  Simons,1995). 

Hett interactiemodel is langzamerhand het gangbare model geworden om het 
begripp instructie te definiëren. Vanuit dit interactiemodel richt de leraar het on-
derwijss zodanig in dat, met gebruikmaking van verschillende instructievormen, 

22 2 



hett leren bij leerlingen kan plaatsvinden in interactie tussen leerlingen en de om-
geving. . 

1.1.22 Algemene effectiviteit van instructievormen 
Effectievee instructie wil zeggen, dat men in het onderwijs door middel van 

instructiee zo effectief en efficiënt mogelijk de onderwijsdoelstellingen wil berei-
ken.. Vanuit het inmiddels gangbare interactiemodel bedoelen we hiermee tevens, 
datt effectieve instructie in interactie met medeleerlingen en met de leerkracht 
plaatsvindt.. Aangezien onderzoek naar de effectiviteit van instructie traditiege-
trouww wordt toegepast bij de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven, be-
doelenn we in de praktijk met effectieve instructie, dat leerlingen zich de basisvaar-
dighedenn binnen een bepaald tijdsbestek met een zo hoog mogelijk rendement 
eigenn dienen te maken. 

Eenn instructiemodel verwijst naar een reeks van gedragspatronen van de leer-
krachtt die gezamenlijk de kwaliteit en dus ook de effectiviteit van de instructie 
bepalenn (Veenman, Lem, Roelofs & Nijssen, 1993). Gestructureerd onderwijs 
wordtt als een effectieve instructievorm gezien. Scheerens (1989) noemt als ken-
merkenn van gestructureerd onderwijs: het formuleren van leerdoelen, het opsplit-
senn van de leerstof in overzichtelijke hoeveelheden, het in een weloverwogen volg-
ordee aanbieden van deze hoeveelheden leerstof, het regelmatig toetsen en terug-
koppelenn van de leerstof en het aanbieden van veel oefenmateriaal. Een instructie-
modell  dat een hoge mate van gestructureerdheid bevat is het directe instructie-
model.. Directe instructie is een vorm van leraargestuurd onderwijs en het vindt 
zijnn oorsprong in de behavioristische en de cognitieve visie op leren (Veenman, 
1998).. De leerkracht heeft bij directe instructie een actieve rol en bepaalt het 
verloopp en in de inhoud van de les. Rosenshine (1976) introduceerde de term 
directee instructie en werkte dit in latere publicaties uit tot een compleet instructie-
model.. Kenmerkend voor dit directe instructiemodel is de vaste opbouw van de 
less in fasen (Veenman, 1992), zoals achtereenvolgens een terugblik op de vorige 
les,, de presentatie van de nieuwe leerstofinhouden, begeleide inoefening van de 
nieuwee leerstof met gebruikmaking van feedback, een verwerking van de leerstof 
off  vaardigheden en, tot slot, met een regelmatige herhaling van de leerstof. De 
laatstee jaren is directe instructie vanuit de nieuwe theoretische gezichtspunten 
duidelijkk in de richting van de constructivistische en cognitief-ontwikkeüngs-
gerichtee visie verbreed (Veenman, 1998). 

Eenn algemeen aanvaard en tevens alomvattend model voor de effectiviteit van 
instructiee is geconstrueerd door Walberg (1984), op basis van factoren die Carroll 
(1963,, 1989) in een onderwijsmodel heeft geplaatst. De hoofdfactoren in dit 
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modell  zijn de individuele aanleg en begaafdheden van de leerling, de hoeveelheid 
enn kwaliteit van de instructie en tot slot de omgevingskenmerken zowel in de klas 
alss thuis. 

Dee effectiviteit van instructie blijkt door meerdere soorten variabelen te wor-
denn bepaald (Scheerens & Bosker, 1997), namelijk variabelen op leerling-niveau, 
leerkrachtniveau,, klasniveau en schoolniveau. Onderstaand worden achtereenvol-
genss de variabelen op leerkracht- en op leerling-niveau besproken. Op basis van 
meta-analysess (Scheerens, 1992) blijken voor de variabelen op leerkrachtniveau 
enkelee instructiecondities significant bij te dragen aan de resultaten die leerlingen 
kunnenn behalen, namelijk 'de hoeveelheid effectieve leertijd', 'de kwaliteit van de 
instructie'' en 'gestructureerd lesgeven'. Op de hoeveelheid effectieve leertijd heeft 
dee leerkracht rechtstreeks invloed, door bijvoorbeeld meer instructie- (en oefen-) 
tijdd te besteden aan bepaalde leerstof, zodat uitbreiding van de leertijd wordt ge-
realiseerd.. Het uitbreiden van leertijd zonder meer hoeft op zich niet effectief te 
zijnn (Creemers, 1991). Daarom wordt ook gesproken over het uitbreiden van de 
effectievee leertijd in plaats van het uitbreiden van leertijd zonder meer. Een be-
langrijkee factor bij het verhogen van de effectieve leertijd is dan ook de kwaliteit 
vann de instructie. Hiermee wordt bedoeld dat de leerkracht bepaalde gedragingen 
vertoontt tijdens het geven van de instructie, zodat de leerlingen optimaal rende-
mentt uit de gegeven instructie verkrijgen. 

Naastt de besproken variabelen op leerkrachtniveau zijn ook variabelen op leer-
ling-niveauling-niveau medebepalend voor de resultaten, zoals aanleg, motivatie, door-
zettingsvermogenn en het vermogen om de instructies te begrijpen. Op deze varia-
belenn heeft de leerkracht niet direct, maar meer indirect invloed, door bijvoor-
beeldd leerlingen die weinig aanleg hebben (voor een bepaald leerstofgebied) meer 
leer-- en oefen tijd en vanzelfsprekend ook meer instructie te geven en door te 
proberenn de motivatie van de leerling optimaal te houden. Door meer instructie-, 
leer-leer- en oefentijd te creëren voor die leerlingen die dat nodig hebben, dus met 
namee voor de zwakke leerlingen, kan ondanks bepaalde leerlingkenmerken toch 
voldoendee gelegenheid worden gecreëerd om de basisvaardigheden te leren. 

1.1.33 Differentiël e effectivitei t van instructi e 
Eenn centraal thema in het onderzoek naar effectieve instructie is, hoe men in 

onderwijssituatiess bij het overdragen van kennis zo effectief mogelijk kan afstem-
menn op de uiteenlopende niveaus van de leerlingen (Guldemond, 1994), zodat 
hett rendement voor de groep als geheel en voor alle leerlingen afzonderlijk zo 
hoogg mogelijk is. Als de feitelijke leerprestaties van de individuele leerlingen wor-
denn samengenomen, kan men de effectiviteit van de instructie afgespiegeld zien. 
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Off  de instructie ook daadwerkelijk effectief is, kan men vaststellen aan de hand 
vann (een groei in) de som van de leerprestaties van alle kinderen. Bij het vaststellen 
vann de effectiviteit van instructie, wordt gekeken naar de gemiddelde prestaties 
vann alle leerlingen. Echter, goede leerlingen kunnen de tegenvallende groei van de 
zwakkee leerlingen compenseren, hetgeen veelal het geval is. Echter, het oefen-
programmaa van Menne (2001) blijkt , zoals met het programma ook wordt be-
oogd,, alleen te leiden tot betere prestaties voor de zwakke rekenaars en niet voor 
dee betere rekenaars. Om de differentiële effectiviteit van verschillende instructie-
vormenn te kunnen bepalen, zou niet alleen het gemiddelde van de hele klas bepa-
lendd moeten zijn voor de mate van effectiviteit, maar ook de groei in prestaties 
vann de zwakke leerlingen in die klas (Creemers, 1991). 

Opp basis van het bovenstaande vragen we ons af welke instructievormen effec-
tieff  kunnen zijn voor zwakke leerlingen. Bestaat er een duidelijk te omschrijven 
instructievormm waar alle zwakke leerlingen baat bij hebben? Als men spreekt van 
eenn effectieve instructie, dan zou men kunnen verwachten dat deze ook voor alle 
leerlingenn effectief is. Instructie is effectief als deze zodanig wordt afgestemd dat 
ookk de zwakke leerlingen tot beheersing van de leerstof komen. Echter, niet alle 
vormenn van instructie blijken even effectief te zijn voor alle leerlingen. Met name 
zwakkee leerlingen hebben een andere instructiebehoefte dan de overige leerlingen, 
zodatt hieraan tegemoet dient te worden gekomen (Stein, Leinhardt & Bickel, 
1989).. Zwakke leerlingen blijken bij uitstek behoefte te hebben aan gestructu-
reerdd onderwijs, omdat zij uit zichzelf kennelijk geen leerstrategieën gebruiken 
diee voor vaardigheden van een hoger niveau, bijvoorbeeld voor begrijpend lezen 
enn probleemoplossen, vereist zijn. Bij gestructureerd onderwijs kunnen de beno-
digdee leerstrategieën bewust worden aangeleerd, op een zodanige wijze dat de 
leerlingg wordt gestimuleerd om de geleerde strategieën zelfstandig en zonder stu-
ringg van de leraar toe te passen (Veenman, 1998). 

Inn 1996 publiceerden Swanson, Carson en Sachse-Lee een meta-analyse, die is 
uitgevoerdd op basis van 78 group-design interventieonderzoeken voor leerlingen 
mett leerproblemen (Swanson, Hoskyn & Lee, 1999). Van vier typen instructie 
zijnn de effecten nagegaan: remediërend, therapeutisch, directe instructie en strate-
gie-interventie.. Verreweg de hoogste effectmaten werden verkregen met directe 
instructiee (.91) en strategie-instructie (1.07). In 1999 publiceerden Swanson, 
Hoskynn & Lee de resultaten van een meta-analyse waarbij van in totaal 1.537 
onderzoekenn de effecten van verschillende (combinaties van) instructiemodellen 
zijnn geanalyseerd. Ook hier bevonden zich leerlingen met leerproblemen in de 
interventiegroepen.. Hier zijn twee instructiemodellen in de analyses betrokken: 
directee instructie en strategie-instructie. Directe instructie wordt in de meta-ana-
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lysee door de auteurs gedefinieerd als een model waarin specifieke instructie-
componentenn worden gebruikt, zoals individuele één-op-één-instructie, die is ge-
baseerdd op taakanalyse, oefening en herhaling. Strategie-instructie wordt gedefi-
nieerdd als het tijdens de instructie gebruikmaken van meta-cognitieve activiteiten 
waarbijj  oplossingsstrategieën op een hoger niveau worden geleerd en de leerling 
zelfregulerendee activiteiten hanteert. In de meta-analyse zijn de effecten van vier 
algemenee instructiecondities op basis van de twee instructiemodellen nagegaan. 
Hett model met de conditie waarinn een combinatie van directe instructie en strate-
gie-instructiee is toegepast, bleek significant hogere effectmaten (alle p-waarden 
<.05)) op te leveren dan de andere drie modellen. De meest effectieve instructie-
conditiee omvat dus een combinatie van directe instructie en strategie-instructie. 

Inn vervolganalyses zijn Swanson, Hoskyn & Lee (1999) op basis van 17 stu-
diess de effecten van interventies met 20 verschillende instructiecomponenten bin-
nenn de vier algemene condities nagegaan en is binnen zes specifieke leerstofgebieden 
dee effectiviteit van de afzonderlijke instructiecomponenten onderzocht. In de ex-
perimentelee groep bevonden zich leerlingen met leerproblemen, in de controle-
groepenn leerlingen zonder leerproblemen. Uit de meta-analyse blijkt, dat de leer-
lingenn zonder leerproblemen meer hebben geprofiteerd van de interventies dan de 
zwakkee leerlingen, hoewel het verschil in intelligentie tussen de beide groepen 
leerlingenn een belangrijke verklarende factor bleek te zijn voor het verschil in ef-
fect.. Vij f instructiecomponenten bleken de effectverschillen tussen de zwakke leer-
lingenn en de leerlingen zonder leerproblemen te verkleinen: oefening/herhaling/ 
feedbackk (reductie tot ES .78), systematisch doorvragen?'probing'; reductie tot 
.73),, inzet van medeleerlingen (peer mediation, tutoring; reductie tot .52), strate-
giee training ('cuing'; reductie tot .74) en één-op-één tutoring (reductie tot .85). 
Hett gebruikmaken van deze instructiecomponenten blijkt dus effectief te zijn 
voorr de zwakke leerlingen. Verdere analyses suggereren bovendien, dat het uitslui-
tendd toepassen van één-op-één-instructies duidelijk lagere effecten heeft dan wan-
neerr groepsinstructies worden gecombineerd met één-op-één-instructies. 

Uitt de resultaten van de bovengenoemde meta-analyses blijkt, dat bepaalde 
instructie-interventiess effectief zijn voor zwakke leerlingen, maar dat de effecten 
nogg groter zijn wanneer deze typen instructie gecombineerd worden gegeven. Van 
dee vijf instructiecomponenten die voor de zwakke leerlingen tot betere resultaten 
leiden,, zijn drie componenten overwegend cognitief gericht: strategie-training, 
oefening/herhaling/feedbackk en systematisch doorvragen (probing). De twee an-
deree componenten, te weten de inzet van medeleerlingen (peer mediation, tutoring) 
enn de één-op-één tutoring maken juist gebruik van interactie met anderen. In het 
voorliggendee onderzoek zal de aandacht worden gericht op de interventievormen 
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waarbijj  interactie met medeleerlingen centraal staat. Bij samenwerkend leren vindt 
veell  interactie tussen leerlingen plaats. Het hier te beschrijven onderzoek zal zijn 
gerichtt op een specifieke vorm van samenwerking tussen leerlingen, namelijk 
tutoring. . 

Samenvattin g g 
Hett oorspronkelijk doel van instructie is volgens de oude definitie het over-

dragenn van kennis. We zagen bij de definiëring van instructie twee perspectieven: 
hett perspectief van de leraar en dat van de leerling. Vanuit een integratie van de 
verschillendee theorieën kunnen we instructie plaatsen op een continuüm van leraar-
gestuurdd (overdrachtsgericht) via gedeelde sturing naar leerlinggestuurd (proces-
gericht).. Volgens recente theorieën construeert de leerling actief kennis in interac-
tiee met de omgeving. Behalve variabelen op leerling-niveau blijken ook leerkracht-
variabelenn ten aanzien van specifieke instructiekenmerken van belang te zijn. Met 
namee uitbreiding van de effectieve leertijd en gestructureerd onderwijs zijn posi-
tieff  gerelateerd aan leerlingprestaties. Het directe instructiemodel is één van de 
vormenn van gestructureerd onderwijs. Echter, hoewel zwakke leerlingen over het 
algemeenn baat blijken te hebben bij gestructureerd onderwijs, geldt voor hen in 
hett bijzonder dat een combinatie van instructiemodellen met gebruikmaking van 
specifiekee instructiecomponenten het meest effectief is. In de praktijk blijkt , dat 
effectievee leerkrachten zich niet tot één enkele instructievorm beperken, maar dat 
zijj  gebruik maken van wisselende instructievormen die elkaar in verschillende 
situatiess kunnen opvolgen (Veenman, 1998). 

Leerlingenn met leerproblemen blijken vaak minder te profiteren van interven-
tiess dan leerlingen zonder leerproblemen, hoewel enkele specifieke instructiecom-
ponenten,, waaronder de inzet van medeleerlingen en één-op-één-tutoring, deze 
effectverschillenn wel blijken te verkleinen. Tutoring is een specifieke vorm van 
samenwerkendd leren. Naar zowel samenwerkend leren als naar tutoring is veel 
onderzoekk verricht, wat in de hiernavolgende paragraaf kort zal worden samengevat. 

1.22 Samenwerken d leren 

Samenwerkendd leren is een verzamelnaam voor alle soorten lesmethodieken 
waarinn leerlingen in kleine groepjes werken. Internationaal wordt in het onder-
wijss veelal gebruik gemaakt van de vele vormen binnen de hoofdstromingen van 
samenwerkendd leren. In Nederland komt samenwerkend leren in het onderwijs 
duidelijkk minder vaak voor (zie in deze paragraaf onder 'samenwerken leren in 
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Nederland',, Ros, 1994). Samenwerkend leren biedt mogelijkheden om tegemoet 
tee komen aan de individuele leerbehoeften van kinderen. Door met elkaar samen 
tee werken krijgen leerlingen tevens de mogelijkheid om op een actieve manier 
kenniss te verwerven en kennis te construeren. De theoretische basis hiervoor vindt 
menn in het sodo-constructivisme. 

1.2.11 Samenwerken d leren 
Mett samenwerkend leren, internationaal 'cooperative learning' genaamd, be-

doeltt men in de ruimste betekenis van het begrip het toepassen van bepaalde 
organisatiestructurenn binnen de klas (Gamoran, 1987). In de smalste betekenis 
verwijstt samenwerkend leren of 'small-group-learning' naar bepaalde instructie-
processenn binnen klassen en groepen (Lou, Abrami, Spence, Poulsen, Chambers 
&&  d'Appollonia, 1996). Slavin (1985) definieert samenwerkend leren als het 
gebruikmakenn van gestructureerde, systematische strategieën die binnen elk leer-
jaarr en bij bijna alle schoolse vakken, zowel in het primair als binnen het voortge-
zett onderwijs, kunnen worden gebruikt. In de praktijk worden de betekenissen 
echterr vaak door elkaar gebruikt. Het doel van het samenwerken is echter in alle 
gevallen,, dat de leerlingen door middel van interactie elkaar op een gestructu-
reerdee manier helpen bij het verwerven van de leerstofinhouden. Samenwerkings-
vormenn hebben niet als functie om de leerkrachtinstructie te vervangen, maar 
komenn in plaats van het stil en individueel verwerken van de lesstof. Inmiddels is 
err zeer veel onderzoeksmateriaal dat aantoont dat coöperatief leren, onder be-
paaldee voorwaarden, kan leiden tot hogere leerprestaties voor leerlingen. Uit meer-
deree meta-analyses is gebleken, dat samenwerkend leren tot betere resultaten leidt 
dann instructie aan de hele klas. Slavin (1987) rapporteert een gemiddeld ES van 
.322 in het voordeel van samenwerkend leren in groepjes. Kulik en Kulik rapporte-
renn in 1987 over 15 studies een ES van .17 en in 1991 over 15 studies een ES van 
.25.. In een recentere meta-analyse rapporteren Lou e.a. (1996) over 51 studies een 
ESS van .17. In alle vakgebieden blijkt samenwerkend leren tot betere prestaties te 
leiden,, maar in rekenen-wiskunde en science worden de grootste effecten gevon-
den,, mogelijk omdat de invloed van school op het leren van dit soort vaardighe-
denn groter is dan voor een vakgebied als bijvoorbeeld taal en, daarmee samenhan-
gend,, de leesvaardigheden. Lou e.a. (1996) onderzochten tevens welke groepering-
vormm het meest effectief is en onder welke condities. Voor de zwakke leerlingen 
blekenn de heterogene groeperingsvormen het meest effectief zijn. 

Samenwerkendd leren kan ook leiden tot betere relaties tussen leerlingen bin-
nenn de groep (Slavin, 1995,1990). Bovendien blijken leerlingen met leerproblemen 
off  achterstanden binnen de groep beter te worden geaccepteerd en ontwikkelen 
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leerlingenn die regelmatig samenwerken een hoger gevoel van zelfwaardering (Sla-
vin,, 1995, 1990; Lou e.a., 1996). Ook is samenwerken positief gerelateerd aan 
attitudess van leerlingen voor het vak of onderwerp dat wordt behandeld. 
Onderzoeksvragenn op dit gebied zijn vaak gericht op de leereffecten van sa-
menwerkendd leren in vergelijking tot klassikaal onderwijs en op de vraag of sa-
menwerkendd leren samenhangt met een hogere motivatie of inzet om te leren. 

Dee resultaten van onderzoek naar de effecten van samenwerkend leren zijn tot 
dusverr overwegend positief, maar niet altijd consistent. Zo vond Vedder (1985) 
geenn effecten van samenwerken bij het rekenen, in vergelijking met leerlingen die 
individueell  werkten. Daarentegen vonden Van Oudenhoven, Van Berkum en Swen-
Koopmanss (1985, in: Veenman & Krol, 2000) wel resultaten voor spellingprestaties. 
Hett blijkt dat de manier waarop het samenwerkend leren wordt voorbereid en 
uitgevoerdd van groot belang is voor het bereiken van resultaten van het samenwer-
ken.. Hierop zal in paragraaf 4 worden teruggekomen. 

Hett onderzoek naar de effecten van samenwerkend leren is over het algemeen 
productgericht,, dat wil zeggen dat men nagaat wat de meetbare resultaten van de 
samenwerkingsvormenn zijn. De achterliggende processen die zich afspelen tijdens 
hett samenwerken zijn minder frequent onderzocht dan de producten van het sa-
menwerken.. Toch hebben talloze onderzoekers procesgericht onderzoek uitge-
voerdd met betrekking tot samenwerkend leren. In het onderzoek van Slavin (1987) 
staatt het belang van de soort taak en beloningsstructuur voor het werken in groe-
penn centraal. Verder is een positieve onderlinge afhankelijkheid als één van de 
voorwaardenn voor effectief samenwerken veelvuldig onderzocht door Johnson & 
Johnsonn (1994); diverse soorten sociologische processen en hoe het leren en de 
interactiee in groepen verloopt is in allerlei vormen onderzocht door Hertz-
Lazarowitzz & Miller (1999), Cohen, E.G., & Lotan (1997) en Webb, (1992). 
Ookk het procesgericht leren in kleine groepen en in tweetallen binnen specifieke 
samenwerkingsvormenn is door diverse onderzoekers nagegaan, zoals reciprocal 
teachingg (wederkerig lesgeven) door Palincsar & Brown, (1984) en door Palincsar, 
Brownn en Martin, (1987) en het leren in dyades door O'Donnell & Dansereau 
(1992).. Sociale factoren met een specifieke toespitsing op het oplossen van pro-
blemenn op reken-wiskundegebied zijn onderzocht door Wilkinson, Martino & 
Camillii  (1994). Van Boxtel (2000) onderzocht de processen bij het verwerven van 
conceptuelee kennis, zowel vanuit individuele processen als vanuit interactie bin-
nenn groepsprocessen, waaruit onder andere blijkt, dat de aard van de samenwerking-
staakk van invloed is op (de noodzaak tot) de mate waarin gezamenlijk wordt 
geëlaboreerdd en kennis wordt geconstrueerd. Echter, het hierboven beschreven 
procesgerichtee onderzoek is overwegend uitgevoerd voor samenwerkend leren in 
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groepjess en niet zozeer voor het werken in tweetallen (Hertz-Lazarowitz & Miller, 
1992;; Webb, 1982, 1991, 1992; Wilkinson, 1994; Cohen & Lotan, 1997; 
O'Donnelll  & King, 1999). 

1.2.22 Vormen van samenwerken d leren 
Inn Engelstalige landen komt samenwerkend leren in scholen vaak voor. Uit 

meerderee studies is gebleken dat in de Verenigde Staten rond 1980 reeds gedu-
rendee 7 tot 20% van de onderwijstijd gebruik werd gemaakt van samenwerkend 
lerenn (Johnson & Johnson, 1985). Hier is voldoende empirisch onderzoek be-
schikbaar,, waaruit blijkt dat samenwerkend leren in de klas goed uitvoerbaar is en 
datt de prestaties van leerlingen daardoor kunnen verbeteren. 

Hett didactische principe 'samenwerkend leren' kent verschillende stromingen. 
Binnenn elke stroming wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten 
samenwerkingsstrategieën.. Vanuit de uit te voeren taken en de vooraf gestelde 
lesdoelenn wordt een keuze gemaakt voor een specifieke vorm van samenwerkend 
leren.. Hierdoor ontstaan accentverschillen in de manier waarop het samenwer-
kendd leren binnen een bepaalde stroming is uitgewerkt. 

Allereerstt onderscheidt men een sociaal en affectief georiënteerde stroming, 
genaamdd 'Learning Together' (LT) van Johnson & Johnson (1994). Binnen deze 
stromingg hanteert men overwegend sociaal-motivationele en socio-culturele doe-
len.. Learning Together vormt feitelijk een raamwerk om samenwerkend leren toe 
tee passen binnen elk curriculum, leerstofgebied of onderwerp en op ieder niveau. 
Vij ff  principes zijn van belang bij deze vorm van samenwerkend leren: positieve 
onderlingee afhankelijkheid, face-to-face-interactie, individuele aansprakelijkheid, 
interpersoonlijkee vaardigheden en groepsprocessen. In elke samenwerkingsles 
wordenn zowel specifiek cognitieve doelen als doelen op het gebied van sociale 
vaardighedenn nagestreefd. 

Eenn andere stroming is die, waarbij door middel van de coöperatieve werkvor-
menn het accent wordt gelegd op het verwerven van bepaalde leerinhouden, zoals 
bijj  Student Teams-Achievement Divisions (STAD)en Teams-Games-Tournament 
(TGT)) (Slavin, 1990). Bij andere coöperatieve werkvormen in deze stroming wordt 
gewerktt vanuit een specifiek vakgebied en een bepaald curriculum, zoals voor 
rekenen/wiskundee de werkvorm Team Assisted Individualization (TAJ) en voor 
lezenn Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) (Slavin, 1990). 
Alss belangrijkste voorwaarden voor positieve effecten van het samenwerken noemt 
Slavinn (1990) het werken met groepsbeloningen, de individuele aansprakelijk-
heidd van elke leerling en de gelijke kansen voor succes. De methodiek Reciprocal 
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Teachingg is afkomstig van Brown en Palincsar (1989) en is gericht op de ontwik-
kelingg van begrijpend leesvaardigheden. 

Slavinn (1990) noemt apart de 'taakspecialisatiemethoden', waarbinnen weer 
velee verschillende vormen van samenwerkend leren zijn ontwikkeld. Binnen deze 
methodiekenn hebben groepjes leerlingen een groepstaak, en de leerlingen binnen 
hett groepje hebben een specifieke rol in het uitvoeren van die groepstaak. Deze 
werkwijzee genereert op zich vanzelf een individuele aansprakelijkheid voor zowel 
dee eigen taak als die voor de groep als geheel. Bij de meeste werkwijzen in deze 
taakspecialisatiemethodenn wordt ook de door de individuele leerlingen verzamelde 
kenniss met de andere groepsleden uitgewisseld. Voorbeelden van deze methoden 
zijnn Group Investigation van Sharan en Sharan (1992), Complex Instruction van 
Cohenn e.a. (1989; 1997) en Jigsaw van Aronson (1978), later omgewerkt door 
Slavinn (1990) tot Jigsaw II . All e genoemde werkwijzen worden toegepast naast en 
inn aanvulling op de instructies van de leraar. Binnen elke werkwijze doorlopen de 
leerlingenn op een bepaald vakgebied een repertoire aan opeenvolgende gedrags-
vormen,, die in de groepjes worden uitgevoerd. Net als bij Learning Together en 
bijj  samenwerkingsvormen waarbij bepaalde leerstofinhouden worden verworven, 
moett bij de taakspecialisatiemethoden aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn 
omm met deze werkwijze succes te kunnen behalen. 

Nogg een aparte stroming binnen samenwerkend leren is de structurele benade-
ring.. Evenals bij LT en de taakspecialisatiemethoden, is deze vorm van samenwer-
kendd leren niet gekoppeld aan bepaalde leerstofinhouden en kan de structurele 
benaderingg binnen elk curriculum of leerstofgebied worden toegepast. Ter onder-
scheidingg van LT en de overige methoden echter, wordt de samenwerking in de 
structurelee benadering juist ingezet tijdens de instructie, en niet als verwerking 
vann of in plaats van een instructie. De structurele benadering bevat bepaalde werk-
wijzenn of structuren waarmee de interacties in de klas tijdens de instructie van de 
leerkrachtt worden georganiseerd, met als doel om alle leerlingen actief te betrek-
kenn bij de inhoud van de les. Deze structuren zijn beschreven in de vorm van 
achtereenvolgendee stappen en activiteiten die tussen leerlingen plaatsvinden. In 
elkee structuur wordt de communicatie tussen de leerlingen in een specifieke overleg-
vormm gegoten. De structuur of beschreven activiteit heeft een bepaald doel, dat op 
datt moment wel is gebonden aan een specifieke taakinhoud, maar die inhoud kan 
inn principe bij veel verschillende taakinhouden worden toegepast. De overleg-
vormm als werkwijze staat dus altijd centraal en de inhoud van het overleg wordt 
perr situatie of lesinhoud bepaald. Er zijn vele tientallen van zulke structuren, 
zowell  coöperatieve als met opzet gekozen competitieve werkwijzen, elk met ver-
schillendee variaties in samenwerkingsvorm, rollen die de leerlingen aannemen en 
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dee vorm waarin wordt gecommuniceerd (Kagan, 1990). Een andere vorm van 
gestructureerdee interacties tussen leerlingen is die van 'Scripted Cooperation', 
waarbijj  volgens bepaalde scripts tevoren vastligt hoe de interacties tussen de leer-
lingenn verlopen vanuit hun specifieke rol als bijvoorbeeld verteller en toehoorder 
(O'Donnelll  & Dansereau, 1992). 

Voorr alle hier besproken samenwerkingsvormen geldt, dat de keuze voor een 
specifiekee vorm van samenwerken afhangt van de inhoudelijke lesdoelen die men 
vooraff  heeft gesteld. De gekozen lesdoelen bepalen voor welke werkvorm of struc-
tuurr wordt gekozen en welke materialen hierbij moeten worden gebruikt. Onder-
werpenn die vragen om discussie of verschillende gezichtspunten vereisen dan ook 
eenn heel andere werkwijze (c.q. gebruik van structuren) dan lesdoelen waarbij een 
bepaaldd antwoord of een bepaalde prestatie gevraagd wordt. 

Naastt de genoemde stromingen is er nog een groot aantal verwante vormen 
vann samenwerkend leren (Slavin, 1990; Kagan, 1994). In alle uitwerkingen van 
samenwerkendd leren komen verschillende op elkaar lijkende werkvormen vaak 
terug,, hoewel er accentverschillen zijn in de vooraf gestelde doelen, in de koppe-
lingg aan bepaalde leerstof en in de specifieke uitwerking van de werkwijze van 
samenwerkendd leren. Eén van deze nog niet besproken samenwerkingsvormen is 
diee waarin leerlingen in een één-op-één-situatie met elkaar samenwerken. Deze 
vorm,, peer tutoring genaamd, wordt in paragraaf drie van dit hoofdstuk bespro-
ken. . 

1.2.33 Samenwerken d leren in Nederlan d 
Inn Nederland blijken samenwerkingsvormen in de bovenbouw van het pri-

mairr onderwijs weinig gebruikt te worden (Ros, 1994). Bij rekenen en taal wordt 
slechtss door respectievelijk 6% en 7% van de leerkrachten frequent, d.w.z. bijna 
dee helft van de tijd die wordt besteed aan rekenen en taal, gebruik gemaakt van 
samenwerkingsvormenn tussen leerlingen. Dat komt voor rekenen en taal neer op 
nogg geen 3% van de totale lestijd. Toch zijn veel leerkrachten in het onderzoek 
vann Ros van mening dat samenwerken tussen leerlingen een positief effect op het 
cognitievee en affectieve functioneren van kinderen kan hebben en 70% van de 
leerkrachtenn is zelfs van mening dat samenwerkend leren de prestaties van leerlin-
genn bevordert. Gevraagd naar de nadelen van samenwerkend leren, worden over-
wegendd organisatorische redenen en argumenten met betrekking tot verschil in 
inzett van leerlingen genoemd. Op organisatorisch gebied noemen leerkrachten 
datt er meer onrust in de klas is (32%), dat de resultaten van leerlingen minder 
goedd kunnen worden gemeten (16%) en dat samenwerkend leren meer organisatie-
tijdd vraagt (10%). Bij verschillen in inzet wordt door 4 1% van de leerkrachten 
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aangegevenn dat de zwakke leerlingen de antwoorden van de goede leerlingen over-
nemen.. Verder wordt genoemd dat leerlingen vaker niet taakgericht bezig zijn, 
waardoorr het werktempo lager zou zijn(10%). Kennelijk is het samenwerkend 
lerenn vaak zodanig georganiseerd dat er weinig sprake is van een constructief 
interactieprocess tussen leerlingen (Ros, 1994), met als oorzaak dat de voorwaar-
denn voor een effectieve samenwerking tussen leerlingen niet zijn gerealiseerd. 

Uitt het aangehaalde onderzoek van Ros in Nederland blijkt tevens, dat samen-
werkendd leren bij rekenen en taal in de meeste gevallen impliceert, dat de leerlin-
genn individueel werken en elkaar om hulp mogen vragen. Bij de onderzochte 
scholenn bleken de leerlingen bij wereldoriëntatie wel vaker in groepjes samen aan 
eenn taak te mogen werken. Op de Nederlandse scholen geven leerlingen elkaar 
niett of nauwelijks uitleg en antwoorden werden in de groepjes regelmatig van 
elkaarr overgenomen. De vraag rijst, of er op de Nederlandse scholen, als er al 
wordtt samengewerkt, wel sprake is van een effectieve vorm van samenwerken. Als 
samenwerkenn namelijk niet méér inhoudt dan dat leerlingen elkaar om hulp mo-
genn vragen, of wanneer dit betekent dat de leerlingen min of meer willekeurig 
opdrachtenn in toevallig samengestelde groepjes maken, dan kan nauwelijks een 
positieff  leereffect van het samenwerken verwacht worden. Bij willekeurig samen-
gesteldee groepjes zonder dat aan de voorwaarden voor effectief samenwerken is 
voldaan,, volgen de leerlingen in het groepje de beste leerling die het initiatief 
neemtt of zich als de leider van het groepje aandient. In dit geval ziet men geen 
echtee samenwerking tussen de groepsleden (Ebbens, 1996) en is er sprake van 
onderlingee competitie tussen de leerlingen. Ook wanneer leerlingen, gezeten in 
groepjes,, individueel de lesstof aan het verwerken zijn, is er sprake van een voort-
durendee onderlinge competitie met als doel de waardering van de leerkracht te 
krijgenn en goede cijfers te behalen. Eigen prestaties worden altijd afgemeten aan 
dee prestaties van anderen. In feite speelt zich bij deze lesvorm voortdurend een 
sociaall  vergelijkingsproces af: elke leerling stelt vast of zijn eigen prestatie beter of 
juistt slechter is dan die van de andere leerlingen. Hier kan het bekende frog-pond 
effectt optreden (McFarland & Buehler, 1995). Dat wil zeggen dat de betere leer-
lingenn een positieve motivationele prikkel krijgen door zich te vergelijken met de 
anderenn of met het gemiddelde van de groep, maar voor de zwakkere leerlingen 
werktt dit vergelijkingsproces eerder ontmoedigend (Johnson & Johnson, 1985). 
Voorr samenwerkend leren ligt dit echter anders dan bij klassikale en aanverwante 
instructievormenn waarbij de leerlingen de leerstof individueel verwerken. Bij sa-
menwerkendd leren zijn leerlingen die op een effectieve manier in groepjes samen-
werken,, dus ook de lage presteerders, juist geneigd om de successen die met het 
groepjee zijn behaald aan hun eigen -goede- capaciteiten toe te schrijven (Johnson 
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&&  Johnson, 1985). Individuele competitie tussen leerlingen werkt vaak negatief 
voorr de zwakke leerlingen, maar competitie tussen samenwerkende groepjes kan 
ookk juist op een positieve manier worden ingezet, indien de leerlingen in elk 
groepjee de krachten bundelen en op een effectieve manier samenwerken. Bij een 
effectievee samenwerking wordt het mogelijk dat alle leerlingen zich meer inzet-
ten.. Om een optimaal leerrendement te bereiken is het kennelijk noodzakelijk 
om,, met de invoering van samenwerken tussen leerlingen als functionele werk-
vorm,, te voldoen aan specifieke voorwaarden, zoals is beschreven in paragraaf 2 
onderr Vormen van samenwerkend leren. In dat geval blijken duidelijke leerwinsten 
bereiktt te kunnen worden of blijkt stimulering van de sociaal-emotionele ontwik-
kelingg op te treden (zie ook paragraaf 4). 

1.2.44 Samenwerken d leren en adaptivitei t 
Adaptieff  onderwijs is een van oorsprong Angelsaksisch begrip, met verwijzing 

naarr het begrip 'adaptive', wat zoveel wil zeggen als wendbaar onderwijs dat zich 
aanpastt aan de individuele leerlingen (Stevens, Van Werkhoven, Castelijns, Jager, 
1996).. Wang en Walberg (1983, 1985) hebben begin tachtiger jaren meerdere 
programma'ss voor het geven van adaptieve instructie ontwikkeld. Zij definiëren 
adaptievee instructie conceptueel als 'het gebruikmaken van alternatieve instruc-
tionelee strategieën en materialen op school om te voorzien in leerervaringen die 
tegemoetkomenn aan de verschillende behoeften van individuele leerlingen' (blz. 
603).. Een uitgangspunt hierbij is, dat de effectieve leertijd van de leerlingen wordt 
verhoogd.. Het belangrijkste programma van Wang en Walberg voor adaptieve 
instructiee is ALEM: het Adaptive Learning Environments Model. De vijf hoofd-
componentenn in dit model zijn: 

11 een basisvaardighedencurriculum dat bestaat uit zeer gestructureerde en 
hiërarchischh georganiseerde leeractiviteiten; 

22 een instructie- en leer-managementsysteem dat gebruikmaakt van alle klas-
sen-- en schoolmaterialen en bronnen, inclusief tijd; 

33 gezinsbetrokkenheid; 
44 een flexibel groeperings- en instructieteam dat flexibel leraren en leerlingen 

enn hun tijd en talenten inzet; 
55 een op data gebaseerd stafontwikkelingsprogramma dat alle plannen en 

proceduress maakt om het ALEM-programma optimaal te implementeren. 
Naastt leerkrachtgestuurde lesactiviteiten bevat het programma ook samenwer-

kingsactiviteitenn tussen leerlingen en wordt de leertijd van klassen en individuele 
leerlingenn zeer efficiënt ingezet. Uit onderzoek in 156 klassen met een grote diver-
siteitt aan leerlingen, inclusief zwakke leerlingen, blijkt er een significante samen-
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hangg te zijn tussen de mate waarin het programma is geïmplementeerd en de 
leerprestatiess voor rekenen en lezen (Wang & Walberg, 1983). 

Adaptieff  onderwijs, een op dit moment veelgebruikt woord in het onderwijs, 
lijk tt in Nederland geen duidelijk afgebakend begrip. Dit blijkt ook al uit het feit 
datt in de vele in Nederland bestaande programma's voor adaptief onderwerp ver-
schillendee instructiebenaderingen worden toegepast (Houtveen, Booij, de Jong & 
vann de Grift, 1996). In Nederland wordt met het woord 'adaptief verondersteld, 
datt het onderwijs op school en in de klas zoveel mogelijk aansluit op de kenmer-
kenn van de leerlingen en dient te worden afgestemd op de verschillen tussen de 
leerlingenn (Van den Berg, Lauwerijssen, Sanner, Ros, 1998). Het woord adaptief 
suggereertt een zeker eenrichtingsverkeer vanuit de leraar naar de leerling, waarbij 
dee nadruk ligt op het structureren en leidinggeven door de leerkracht en waarbin-
nenn de leerlingen slechts in termen van het gewenste gedrag dienen te reageren 
(Jagerr & Castelijns, 1997). Zo wordt adaptief onderwijs gezien vanuit het per-
spectieff  van de leerkracht. Echter, in paragraaf 1 is uiteengezet dat, vanuit het 
perspectieff  van de leerling juist een pro-actieve houding dient te worden nage-
streefd,, waarbij de leerling in respons op en via interactie met de omgeving, zelf 
steedss meer sturing krijgt over zijn eigen leerproces. (Boekaerts & Simons, 1995; 
Stevens,, Van Werkhoven, Castelijns, Jager, 1996; Jager & Castelijns, 1997; Hout-
veen,, 1998). Interactief onderwijs is daarom een term die beter zou aansluiten bij 
watt het begrip adaptief onderwijs in Nederland veronderstelt. In interactie met de 
omgeving,, die bestaat uit zowel de leerkracht als medeleerlingen, kan aan de drie 
psychologischee basisbehoeften van de leerling worden voldaan. Deze basisbehoeften 
bestaann uit de behoefte aan het hebben van (goede) relaties, een gevoel van com-
petentiee en een gevoel van autonomie ofwel het hebben van eigen inbreng in het 
eigenn leerproces (Deci & Ryan, 1985; Deci & Chandler, 1986). Interactief onder-
wijss als verbeterde definiëring van het begrip adaptief onderwijs betekent dan: in 
dee interactie met de omgeving wordt de leerling gemotiveerd, om actief een eigen 
aandeell  te leveren in zijn eigen ontwikkeling. Het leren van leerlingen wordt op 
dezee manier een sociaal interactieproces tussen leraar, leerlingen en tussen mede-
leerlingenn onderling, zodanig dat leerlingen medeverantwoordelijk worden ge-
maaktt voor hun eigen leren. Het doel van de interacties is, dat kinderen mede van 
elkaarr kunnen leren en worden gestimuleerd om tot volgende mentale stappen te 
komenn (De Hoop & Janson, 1997). De verantwoordelijkheid voor het leren kan 
inn dat geval geleidelijk verschuiven van de leerkracht naar de leerling, die een 
steedss actievere rol neemt in het leerproces (Van der Hoeven & Simons, 1994). 
Dee leerling doet steeds meer directe en indirecte leerervaringen op en levert zo-
doendee een belangrijk aandeel in zijn eigen ontwikkeling, zodat een vorm van 
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'zelfregulerend'' leren kan ontstaan (Boekaerts, 1997). Met dit zelfregulerend leren 
wordtt door leerlingen niet alleen individueel (zelfontdekkend) geleerd, maar vooral 
ookk via communicatie en in interactie met andere leerlingen. Door de toene-
mendee aandacht voor dit interactieve en zelfontdekkende leren in het onderwijs, 
krijgenn interacties tussen leerlingen een steeds grotere rol tijdens de instructie. 

Samenwerkendd leren lijk t een krachtige manier te zijn om adaptief, interactief 
lesgevenn te realiseren en lijk t daarom goed te passen in het huidige onderwijs. Uit 
diversee studies blijkt, dat er een consistente relatie bestaat tussen de mondelinge 
inbrengg van leerlingen via interacties en de prestaties van deze leerlingen, indien 
hett doel van de interacties leerstofgericht is (Cohen, Lotan & Leechor, 1989). In 
heterogenee groepen kunnen de zwakke leerlingen leren, als zij vragen (kunnen) 
stellenn en daarop (uitgebreide) antwoorden krijgen, terwijl de betere leerlingen 
tegelijkertijdd veel leren door uitgebreide antwoorden te geven (Webb, 1982, 1991, 
1992;; Ros, 1994). 

Hett werken in heterogene groepen of paren van leerlingen, lijk t zeer geschikt 
omm adaptief ofwel interactief lesgeven te realiseren (Snow & Swanson, 1992). 
Vanuitt het perspectief van de leerling zijn er vele voordelen: de frequentie van 
interactiess is hoog en er is veel gelegenheid voor het geven en ontvangen van uitleg 
enn voor het demonstreren van specifieke procedures of oplossingen. Hierdoor is 
voortdurendd individuele aandacht 'op maat' voor de leerlingen mogelijk. Ook 
krijgenn leerlingen directe, persoonlijke feedback en kunnen vragen en antwoor-
denn direct worden bekrachtigd (Goodlad & Hirst, 1989; Snow & Swanson, 1992). 
Ookk vanuit het perspectief van de leerkracht zijn er voordelen (Lou e.a., 1996), 
wantt wanneer leerlingen in groepjes werken heeft de leerkracht de handen vrij 
voorr remediering, of voor het geven van extra hulp. Door de leerlingen in groepjes 
tee laten werken kan de leerkracht de leerstof flexibeler afstemmen op de indivi-
duelee leerbehoeften van de leerlingen en is meer individuele aandacht van de leer-
krachtt mogelijk. Een onderzoek van Terwel e.a. (1994) met het adaptieve pro-
grammaa 'Maths for All ' waarbij samenwerkend leren wordt toegepast, wijst uit 
datt groepen leerlingen significante leerwinsten maken ten opzichte van controle-
leerlingen.. Echter, de leerlingen die bij de pretest laag presteren blijken overwe-
gendd bij de posttest ook de laag-presterende leerlingen te zijn gebleven. Kennelijk 
zijnn voor de zwakke leerlingen aanvullende instructies nodig om hun prestaties te 
verbeteren.. Swanson e.a. (1999) concludeerden dit eveneens in hun meta-analy-
ses,, hoewel componenten van samenwerkend leren toch nog bijdroegen tot het 
verkleinenn van de aanwezige verschillen. In dat opzicht lijk t samenwerkend leren 
inn zijn verschillende verschijningsvormen voldoende mogelijkheden te bieden om 
tegemoett te komen aan de verschillen in instructiebehoefte van de leerlingen en 
zodoendee eigentijds interactief onderwijs mogelijk te maken. 
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1.2.55 Samenwerken d leren en kennisconstructi e 
Inn paragraaf 1.1.2 is het directe instructiemodel als een effectief lesmodel voor 

zwakkee leerlingen besproken. Echter, het directe instructiemodel ondervindt ook 
kritiekk (Veenman, 1998). Op het gebied van vaardigheden van een lagere orde 
heeftt directe instructie wel zijn waarde bewezen, maar op het gebied van cogni-
tievee vaardigheden van een hoger niveau zoals probleemoplossen en leesbegrip, 
zijnn geen duidelijke effecten van het directe instructiemodel aangetoond (Stein 
e.a.,, 1989). Doordat de leerkracht bij deze gestructureerde vorm van instructie, 
diee wordt toegepast bij het leren van de basisvaardigheden, een sterk sturende rol 
heeft,, is de rol van de leerling in eerste instantie dan ook relatief passief. Het 
gevaarr bestaat dat de (zwakke) leerling afhankelijk wordt van de sturing van de 
leerkrachtt en ook het leren van vaardigheden van een hogere orde wordt daardoor 
onvoldoendee gestimuleerd. 

Hierr lijk t dus een spanningsveld te ontstaan met de hierboven besproken 'nieuwe 
visie'' op het leren van leerlingen, waarin juist actieve kennisconstructie van belang 
is.. Kennis die door middel van actieve kennisconstructie tot stand is gekomen, 
vertoontt meer samenhang en is toegankelijker dan kennis die passief is verwor-
ven.. Om hogere cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, lijk t het noodzakelijk 
omm directe instructie te combineren met andere instructievormen zoals strategie-
training,, of door specifieke instructiecomponenten toe te voegen die actieve 
leerprocessenn bij leerlingen in gang zetten. In dit licht wordt instructie dan ook 
steedss meer gezien als een reeks van activiteiten tussen leerlingen onderling, die 
leidenn tot kennisconstructie bij de leerlingen. (Roelofs, Van der Linden & Erkens, 
2000).. Veenman (1998) beschrijft tevens, dat het directe instructiemodel met 
namee geschikt is voor het aanleren van nieuwe leerstof, vooral in de beginfase van 
hett leerproces wanneer de leerling nog veel sturing nodig heeft. Voor leerstof die 
gedeeltelijkk al bekend is en nog uitbreiding behoeft, zou kunnen worden gewerkt 
mett andere, meer interactieve instructievormen, waarbij de leerlingen op een ac-
tievee wijze kennis construeren. 

Vanuitt de 'constructivistische visie' op instructie worden leerlingen geconfron-
teerdd met contextproblemen uit het dagelijks leven, waarvoor zij zelf oplossingen 
dienenn te vinden, zodat zij in interactie met medeleerlingen hun eigen kennis-
domeinenn construeren (Gravemeijer, 2001; Scheerens & Bosker, 1997). Door 
henn te confronteren met strategieën van andere leerlingen, reflecteren leerlingen 
opp hun eigen strategieën en herstructureren zij de aanwezige kennis. Onder in-
vloedd van deze cognitieve processen vormt de leerling metacognitieve kennis over 
dee wijze waarop hij zich de kennis eigen maakt. 
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Doorr beide instructievormen afwisselend te gebruiken, dat wil zeggen door 
gestructureerdd onderwijs toe te passen bij geheel nieuw te leren vaardigheden of 
basisvaardighedenn en door constructivistisch leren te gebruiken voor het uitbrei-
denn van deze vaardigheden op een hoger niveau, kunnen de principes en voorde-
lenn van gestructureerd onderwijs worden geïntegreerd met de zelfregulerende leer-
principess die het leren op een hoger niveau stimuleren. 

Samenvattin g g 
Dee grote verscheidenheid aan soorten van samenwerkend leren en het veelvul-

digg onderzoek naar de effecten hiervan, duidt erop dat samenwerkend leren, on-
dankss de niet altijd eenduidige resultaten, een positieve invloed kan hebben op 
leerresultatenn en tevens (in iets mindere mate) op sociaal, emotioneel en affectief 
gebied.. Men kan diverse stromingen binnen samenwerkend Ieren onderscheiden, 
diee zich elk hebben ontwikkeld vanuit de specifieke doelen die men met de sa-
menwerkingg beoogt te bereiken. 

Uitt onderzoek blijkt, dat hoewel leraren over het algemeen positief denken 
overr samenwerking tussen leerlingen, er in Nederland relatief weinig gebruik van 
wordtt gemaakt. Als samenwerkend leren al wordt toegepast, dan lijken de moge-
lijkhedenn ervan niet voldoende te worden benut doordat er eigenlijk geen speci-
fiekefieke doelen worden gesteld en er veelal geen sprake is van een grondige voorberei-
ding.. Toch lijk t gebruikmaking van samenwerking tussen leerlingen goede moge-
lijkhedenn te bieden voor adaptief onderwijs, mede omdat samenwerken in hetero-
genee groepen voor zowel zwakke als betere leerlingen kan leiden tot betere resulta-
ten,, zodat daarmee tegemoet kan worden gekomen aan de verschillen tussen leer-
lingen.. In de interactie tussen leerlingen kunnen individuele leerprocessen in gang 
wordenn gezet, waardoor het leren wordt gestimuleerd. 

1.33 Peer  tutorin g 

Peerr tutoring is een specifieke vorm van samenwerkend leren waarin door me-
deleerlingenn één-op-één-onderwijs wordt gegeven of waarbij de ene leerling de 
anderee helpt bij het uitvoeren van een bepaalde taak (Vosse, 1994). Velen zien 
één-op-één-onderwijss als de meest effectieve leerconditie, vooral met een goede 
leerkrachtt (Bloom, 1984, in Greenwood, Carta & Kamps, 1990). De leerling 
krijgtt in deze situatie directe feedback en de instructie kan zonodig worden aange-
pastt aan de mogelijkheden en behoeften van de individuele leerling. Bovendien 
wordtt de leerling voortdurend geactiveerd, zodat een grotere taakgerichtheid kan 
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wordenn bereikt dan wanneer de leerling individueel aan het werk is en door de 
omgevingg kan worden afgeleid. 

Inn de komende paragrafen worden de begrippen besproken die men bij 
tutorlerenn gebruikt. Vervolgens wordt aan de hand van diverse onderzoeksresultaten 
dee effectiviteit van tutorleren nagegaan. Behalve cognitieve effecten worden ook 
effectenn op sociaal-emotioneel gebied besproken en worden enkele methodologische 
opmerkingenn geplaatst ten aanzien van de besproken studies. Ten slotte wordt een 
Nederlandss tutorprogramma op zijn effecten geëvalueerd. 

1.3.11 Tutoring: begrippen en soorten 
Naastt het feit dat tutorleren altijd in een één-op-één-situatie plaatsvindt, is het 

belangrijkstee onderscheid tussen peer tutoring en andere vormen van samenwer-
kendd leren, dat de relatie tussen de beide leerlingen gebaseerd is op een ongelijk-
heidd in rollen (Ros, 1994). De tutor ontwikkelt de verantwoordelijkheid als leider 
enn de andere leerling, de tutee, oefent bepaalde leerstof en vaardigheden. Deze 
asymmetriee uit zich niet alleen in het verschil in kennisniveau tussen de beide 
leerlingen,, maar ook in de aard van hun relatie. Er is dus een duidelijke rolverdeling 
tussenn de beide leerlingen, terwijl leerlingen bij andere vormen van samenwer-
kendd leren een min of meer gelijkwaardige bijdrage leveren. Tot enkele jaren gele-
denn kwam deze specifieke en gestructureerde samenwerkingsvorm nauwelijks voor 
inn Nederland, maar sinds een paar jaar zijn meerdere tutorprogramma's verspreid 
overr het land van de grond gekomen. Men kan grofweg twee hoofdsoorten tutor-
lerenn onderscheiden: same-age en cross-age tutorleren. De overeenkomst tussen 
beidee vormen is, dat de leerlingen steeds in een één-op-één-situatie werken en dat 
dee leerling met de tutorrol de leiding heeft. 

Same-ageSame-age tutoring vindt overwegend binnen de klassensituatie plaats. De leer-
lingenn zijn steeds van ongeveer dezelfde leeftijd en de leerlingen worden voorbe-
reidd op hun rol als tutor door middel van een voorafgaande training. Bij same-age 
tutoringg onderscheidt men drie hoofdtypen. Allereerst kunnen heterogene paren 
wordenn gevormd, waarbij de tutor de leerstof beter beheerst of daar verder mee is 
dann de tutee, degene die de instructie of hulp krijgt. Men kan spreken van een 
complementairee relatie, aangezien de tutor meer kennis heeft en 'expert' is ten 
opzichtee van de tutee en daardoor de mogelijkheden heeft om de ander aan te 
moedigenn en te helpen. Voorwaarde voor een succesvolle complementaire relatie 
iss uiteraard, dat de tutee de hulp van de ander ook aanvaardt en waardeert. De 
leerlingg kan vanuit het perspectief van de ander zijn eigen oplossingen herover-
wegen,, waardoor het ontstaan van hogere cognitieve vaardigheden wordt bevor-
derdd (Terwel & Hooch Antink, 1996). Een tweede specifieke vorm van same-age 
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tutoringg is 'reciprocal' peer tutoring (RPT), een vorm van rolwisselend onderwij-
zen,, waarbij de rol van tutor wederkerig is en de tweetallen ook wel 'dyades' wor-
denn genoemd (Fantuzzo, 1992). In dat geval zijn beide leerlingen voor ongeveer 
dee helft van de les tutor, ze werken met elkaar samen en hebben bovendien een 
vergelijkbaarr leerniveau, zodat hier meer sprake lijk t te zijn van een symmetrische 
relatiee (Van der Linden, 1987). De tutorrol bestaat voornamelijk uit het om beur-
tenn nemen van het initiatief tijdens de interactie. Leren is in deze situatie een 
resultaatt van gezamenlijke en wederkerige cognitieve activiteit. Oorspronkelijk is 
RPTT ontwikkeld als interventiestrategie voor zwak-functionerende leerlingen 
(Fantuzzoo & Ginsburg-Block, 1998; Fantuzzo, King & Heller, 1992). Bij het 
aanlerenn van begrijpend lees-strategieën hebben Palincsar & Brown (1984; 1989) 
ookk RPT toegepast. Hier nemen de leerlingen wisselend de rol van de leerkracht 
opp zich. Volgens een vast patroon worden vier strategische activiteiten uitgevoerd: 
vragenn stellen aan andere leerlingen, verhelderen, samenvatten en het doen van 
voorspellingen,, alles zoals de docent dat ook zou doen. In het begin geeft de 
leerkrachtt veel begeleiding, maar gaandeweg worden de leerlingen zelfstandiger in 
hett toepassen van de strategieën en in het leiden van de bijbehorende discussies. 
Dezee sociale instructiemethode lijk t zeer succesvol, blijkens het onderzoek van 
PalincsarPalincsar en Brown. 

Classwidee peer tutoring (CWPT) is weer een andere specifieke vorm van same-
agee tutoring. CWPT is ontwikkeld door Delquadri, Greenwood, Stretton & Hall 
(1983)) in samenwerking met lesgevende groepsleerkrachten. Het belangrijkste 
kenmerkk van deze vorm van same-age peer tutoring is, dat in alle gevallen de hele 
klass tegelijkertijd is betrokken bij het werken in (groepjes met) paren, iets wat bij 
dee twee voorafgaande besproken vormen niet het geval hoeft te zijn. CWPT lijk t 
opp een combinatie van RPT en het werken met heterogene paren. De leerling-
parenn kunnen niet alleen random worden samengesteld, maar ook kunnen de 
parenn bewust worden gematcht op grond van een gelijk (homogeen) of juist ver-
schillendd (heterogeen) niveau, afhankelijk van wat de leerkracht met de samen-
werkingg wil bereiken. In het geval van taalonderwijs aan klassen met verschillende 
etnischee minderheden bijvoorbeeld, is het noodzakelijk dat leerlingen worden 
gematchtt met leerlingen die dezelfde moedertaal hebben. Binnen een subgroep 
leerlingenn met dezelfde moedertaal, kunnen leerlingen die slechts enige basisken-
niss van de tweede te leren taal hebben weer worden gekoppeld aan een leerling 
mett een hoger niveau in deze tweede taal. De rol van tutor en tutee wisselt in elke 
tutorsessie,, net als bij RPT. De paren in de klas worden toegewezen aan een team, 
waarmeee per tutorsessie zoveel mogelijk punten moeten worden verzameld. All e 
individuelee leerlingen verdienen deze punten, zodat elke leerling bijdraagt aan het 
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totaall  van het team. Door deze werkwijze heeft CWPT dezelfde motivationele en 
competitievee componenten als samenwerkend leren, maar met de taken en rolver-
delingg zoals die bij peer tutoring wordt gebruikt. CWPT heeft tot doel om de 
basisvaardighedenn zoals technisch en begrijpend lezen, rekenen of spelling beter te 
verwerven.. Het is met succes in zowel het regulier als in het speciaal onderwijs 
geïmplementeerdd en wordt gezien als een effectieve instructiemethode binnen de 
klass (Arreaga-Mayer, Terry & Greenwood, 1998). 

Behalvee de drie genoemde onderscheiden same-age vormen zij nog verschil-
lendee tussen- en mengvormen mogelijk, zoals ook al in de vorige paragraaf met 
betrekkingg tot samenwerkend leren naar voren kwam. Ook hier geldt, dat de 
werkvormm wordt afgestemd op de specifieke doelen, het leerstofgebied en het cur-
riculum. . 

Bijj  cross-age tutorleren verschillen de leerlingen in leeftijd. De oudere leerling, 
dee tutor, is meestal afkomstig uit een andere klas. Er is meer sprake van kenniso-
verdracht,, instructie en uitleg dan in same-age tutoring. Deze cross-age vorm van 
onderwijss bestaat al heel lang. Feitelijk vond kennisoverdracht in de tijd van de 
Romeinenn en Grieken of misschien zelfs nog veel eerder al op deze wijze plaats. In 
dee achttiende eeuw, het tijdperk waarin onderwijs als leer-instituut werd inge-
voerd,, ontwikkelden Bell (1797; in: Topping, 1988) en Lancaster (1803; in: Top-
ping,, 1988) het 'Monitorial System', vaak ook het Bell-Lancastersysteem genoemd. 
Helee scholen konden op deze manier bestaan bij de gratie van slechts één of en-
kelee leerkrachten die grote aantallen leerlingen 'aanstuurden bij het lesgeven aan 
jongerenn in de school. In Groot-Brittannië heeft dit systeem in het begin van de 
negentiendee eeuw grote invloed gehad op het onderwijs. Historisch gezien lijk t de 
populariteitt van cross-age tutorleren in de Engelstalige landen in tijden van 
onderwijj  sbezuinigingen steeds weer op te leven. In de literatuur wordt vaak ge-
noemdd dat tutorleren voor zowel de tutor als de tutee grote leerresultaten ople-
vert,, voor de tutor soms nog meer dan voor de tutee. 

1.3.22 Peer  tutorin g en leerresultaten 
Opp velerlei gebied zijn de effecten van peer tutoring onderzocht. In talloze 

onderzoeksartikelenn wordt de nadruk gelegd op de (te verwachten) effecten voor 
tutoren.. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op theoretische uitgangspunten, die 
eventuelee effecten zouden kunnen verklaren (Goodlad & Hirst, 1990). De basis 
hiervoorr is de cognitieve leertheorie, die als uitgangspunt heeft dat kennis actief 
wordtt geconstrueerd door leerlingen eigen inbreng te geven in het leerproces. De 
voorbereidingg op de taak als tutor stimuleert bepaalde cognitieve processen bij de 
tutor.. Door de leerstof hardop te verwoorden en aan een ander uit te leggen, 
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wordtt de al aanwezige eigen kennis geactiveerd, gereconstrueerd en opnieuw geïn-
tegreerdd (Boekaerts en Simons, 1995; Topping, 1998). Bekende uitspraken met 
betrekkingg tot tutorleren zijn 'learning by teaching', en: 'to teach is to learn twice'. 
Kenniss die ooit eerder is verworven kan nu in de praktijk worden toegepast. Deze 
instructiecomponentt heeft tot gevolg dat zowel de tutor als de tutee tot kennis-
constructiee komen. Bovendien zijn er aanwijzingen vanuit de motivatiepsychologie, 
datt tutorleren de motivatie voor de leerstof en de attitude voor het vak kan verbe-
terenn en daarmee leerwinsten kan stimuleren. 

Uitt internationaal onderzoek blijkt dat de leerprestaties van zowel de tutoren 
alss de tutees kunnen verbeteren, indien implementatie onder de juiste condities 
plaatsvindtt (Slavin, 1993; Slavin 1994; Slavin, Karweit & Madden, 1989; Cohen, 
1992,, Topping, 1988). Ook tutoren en tutees met leerproblemen of leer-
achterstandenn blijken allebei te kunnen profiteren van de tutorlessen (Scruggs & 
Mastropieri,, 1998). De leerwinsten voor de tutoren zijn echter klein als zij de stof 
waarinn zij lesgeven al beheersen. Er zijn aanwijzingen dat begaafde leerlingen het 
meestt leren wanneer zij de tutee-rol hebben, en dat laagpresterende leerlingen 
meerr leren wanneer zij de tutorrol hebben (Foot & Howe, 1998). 

Behalvee leerwinsten lijken ook positieve veranderingen in attitudes en zelf-
conceptt plaats te kunnen vinden, hoewel de resultaten hiervan wat minder over-
tuigendd lijken te zijn dan voor de cognitieve effecten. In de jaren tachtig zijn 
enkelee meta-analyses uitgevoerd, waarvan de cognitieve resultaten hieronder zul-
lenn worden beschreven, evenals het sociaal-emotioneel functioneren van leerlin-
genn in relatie tot tutorleren. Vervolgens worden enkele methodologische opmer-
kingenn gemaakt ten aanzien van de besproken onderzoeken, waarna voorlopige 
conclusiess ten aanzien van de effecten van peer tutoring zullen worden geformu-
leerd. . 

EffectenEffecten voor tutoren 
Inn een meta-analyse van Cohen, Kulik en Kulik (1982) zijn effecten voor tut-

orenn en tutees waar mogelijk apart geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt , dat ook 
leerlingenn met cognitieve of sociaal-emotionele problemen een effectieve tutor 
kunnenn zijn. De tutoren blijken in het algemeen dezelfde leerwinsten te behalen 
alss de tutees. In 38 studies (van de in totaal 65) zijn de leerprestaties van de tut-
orenn nagegaan, waarvan in 33 studies de prestaties beter zijn dan die van de con-
trolegroep,, hoewel in slechts tien studies significant. De effectgroottes voor het 
rekenenn zijn duidelijk groter (.62) dan voor het lezen (.21). Mogelijk is rekenen 
eenn geschikter vakgebied voor het verbeteren van de leerprestaties door middel 
vann een tutorprogramma dan lezen. Overigens zijn na publicatie van deze meta-
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analysee nog veel afzonderlijke studies gepubliceerd waarin wel duidelijke effecten 
voorr het lezen worden genoemd, maar helaas is hierover geen meta-analyse meer 
uitgevoerd. . 

Bijj  de besproken meta-analyses valt bij de rekenresultaten op, dat de effecten 
groterr zijn naarmate er meer vaardigheden van een lagere orde zijn gemeten, zoals 
bijvoorbeeldd automatiseringsvaardigheden. Het is mogelijk, dat hogere orde-vaar-
dighedenn zoals het verkrijgen van inzicht of het oplossen van problemen minder 
goedd met de hulp van een tutor (van dezelfde leertijd) te leren zijn. Uit de be-
schrijvingg van de studies wordt echter niet duidelijk of de programma's waarin 
vaardighedenn van een lage orde worden geleerd, betrekking hebben op same-age 
off  cross-age tutoring. Het zou kunnen zijn, dat het bij een duidelijk leeftijds-
verschill  tussen tutor en tutee wél mogelijk is om hogere orde-vaardigheden door 
eenn tutor te laten instrueren, omdat de tutor dan beter in staat is de leerstof te 
overzien. . 

Opp sociaal-emotioneel terrein worden vijf studies vermeld ten aanzien van de 
attitudee van de tutoren voor het vak waarin zij lesgeven. De gemiddelde effect-
groottee is .42, maar voor slechts één studie is dit een significant effect. Voor het 
zelfbeeldd van tutoren is bij vier van de zestien studies een significant resultaat 
gevonden,, met een gemiddelde effectgrootte van .18. Lazerson e.a. (1988) voer-
denn een onderzoek uit bij spijbelaars met grote leerachterstanden en met een ach-
tergrondd van in het verleden opgedane leerfrustraties en sociale isolatie. Het tutor-
programmaa had tot doel om, door deze leerlingen de rol van tutor te geven, hun 
sterkk extern gerichte locus of control om te buigen en hen te laten inzien dat het 
eigenn gedrag tot directe gevolgen kan leiden in de nabije toekomst. Het programma 
bleekk zeer effectief, want de score op de Bialer Locus of Control Scale steeg van 
6,33 naar 13,3 (p=.00001). De tutoren waren tevoren getraind en kregen tijdens de 
interventiee voldoende steun. 

EffectenEffecten voor tutees 
Inn de meta-analyse van Cohen, Kulik en Kulik (1982) bleek dat in 45 van de 

522 studies op het gebied van leerprestaties, waarvan 20 significant, de tutees gro-
teree leerwinsten maakten dan leerlingen uit een controlegroep. De gemiddelde 
effectgroottee is .40. In een ander onderzoek bestudeerde Bowers (1991) de effec-
tenn van een gestructureerd tutorprogramma op het lezen, waarbij acht leerlingen 
gedurendee twaalf weken dagelijks les kregen van een getrainde tutor. Niet alleen 
dee prestaties gingen omhoog, maar ook de relaties in de groep verbeterden en de 
leerlingenn vertoonden een hogere taakgerichtheid. In een andere losse studie op 
rekengebiedd constateert Beirne-Smkh (1991), zoals ook al uit de meta-analyses 
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bleek,, dat automatiseringsvaardigheden sterk verbeteren door middel van een 
memoriseringsprogramma.. Gebruikmaking van een inzichtelijke methode leidt 
echterr niet tot een beter resultaat. Slavin en Madden (1989) maken in een literatuur-
onderzoekk onderscheid naar remediërende en preventieve programma's. De 
remediërendee programma's met de grootste effecten kenmerken zich door een 
uitgebreidee voortraining voor de tutoren en een sterke structuur van het pro-
gramma.. Programma's waarbij de tutoren alleen vooraf zijn getraind, vertonen 
kleineree effecten dan de programma's waarbij de tutoren continu worden getraind. 
Voorr het rekenen worden grotere effecten gevonden dan voor lezen. Bij de pre-
ventievee programma's op het gebied van voorbereidende leesvaardigheden vindt 
menn twee jaar na afloop van het programma nog steeds een aantoonbaar effect 
vergelekenn met controleleerlingen. Opvallend bij de genoemde studies is de plaats 
diee de tutortraining inneemt, evenals de sterke gestructureerdheid van de pro-
gramma's.. Uit de door Slavin en Madden besproken studies valt echter niet af te 
leidenn welke personen precies onder de definitie van 'tutor' vallen, want niet al-
leenn medeleerlingen, maar ook vrijwilligers, paraprofessionelen en zelfs al of niet 
extraa opgeleide leerkrachten fungeren als tutor. Conclusies met betrekking tot de 
effectenn van tutorleren zoals bedoeld in dit hoofdstuk, zijn naar aanleiding van de 
rapportagee van Slavin en Madden dan ook niet helder te formuleren. Cohen, 
Kulikk en Kulik (1982) noemen enkele studies op sociaal-emotioneel terrein. In de 
achtt onderzoeken (van de 65) waarin de attitude van de tutees voor het onderwe-
zenn vakgebied is nagegaan vond men een gemiddelde effectgrootte van .29. Slechts 
éénn studie had een significant effect. In negen onderzoeken is het zelfbeeld nage-
gaan,, maar hier was de gemiddelde effectgrootte slechts .09. Gezien het boven-
staandee blijken de cognitieve effecten over het algemeen groter dan die op sociaal-
emotioneell  gebied. 

1.3.33 Peer tutorin g en sociaal-emotionee l functionere n 
Inn de hierboven besproken studies is hoofdzakelijk onderzoek gedaan naar 

leereffecten,, het aantal studies naar attitudes en zelfbeeld is beduidend kleiner. 
Voorr zover wel onderzoek naar zelfbeeld is gedaan en dit is opgenomen in meta-
analysess (Cook, Scruggs, Mastropieri en Casto, 1985/1986; Cohen, Kulik & Kulik, 
1982),, vindt men een lichte verbetering van het zelfbeeld. 

Opp het gebied van sociale interacties tussen tutoren en tutees beschrijven 
Osguthorpe,, Eiserman en Shisler (1985) een onderzoek, waarin moeilijk lerende 
kinderenn uit het speciaal onderwijs na een training in sociale vaardigheden, wor-
denn gekoppeld aan andere leerlingen. Na tien weken blijkt het percentage posi-
tievee interacties te zijn toegenomen van 4% tot 11% van de totale interactietijd, 
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eenn significant verschil met de controlegroep waar geen enkele toename in posi-
tievee interacties is waargenomen. Ook de actieve leertijd blijkt duidelijk te verbe-
terenn (Locke & Fuchs, 1995). Bovendien maakten de tutoren tijdens de leesin-
structiess duidelijk meer positieve opmerkingen tegen hun tutee. 

Wanneerr men alle affectieve resultaten van tutorprogramma's overziet, blijken 
dee attitudes voor het vakgebied waarin wordt lesgegeven over het algemeen wel te 
verbeteren,, maar de overige gevonden affectieve resultaten zijn beduidend kleiner 
enn in slechts weinig gevallen significant. Desondanks wordt in mondelinge eva-
luatiess van tutorprogamma's veelal gerapporteerd dat bepaalde leerlingen een grote 
persoonlijkee groei doormaken en in sociaal-emotioneel opzicht sterk van het pro-
grammaa profiteren (Scruggs & Mastropieri, 1998). Dit is echter lang niet altijd 
terugg te vinden in de kwantitatieve resultaten, zoals wel vaker wordt geconstateerd 
bijj  bepaalde onderwijsmethodieken. Een eerste mogelijke verklaring hiervoor kan 
zijn,, dat affectieve maten zoals zelfbeeld, zelfvertrouwen, attitude, motivatie en 
samenwerkingsvaardighedenn moeilijker meetbaar zijn dan cognitieve maten. Er 
zijnn weinig valide en betrouwbare toetsinstrumenten beschikbaar die de genoemde 
aspectenn kunnen meten, ze zijn vaak te weinig specifiek om veranderingen op 
affectieff  gebied zichtbaar te maken. Observaties kunnen wel beter affectieve ver-
anderingenn meten, zoals in de hierboven beschreven studies met frequenties van 
(positieve)) sociale interacties en de hoeveelheid actieve leertijd. Ontwikkeling van 
eenn adequaat en volledig toetsinstrumentarium voor het meten van andere affec-
tievee aspecten lijk t daarom noodzakelijk. Ten tweede zijn, afgezien van de attitude 
voorr een bepaald vakgebied, affectieve kenmerken zoals zelfvertrouwen en moti-
vatiee moeilijk te beïnvloeden (Bandura, 1997; Vosse en Roede, 1999). Leerlingen 
makenn gebruik van meerdere informatiebronnen die de ontwikkeling van zelfver-
trouwenn beïnvloeden. Een verbetering van de leerprestaties is slechts één van die 
bronnen.. Andere bronnen bestaan uit de sociale omgeving van de leerling, zoals 
dee leerkracht en de overige leerlingen in de klas. De leerling heeft het nodig om in 
eenn eventuele vooruitgang door de leerkracht bevestigd te worden, voordat hij 
kann aannemen dat dit echt zo is (Bandura, 1997). Ook de medeleerlingen in de 
klass bepalen met hun reacties hoe de leerling zijn eigen prestaties inschat. De 
leerlingg zelf vergelijkt onbewust steeds zijn eigen prestaties met die van de mede-
leerlingenn en trekt daaruit zijn conclusies ten aanzien van zichzelf. Op de derde 
plaatss kan vooruitgang in bijvoorbeeld rekenen of lezen door de ene leerling heel 
anderss worden geïnterpreteerd dan door de andere (Bandura, 1997). Bij alle leer-
lingenn spelen zich verschillende individuele processen af waarmee de informatie 
mett betrekking tot vooruitgang in het vakgebied wordt geselecteerd, geïnterpre-
teerd,, gewogen en geïntegreerd. Elk individu heeft zijn eigen waarden- en normen-
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systeemm en attribueert op verschillende manieren de bereikte leerwinsten. Mede 
onderr invloed van de omgeving wordt in het individuele proces het uiteindelijke 
resultaatt voor de affectieve componenten bepaald. Een vierde mogelijke verkla-
ringg voor de lagere effecten op de affectieve componenten kan zijn, dat in veel 
studiess sprake kan zijn van een zogenaamd 'na-ijleffect'. De toetsen, zowel op 
cognitieff  als affectief terrein, worden vaak direct na afloop van het programma 
afgenomen.. Leerprestaties kunnen wél in een relatief korte periode sterk verbete-
ren,, maar zaken als zelfvertrouwen en motivatie veranderen niet zo snel. Het is 
daaromm goed mogelijk dat pas enige tijd na afloop van een tutorprogramma de 
affectievee resultaten meetbaar zijn. De meeste studies kennen echter geen retentie-
meting,, zodat gegevens over dit na-ijleffect ontbreken. Een laatste verklaring heeft 
betrekkingg op de grote variëteit in de inhoud en de aard van de interventies, 
waaroverr in onderzoeksbeschrijvingen zelf vaak weinig wordt vermeld. Mogelijk 
alss gevolg van de grote variatie in de programma's en in de kwaliteit daarvan, 
wordenn ook bij de leerlingen verschillende processen in gang gezet. Sommige inter-
ventiess schieten misschien tekort bij het in gang zetten van die processen die tot 
socialee of emotionele groei kunnen leiden. Ook is het mogelijk dat programma's 
niett goed worden geïmplementeerd, waardoor de integriteit van de interventies 
onvoldoendee is. Mogelijk vallen de resultaten van kwalitatief goede interventies 
gedeeltelijkk weg tegen programma's van mindere kwaliteit. 

1.3.44 Methodologische overwegingen 
Hoewell  veelvuldig onderzoek is gedaan naar de effecten van peer tutoring en 

tallozee onderzoeksgegevens beschikbaar zijn, blijken onderzoeksbevindingen op 
ditt gebied niet altijd eenduidig te zijn. Van kleinschalige experimenten op één 
bepaaldee locatie, zoals in een bepaalde gemeente, worden veelal relatief grote ef-
fectenn gerapporteerd. De effectgroottes die in artikelen worden gerapporteerd zijn 
all  minder spectaculair en in dissertaties worden in verhouding de kleinste effecten 
genoemd.. Ook gebruikmaking van gestandaardiseerde toetsen levert kleinere effect-
groottess op dan niet-genormeerde of-gestandaardiseerde toetsen (Slavin, 1989; 
1990;; 1995). Kortom: hoe degelijker en hoe meer methodologisch verantwoord 
hett onderzoek is en hoe hoger de betrouwbaarheid van de gebruikte test-
instrumenten,, hoe lager de gevonden resultaten. In de praktijk blijken de resulta-
tenn bovendien sterk afhankelijk te zijn van talloze factoren en al of niet toevallige 
omstandigheden,, zoals de mate van gestructureerdheid en de implementatie van 
hett programma. De Nederlandse studie die in paragraaf 1.3.5 zal worden bespro-
ken,, betreft overigens een cross-age tutorprogramma, dit is de vorm van tutorleren 
diee in Nederland op dit moment het meeste wordt toegepast. 
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Tenn aanzien van de in paragraaf 1.3.2 en 1.3.3 beschreven resultaten van de 
meta-analysess is nog een tweetal opmerkingen te plaatsen. Ten eerste zijn de resul-
tatenn van de beschreven meta-analyses niet van recente datum. Met de nieuwste 
techniekenn voor het uitvoeren van meta-analyses die sinds enkele jaren beschik-
baarr zijn, zou mogelijk een helderder beeld kunnen ontstaan van de effectiviteit 
vann tutorleren. Ook wordt in geen van de beschreven meta-analyses iets genoemd 
overr de condities of over de implementatieprocedures van de programma's waar-
vann de resultaten zijn geanalyseerd. De reden hiervoor kan zijn, dat in veel artike-
lenn slechts weinig informatie wordt gegeven over hoe een programma precies is 
geïmplementeerd,, zodat het nagaan van de invloed van implementatieaspecten en 
conditiess in de vorm van een meta-analyse misschien niet mogelijk is. 

Inn de besproken meta-analyse van Cohen, Kulik en Kulik zijn de onderzoeken 
geselecteerdd op basis van een aantal criteria. Deze criteria betreffen de aanwezig-
heidd van controlegroepen, uitvoering van het programma in de dagelijkse school-
praktijkk en een goed methodologisch design. Ondanks de gehanteerde criteria 
wordtt weinig vermeld over de methodologische kwaliteit van de studies en ook is 
niett bekend hoeveel leerlingen en klassen in de studies zijn betrokken. Tevens 
wordtt in de meta-analyse niet aangegeven in welke gevallen het gaat om cross-age 
off  same-age programma's, en of er sprake is van symmetrische of asymmetrische 
samenwerkingsrelaties.. Programma's met een korte duur van vijf tot zes weken 
blekenn de grootste effecten te hebben. De programma's zijn uitgevoerd in zowel 
hett primair als het secundair onderwijs, maar ook hier wordt bij de vermelding 
vann de effecten niet aangegeven voor welk type onderwijs dit geldt. Tevens zijn er 
geenn gegevens over de implementatie bekend. 

Samengevatt kan men stellen, dat er op methodologisch gebied nog enkele 
onduidelijkhedenn zijn, die om opheldering vragen. Desondanks zijn er voldoende 
aanwijzingenn dat tutorleren, mits het goed wordt uitgevoerd, een effectieve leer-
strategiee kan zijn. Door tutorleren als leerstrategie in te zetten, kan een bijdrage 
wordenn geleverd aan het realiseren van adaptief onderwijs, zodat kan worden voor-
zienn in de verschillende leerbehoeften van leerlingen in zowel cognitief als sociaal-
emotioneell  opzicht. 

1.3.55 Effecten van peer  tutorin g in Nederland 
Tott zes, zeven jaar geleden kende men in Nederland in het primair onderwijs 

eigenlijkk geen vormen van peer tutoring zoals die in de voorafgaande paragrafen 
zijnn beschreven. In het secundair onderwijs beschreef Terwel (1996), mede op 
basiss van eigen onderzoek, verschillende same-age samenwerkingsvormen tussen 
leerlingenn in de klas. In 1994 kreeg Sardes (Stichting Advies en Research in de 
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Dienstverlenendee Educatieve Sector) van het Ministerie van VWS (Volksgezond-
heid,, Welzijn en Sport) de opdracht om een cross-age tutorprogramma te ontwer-
pen,, met als doel kinderen uit etnische minderheden betere kansen te bieden. De 
opp dat moment in Nederland recentelijk opgedane ervaringen (Vosse, 1994) ble-
kenn nuttig bij het maken van de Vertaalslag' van peer tutoring naar de Neder-
landsee onderwijssituatie. Dit initiatief resulteerde in het leesprogramma 'Stap 
Door!',, dat inmiddels op veel scholen in Nederland wordt gebruikt. In het school-
jaarr 1997/1998 is 'Stap Door!' geëvalueerd door Vedder en Van den Broeck (1998, 
2001).. In dit programma werken alle leerlingen uit groep 7 gedurende 20 weken 
(driee maal per week) met leerlingen uit groep 4 aan een leesprogramma. De tut-
orenn worden vooraf in acht lessen getraind in sociale, pedagogische en algemeen-
didactischee vaardigheden. Tijdens de sessies lezen de koppels uit AVI-boekjes en 
werkenn met opdrachtkaartjes waarin per les één begrijpend leesstrategie centraal 
staatt die in de inhoudelijke trainingslessen door de tutoren zijn geoefend. In to-
taall  worden volgens de handleiding 54 tutorlessen gegeven. Ook de ouders van de 
leerlingenn uit groep 4 en 7 worden in de vorm van thuisopdrachten bij het pro-
grammaa betrokken. 

Hett onderzoek is uitsluitend uitgevoerd op onderwijsvoorrangsscholen met 
eenn hoog percentage allochtone leerlingen. In totaal deden 230 experimentele 
leerlingenn en 156 controleleerlingen uit groep 4 mee aan het onderzoek, voor 
effectenn bij de tutoren deden 281 experimentele leerlingen mee en 155 controle-
leerlingen.. Het onderzoek richtte zich op aspecten van de sociaal-emotionele ont-
wikkelingg bij tutoren en tutees, op de leesattitude, op de (technische) leesvaardigheid 
enn de woordenschatontwikkeling. 

Dee resultaten van het onderzoek zijn beperkt, er is geen betere werkhouding of 
meerr positief gedrag voor leerlingen uit groep 4 geconstateerd. Wel vond men 
voorr de tutoren uit groep 7 een lichte verbetering voor samenwerkingsvaardigheden, 
evenalss een iets verhoogd welbevinden en verhoogde schoolmotivatie voor met 
namee Marokkaanse tutoren. De leesattitude en de technische leesvaardigheid is 
nochh voor de tutoren, noch voor de tutees verbeterd. Op de actieve woordenschat 
vondd men voor de tutees zelfs een negatief effect, vergeleken met de controlegroep. 
Overr de kwaliteit van de uitleg tijdens de interactie zijn geen gegevens. 

Echter,, de onderzoekers maken kanttekeningen bij de manier waarop het pro-
grammaa in de scholen is ingevoerd. Hoewel de implementatie van het programma 
niett door de onderzoekers op een systematische wijze is gevolgd, constateerden zij 
datt het programma op velerlei gebieden niet is uitgevoerd zoals het was bedoeld 
enn beschreven in de handleiding. Dit gegeven benadrukt des te meer het belang 
vann de condities waaraan voldaan moet worden om effecten van samenwerkend 
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lerenn en peer tutoring in het bijzonder te kunnen verwachten. In paragraaf 1.4 
wordtt daarop verder ingegaan. Tevens stellen de auteurs, dat de intensiteit van het 
programmaa en de frequentie van de lessen te weinig was om effect te kunnen 
verwachten.. Op dit aspect met betrekking tot lesfrequentie en intensiteit van het 
programmaa zal in hoofdstuk 7 worden teruggekomen, aan de hand van de 
evaluatievee gegevens van het voorliggend onderzoek waarover in hoofdstuk 6 wordt 
gerapporteerd. . 

Samenvattin g g 
Eenn belangrijk onderscheid in tutorleren is same-age en cross-age. In beide 

gevallenn is vanwege het rolverschil echter sprake van een asymmetrische relatie. 
Hett meeste onderzoek naar effecten van peer tutoring heeft betrekking op cogni-
tievee resultaten. De effecten lijken overwegend positief, in het bijzonder voor leer-
lingenn met leerproblemen of-achterstanden (Mathes & Fuchs, 1994). Naarmate 
dee gestructureerdheid van de programma's groter is, lijken de resultaten toe te 
nemen.. De effecten met betrekking tot sociaal-emotionele resultaten zijn minder 
eenduidig.. Afhankelijk van het gemeten aspect wisselen de resultaten op dit ge-
biedd sterk en zijn gevonden resultaten over het algemeen kleiner dan op cognitief 
gebied.. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat affectieve aspecten moeilijker te beïn-
vloedenn zijn dan concrete leerresultaten. Daarnaast kunnen ook methodologische 
problemenn en tekortkomingen een rol spelen bij de gevonden effecten. Een on-
derzoekk naar de effecten van een Nederlands tutorprogramma en de conclusies 
vann dit onderzoek, onderstrepen het belang van een zorgvuldige implementatie 
waarinn aan specifieke condities tegemoet wordt gekomen. 

1.44 Implementati e van peer tutorin g 

Bijj  implementatie van peer tutoring spelen meerdere factoren een rol, die mo-
gelijkk conditioneel zijn om bepaalde effecten te kunnen bereiken. In onderstaande 
paragraaff  zullen eerst enkele algemene condities worden besproken. Vervolgens 
wordtt ingegaan op specifieke aspecten in de verschillende fasen van de 
implementatie,, zoals de schoolorganisatie, planning en voorbereiding, een trai-
ningg van de tutoren en supervisie en monitoring tijdens de lessen zelf. Een belang-
rijkk onderdeel is de training van de tutoren, die zowel voor de start van het pro-
grammaa als tijdens het verloop van het programma wordt gegeven. 

Eenn goede kwaliteit van de uideg en de instructie van de tutor zijn inhoude-
lijk ee factoren, die eveneens van belang blijken te zijn voor het bereiken van resul-
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taten.. Webb (1991) en Ros (1994) zien ook het niveauverschil tussen de tutor en 
dee tutee als een belangrijke factor die bepaalde effecten kan verklaren. Ten slotte is 
inbeddingg en integratie in de schoolcultuur een belangrijke factor in de laatste 
fasee van de implementatiefase. 

1.4.11 Algemene effectiviteitbevorderende condities bij  peer 
tutorin g g 

Samenwerkingsrelatiess leiden niet automatisch tot betere leerprestaties, omdat 
eerstt aan meerdere voorwaarden moet zijn voldaan (Van der Linden, 1987; Kagan, 
1994;; Slavin, 1989, 1995; Ros, 1994; Vosse, 1994; Ebbens, Ettekoven & Rooi-
jen,, 1997). Dit geldt niet alleen voor de symmetrische samenwerkingsrelaties die 
binnenn de meeste vormen van coöperatief leren worden gebruikt, maar ook voor 
asymmetrischee relaties zoals bij tutorleren. Als tutorprogramma's onder de juiste 
conditiess worden geïmplementeerd, kunnen de leerprestaties van alle deelnemende 
leerlingenn verbeteren (Slavin, 1993; Slavin 1994; Slavin, Karweit & Madden, 1989; 
Cohen,, 1992, Topping, 1988). Uit onderzoeken naar de effectiviteit van tutor-
programma'ss komt steeds een aantal kenmerken naar voren die de kans op succes 
verhogen,, of zelfs als voorwaarden voor een succesvol tutorprogramma beschouwd 
kunnenn worden (Vosse, 1994, Vaessen & Vosse, 1998). 

Vaakk worden richtlijnen en checklists gegeven waarin strategieën staan be-
schrevenn voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een tutor-
programmaa (Goodlad, 1998; Fitzsimons-Lovett, 1998; Vosse, 1994; Topping, 
1988,, Koskinen & Wilson, 1982). Evaluaties van programma's leveren waarde-
vollee informatie over hoe tutorprogramma's opgezet kunnen worden (Topping, 
1989;; Goodlad (ed.), 1995; Goodlad (cd.), 1998). 

Jenkinss & Jenkins (1987) beschrijven een aantal factoren die betrekking heb-
benn op de wijze waarop het programma is ingevoerd. Zo blijken sterk gestructu-
reerdee tutorprogramma's en goed getrainde tutoren gepaard te gaan met aanzien-
lijk ee effectgroottes en significante resultaten, vergeleken met ongestructureerde 
programma'ss en niet-getrainde tutoren (Topping, 1998). Tevens noemen Jenkins 
&&  Jenkins (1987) factoren in het kader van succesvolle tutorprogramma's, geba-
seerdd op de kenmerken van effectieve instructie. De doelen van het programma en 
vann de afzonderlijke lessen worden helder geformuleerd en inhoudelijk afgestemd 
opp het niveau van de leerling. Ook controleert men of de leerlingen de gestelde 
doelenn behalen, door dagelijks te volgen of de leerlingen de aangeboden stof be-
heersenn (zie ook: Veenman, Lem, Roelofs & Nijssen, 1993; Scheerens & Bosker, 
1997;; Creemers, 1992). Verder worden een hoge frequentie (b.v. dagelijks) en de 
juistee duur van de tutorlessen (een halfuur) genoemd. Ten slotte noemen Jenkins 
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&&  Jenkins voor same-age tutoring binnen de klassen nog een positief klassen-
klimaatt en actieve supervisie door de leerkrachten tijdens de lessen. 

Hett formuleren van doelen voordat het programma begint, wordt door 
Fitzsimons-Lovettt (1998) als een belangrijke succesfactor genoemd. De doelstel-
lingenn dienen wel meetbaar te zijn en periodiek getoetst te worden, zodat het 
evaluerenn daarvan wordt vergemakkelijkt. Voor de deelnemende leerlingen werkt 
hett stimulerend als zij regelmatig op de hoogte worden gesteld van deze evaluatieve 
informatiee over het verloop van en de vorderingen met het programma (Topping, 
1988). . 

1.4.22 Schoolorganisatie , plannin g en voorbereidin g 
Eenn onderdeel van de voorbereiding van een tutorprogramma is een goede 

organisatie.. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inroosteren van de trainings-, 
begeleidings-- en evaluatiemomenten; het vinden van een geschikte locatie, het 
voorbereidenn van de benodigde materialen; het zorgen voor gestructureerde les-
senn en voortdurende coördinatie en actieve supervisie door één of meer leerkrach-
tenn (Fitz-Gibbon, 1990; Vaessen & Vosse, 1998). Zowel same-age als cross-age 
tutorprogrammass vragen veel organisatietijd vooraf. Een same-age programma 
vraagtt een tijdsinvestering van de afzonderlijke groepsleerkrachten, die de lessen 
inhoudelijkk voorbereiden en de leerlingen samenwerkingsvaardigheden leren. Voor 
eenn cross-age (groepsdoorbrekend) programma is behalve de voorbereiding en 
uitvoeringg van het programma ook overleg- en organisatietijd tussen leerkrachten 
vann verschillende groepen nodig, om tutoren en tutees te selecteren, aan elkaar te 
koppelenn en de vorderingen van de leerlingen te volgen. 

1.4.33 Trainin g van de tutoren , supervisi e en monitorin g 
Inn talrijke onderzoeken is het effect en het belang van een goede training voor 

dee tutoren onderzocht (Fitzsimons-Lovett, 1998; Cochran, Feng, Cartledge & 
Hamilton,, 1993; Myrick & Bowman, 1991; Foster, 1992). Een training voor de 
tutorenn enerzijds, bleek samen te hangen met meer cognitieve en sociale winsten 
voorr de leerlingen die werden begeleid anderzijds, in vergelijking met ongetrainde 
tutorenn (Staub & Hunt, 1993). Daaruit blijkt dat tutoren zorgvuldig dienen te 
wordenn getraind, niet alleen in effectieve instructievaardigheden, maar ook in 
sociale,, communicatie- en interactievaardigheden (Vosse & Roede, submitted). 
Meermalenn is aangetoond dat een programma waarin de betrokken mentoren of 
tutorenn niet vooraf werden getraind veel minder effect had dan wanneer wel vooraf 
eenn training was gegeven (o.a. Vedder, 1985; Topping, 1997). Vooral wanneer 
leerlingenn met leerproblemen bij het programma zijn betrokken is een goede 
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tutortrainingg van groot belang (Mathes & Fuchs, 1991). Strategieën zoals model-
leren,, oefenen, het uitvoeren van rollenspelen en het geven van feedback blijken 
uiterstt nuttig te zijn tijdens de trainingssessies. Lamberigts (1990) onderscheidt 
driee aspecten: het gebruik van de leermethode, het oefenen in het organiseren en 
presenterenn van het leermateriaal en het op een constructieve en positieve wijze 
lerenn omgaan met de leerlingen (tutees) die worden begeleid. In Nederland zijn 
meerderee trainingsmethoden voor gebruik in het primair onderwijs vrij gedetail-
leerdd uitgewerkt (Vosse, 1994; Sardes, 1997). Jenkins & Jenkins (1987) bena-
drukkenn dat systematische tutortraining essentieel is voor een effectief programma. 
Niet-getraindee tutoren geven niet gauw complimentjes aan hun tutee. Ook inter-
persoonlijkee vaardigheden zoals het gebruikmaken van positieve non-verbale com-
municatiee kunnen in een training worden geleerd. Tutoren leren om fouten van 
dee tutee te zien als een signaal om meer uitleg te geven in plaats van de fout te 
veroordelen.. Fuchs, Fuchs, Bentz, Phillips & Hamlett (1994) tonen in een onder-
zoekk aan, dat getrainde tutoren meer in staat zijn om interactief uit te legden, 
meerr gelegenheid tot oefening geven en hun tutee meer aan het woord laten dan 
ongetraindee tutoren. Chapman (1998) vindt training noodzakelijk om tutoren 
effectievee lesstrategieën te kunnen leren. Als de doelen van een tutorprogramma 
meerr affectief van aard zijn, dan hebben de tutoren vooral motivationele en emo-
tionelee ondersteuning nodig. In dat geval schenkt men bij de training vooral aan-
dachtt aan sociale vaardigheden. Scruggs en Mastropieri (1998) benadrukken dat 
niett alleen tutoren, maar ook tutees positieve steun en aanmoediging moeten krij -
genn als ze goede inzet tonen. Volgens Ros (1994) valt uit de onderzoeksliteratuur 
niett af te leiden of een specifiek soort training nodig is, mede omdat er weinig 
onderzoekk is gedaan naar de kwaliteit van trainingen. 

Niett alleen een voortraining met betrekking tot sociale en pedagogische vaardig-
hedenheden lijk t van belang, maar ook een vervolgtraining tijdens het programma waarin 
meerr de inhoudelijk-didactische vaardigheden aan de orde komen (Vosse, 1994). 
Dee oefenstof voor de lessen wordt vóór de tutorles met de tutoren doorgenomen. 
Ookk kan feedback worden gegeven op het gedrag van de tutoren tijdens de 
tutorsessies.. Om de kwaliteit van de instructie van tutoren te verbeteren, adviseert 
ookk Ros dat leerkrachten hun leerlingen trainen in hoe je een ander iets uidegt. 
Di tt geldt uiteraard voor zowel same-age als voor cross-age tutorleren. Vosse en 
Roedee (1999) beschrijven in het kader van het rekenprogramma drie typen vra-
genn die tutoren kunnen stellen: oriënterende vragen (Wat zie je?; Wat denk je dat je 
moett doen?), hulpvragen (Wat moet je nu doen?; Wat betekent dat?; Hoe ga je 
verder?)) en reflectieve vragen (Weet je nog een manier om dit op te lossen?; Kun je 
hett nog korter of sneller doen?). Hoewel de effecten van deze training voor de 
tutorenn niet zijn nagegaan, lijk t deze manier van aanpak voor tutoren enig hou-
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vastt te bieden. De tutor wordt zich bewust dat hij voornamelijk een aansturende 
roll  heeft, waarbij de ander wordt geactiveerd om zelf na te denken en oplossingen 
tee vinden. 

Dee leerkracht speelt kennelijk een belangrijke rol bij het aansturen van alle 
processenn tussen de leerlingen. Door feedback te geven en bij te sturen waar dat 
nodigg is, kan de leerkracht invloed uitoefenen op de interactie tussen de leerlin-
gen.. Voortdurende supervisie en monitoring door de leerkrachten kan de kwali-
teitt van de instructie verbeteren. 

1.4.44 Kwaliteit van uitleg en instructie 
Eén-op-één-onderwijss is een effectieve leerconditie (Bloom, 1984; Ros, 1994; 

Goodd & Brophy, 1984). Slavin (1990) ziet één-op-één tutoring zelfs als de meest 
effectievee instructiewijze. Door medeleerlingen instructies te laten geven, worden 
meerr mogelijkheden gecreëerd om individuele instructie, hulp en feedback te ge-
venn en kunnen meer vragen worden gesteld dan wanneer de leerkracht alle in-
structiess alleen moet geven. Door de één-op-één-instructie met de tutor, kan de 
instructiee bovendien meer worden aangepast aan de individuele leerling. In de 
groepp zijn de vragen van de leerkracht soms te makkelijk of juist te moeilijk, maar 
bijj  één-op-één-instructie is een betere afstemming op de individuele leerling mo-
gelijk.. Ook krijgt de leerling in deze situatie direct feedback op zijn antwoorden 
off  reacties. Kortom, door medeleerlingen in te zetten bij het geven van instructies, 
zijnn er meer mogelijkheden voor het geven van adaptief onderwijs. 

Bloomm introduceerde het begrip 'mastery learning' en ontwikkelde richtlijnen 
omm optimaal geïndividualiseerde instructie van hoge kwaliteit te geven. Volgens 
Bloomm (1984) is één-op-één tutoring door een goed getrainde medeleerling zelfs 
nogg effectiever dan traditionele lesmethoden (door een leerkracht) of mastery 
learning.. Bloom vond effectgroottes van rond de twee standaarddeviaties boven 
diee van de controlegroep, vergeleken met 1.3 standaarddeviatie voor mastery 
learning.. Toch blijken in de praktijk de bevindingen van Bloom bij lange na niet 
gehaaldd te worden, zoals blijkt uit de paragrafen 3 en 4. Men kan zich afvragen 
waardoorr dit verschil wordt veroorzaakt en wat nu eigenlijk een rol speelt bij het 
gevenn van instructie. 

Webbb (1991) beschrijft in dit kader de resultaten van een meta-analyse over 
studiess naar de effecten van het geven van uitleg door medeleerlingen. De effecten 
wordenn uitgesplitst naar uideggevers en uitlegontvangers. De grootste leerwinsten 
wordenn behaald door de uideggevers die bij de voortoets de hoogste resultaten 
hebbenn en uitgebreide uideg geven: zij bleken meer toelichting op vragen te geven 
dann uideggevers met lagere scores bij de voortoets. Leerlingen die korte antwoor-
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denn gaven maakten de minste leerwinsten, evenals leerlingen die helemaal geen 
uitlegg gaven. Voor de uidegontvangers geldt iets soortgelijks: leerlingen die geen 
off  slechts een korte uitleg zonder toelichting kregen, maakten de minste leer-
winsten. . 

Ross (1994) beschrijft een vergelijkbaar onderzoek waarin leerlingen die goed 
zijnn in rekenen een klasgenoot uitleg geven. Evenals bij Webb (1991) bleek de 
leerwinstt van de uidegontvangers samen te hangen met de wijze waarop de uitleg 
wass gegeven. Effectieve instructie van de uitleggever, dat wil zeggen het stimule-
renn tot actief nadenken, het aanbrengen van structuur in de uideg, het noteren 
vann uitkomsten en het corrigeren van fouten, evenals het herhalen van (deel)stappen 
hangtt samen met grotere leerwinsten bij de uidegontvangers. Tevens bleken uideg-
ontvangerss meer te leren wanneer hun uitleggevers een hoge score hadden bij de 
voortoets.. Dit wordt bevestigd in onderzoek van Fuchs, Fuchs, Karns, Hamlett, 
Dutkaa & Katzaroff (1996). Niet alleen was de kwaliteit van de instructie beter 
vann de uitleggevende leerlingen die een hoger niveau hadden, maar ook bleek er 
meerr effect van de uitleg bij de uidegontvangende leerling, zoals bleek uit de natoets. 
Menn kan concluderen, dat niet alleen het verschil in niveau, maar ook het geven 
vanvan de juiste vorm van instructie blijkbaar een conditie is voor het bereiken van 
resultatenn bij de uidegontvangers. Een belangrijk onderdeel van de instructie is de 
kwaliteitt van de uitleg. Ros (1994) constateert dat er verschillen zijn in hoe leer-
lingenn elkaar uitleg geven en dat op onderdelen de kwaliteit van de uitleg van 
leerlingenn beduidend minder is dan die van leerkrachten. Leerkrachten geven bij-
voorbeeldd leerlingen meer gelegenheid om zelf de som op te lossen, terwijl 
(ongetrainde)) medeleerlingen het misschien juist als hun taak zien om de ander 
hierbijj  te helpen. Ook proberen leerkrachten om de leerling inzicht te geven en 
voorkenniss bij hen te activeren, terwijl leerlingen de ander bij het oplossen meer 
'aann het handje nemen'. Mogelijk spelen ook nog andere factoren een rol die de 
kwaliteitt van de instructie mede bepalen. 

Ondankss een (deels) lagere instructiekwaliteit kunnen leerlingen van mede-
leerlingenn waarschijnlijk net zoveel leren als van een leerkracht (Ros, 1994). Door 
hett één-op-één onderwijs worden andere condities gecreëerd dan bij frontaal on-
derwijs,, die kennelijk een surpluswerking hebben en van positieve invloed zijn op 
hett leren van leerlingen. 

1.4.55 Niveauverschil tussen tutor  en tutee 
Inn de voorgaande paragraaf is geconstateerd dat een verschil in niveau tussen de 

tutorr en de tutee een rol speelt bij de gevonden effecten. Als de tutor de leerstof 
flexibell  beheerst, kan de tutee in principe meer van hem leren (Ros, 1994). Bij 
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cross-agee peer tutoring bestaat een leeftijdsverschil van meestal enkele jaren tussen 
dee tutor en de tutee, zodat er een duidelijk niveauverschil bestaat, dat wil zeggen 
datt de tutor over betere rekenvaardigheden beschikt dan de tutee. Echter, naar-
matee de tutor de leerstof vooraf beter beheerst, zal de kans op leerwinst bij de 
tutorr kleiner zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de tutor inhoudelijk minder 
uitdagingg ervaart, met mogelijk negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de inter-
actiee en de uiteindelijke leerresultaten. Bij een groot leeftijdsverschil lijk t de tutor 
dee voldoening van zijn inspanningen dus meer te moeten halen uit de relatie met 
dee tutee of uit het feit dat hij de ander iets kan aanleren, dan uit de inhoud van de 
lesstof.. Enerzijds leert de tutee mogelijk meer van een tutor die de stof goed be-
heerst,, anderzijds behaalt de tutor misschien juist meer leerwinst als deze de stof 
juistt nog niet helemaal beheerst. Het al of niet bewust inlassen van een groot of 
kleinn niveauverschil tussen de tutor en tutee blijf t daardoor steeds een punt van 
afwegingg en is afhankelijk van de persoon bij wie men effecten wil bereiken: bij de 
tutorr of bij de tutee. 

Samenvattin g g 
Volgenss de uitgebreide onderzoeksliteratuur op het gebied van effectiviteit en 

peerr tutoring blijken veel factoren van invloed te zijn op de uiteindelijke resulta-
ten.. Dit geldt zowel voor aspecten binnen de voorbereidingsfase als binnen de 
uitvoerings-- en implementatiefase. Met name het volgen van een gedegen training 
voorr de leerlingen die de rol van tutor krijgen, blijkt samen te hangen met betere 
resultatenn van het programma. Naast deze effectiviteitbevorderende factoren op 
conditioneell  gebied, blijkt ook de kwaliteit van de gegeven uideg en instructie van 
invloedd op de effecten. Leerlingen met leerproblemen of leerachterstanden blij -
kenn ook in verschillende rollen te kunnen profiteren van gegeven of ontvangen 
hulp.. Een verschil in niveau tussen de tutor en de tutee blijkt van invloed te zijn 
opp de mate van de leerwinst van de beide leerlingen. Bij een groot niveau verschil 
kann de tutee in principe meer leerwinst behalen dan de tutor, bij een kleiner ver-
schill  blijken er meer leermogelijkheden voor de tutor zelf te zijn. De vooraf ge-
steldee doelen zijn daarom medebepalend voor het niveau- en (daarmee samen-
hangende)) leeftijdsverschil tussen de tutor en de tutee. 

1.55 Samenvattin g 

Inn dit hoofdstuk is een definiëring van het begrip instructie gegeven, vanuit 
hett huidige perspectief van een actieve houding van de leerling, waarin de leerling 
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zijnn kennis construeert in interactie met niet alleen de leraar, maar vooral ook met 
zijnn medeleerlingen. In de visie op instructie in relatie tot het leerrendement voor 
leerlingen,, is de laatste jaren steeds meer de nadruk komen te liggen op het actief 
construerenn van kennis, in tegenstelling tot het passief consumeren van kennis. Voor 
allee leerlingen en in het bijzonder voor zwakke leerlingen geldt, dat een afwisseling 
vann instructievormen met gebruikmaking van zowel individuele als een groepsgerichte 
enn een gestructureerde instructie de verschillen tussen de goede en de zwakke pres-
teerderss kan verkleinen. Samenwerkend leren tussen leerlingen lijk t in meerdere op-
zichtenn nauw aan te sluiten bij de uitgangspunten van het constructivisme waarbij 
lerenn plaatsvindt in interactie met medeleerlingen. Hoewel samenwerkend leren in-
ternationaall  veelvuldig en al sinds vele jaren wordt gebruikt, lijk t de aandacht hier-
voorr in Nederland van meer recente datum te zijn. Ook de variëteit in soorten en 
vormenn van samenwerking tussen leerlingen lijk t minder groot dan in Engelstalige 
landen.. Toch lijk t samenwerkend leren bij nadere beschouwing goed aan te sluiten bij 
dee behoefte om aan de verschillen tussen leerlingen tegemoet te komen, zoals bij de 
voorwaardenn voor adaptief onderwijs wordt verondersteld. Peer tutoring is een speci-
fiekefieke vorm van samenwerkend leren, waarbij een duidelijk verschil in rolverdeling 
tussenn twee leerlingen bestaat. Uit veelvuldig onderzoek blijkt tutoring een effectieve 
vormm van instructie te zijn, waarmee voor de zwakke leerlingen in de behoefte aan 
extraa leer- en instructietijd tegemoet kan worden gekomen. Tot nog toe is hier in 
Nederlandd nog relatief weinig onderzoek naar gedaan en van het al eerder uitge-
voerdee onderzoek zijn de resultaten weinig consistent. Een mogelijke verklaring voor 
dee inconsistente resultaten kan zijn, dat de condities voor een effectief programma 
niett altijd in de praktijk zijn gerealiseerd. Uit een nadere bestudering van de voor-
waardenn voor een effectief programma, blijken een zorgvuldige training van de be-
trokkenn leerlingen en een goede voorbereiding van het programma noodzakelijk te 
zijn.. Wat betreft de training lijken zowel sociale als inhoudelijke en didactische 
(uitleg)vaardighedenn een belangrijke conditie. In het hierna te beschrijven onder-
zoek,, is gewerkt met een cross-age tutorprogramma voor rekenen/wiskunde, waarbij 
dee tutoren vooraf zijn getraind. 



2 2 
Rekenenn en Wiskund e 
inn het Perspectie f van 
Samenwerken dd Leren 





Inn dit hoofdstuk worden de theoretische achtergronden en de poten-
tiëlee mogelijkheden van peer tutoring binnen het reken-wiskunde-
onderwijss beschreven. In het reken-wiskundeonderwijs is in Nederland 
opp didactisch gebied veel veranderd sinds de opkomst van het realis-
tischh rekenen en wiskunde eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Des-
ondankss blijken zwakke rekenaars stelselmatig op te blijven lopen te-
genn een aantal problemen. Uit de rekenproblemen van deze zwakke 
rekenaarss zijn hun leerbehoeften afgeleid en op grond hiervan is de 
inhoudd van de Leerstof voor het tutorprogramma in dit onderzoek samen-
gesteld.. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de probleemstelling en de 
onderzoeksvragen. . 

Inleidin g g 
Dee helft van de onderwijstijd in het primair onderwijs blijkt te worden be-

steedd aan het geven van taalonderwijs en reken-wiskundeonderwijs (CEB, 1994). 
Voorr het leren van taal en taalvaardigheden is de tijdsbesteding in het primair 
onderwijss ongeveer even groot als voor rekenen en wiskunde. Taal is maat-
schappelijkk gezien van groot belang, omdat dit hét communicatiemiddel is waar 
niemandd buiten kan. Het lijk t daarom verrassend dat in het primair onderwijs 
aann het reken-wiskundeonderwijs evenveel tijd wordt besteed als aan het taal-
onderwijs.. Eén reden daarvoor kan zijn, dat door het reken-wiskundeonderwijs 
inn het primair onderwijs de basis wordt gelegd voor de exacte vakken in het voort-
gezett onderwijs. Echter, dat verklaart nog niet waarom het vak rekenen en wis-
kundee zo'n groot aandeel heeft in het primair onderwijs. Een tweede en wellicht 
belangrijkeree factor is, dat het dagelijks leven vol zit met allerlei activiteiten die 
zijnn gebaseerd op vaardigheden die met het vak rekenen en wiskunde worden 
geleerd.. Of het nu gaat om het uitgeven van zakgeld, het op de klok kunnen zien 
hoee laat het is, het begrijpen van snelheden en afstanden in het verkeer, het lezen 
vann de krant en het zien van het tv-journaal waarin allerlei cijfermatige begrippen 
voorkomen,, het wegen en meten van hoeveelheden en voorwerpen, het begrijpen 
vann ruimtelijke relaties en verhoudingen, het kunnen omgaan met vreemde va-
luta,, het hebben van inzicht in allerlei financiële zaken: de basis voor inzicht in en 
begripp van al deze dagelijkse activiteiten wordt gelegd met het vak rekenen en 
wiskunde.. Zelfs al nemen rekenmachines en computers een deel van het feitelijke 
rekenwerkk over, om de dagelijkse dingen te kunnen begrijpen is getalsmatig in-
zichtt nodig, of met andere woorden, gecijferdheid. Gecijferdheid wil niet zeggen 
datt formele rekenoperaties kunnen worden uitgevoerd, maar dat de wereld om 
onss heen, die vol zit met getalsmatige begrippen en ruimtelijke relaties, begrepen 
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kann worden. Door inzicht te krijgen in de wereld zoals die zich dagelijks aan ons 
voordoet,, krijgen kinderen de controle over en greep op de wereld in al zijn com-
plexiteit.. Eén van de belangrijke onderwijsdoelen is dan ook om kinderen op te 
voedenn tot gecijferdheid. Het opvoeden tot gecijferdheid legitimeert de relatief 
grotee tijdsbesteding aan het reken-wiskundeonderwijs binnen het primair onder-
wijs. . 

2.11 Ontwikkelinge n in het reken-wiskundeonderwij s in Nederlan d 

Voorr het ontwikkelen van gecijferdheid en het leren van rekenen en wiskunde 
inn het onderwijs, bestaan verschillende didactieken die zich in de loop van de 
geschiedeniss hebben ontwikkeld. De overheersende didactiek in het reken-
wiskundeonderwijss van na de oorlog was die van de mechanistische aanpak, waarin 
standaardd oplossingsprocedures werden aangeleerd. Mede als reactie hierop en 
onderr invloed van Freudenthal ontstond de realistische stroming, die inmiddels 
internationaall  toonaangevend genoemd kan worden. Realistisch rekenen heeft tot 
doell  om leerlingen vanuit betekenisvolle toepassingssituaties zelf oplossingsma-
nierenn te laten ontwikkelen. Leerlingen construeren op deze wijze hun eigen ken-
nis,, die zij vervolgens in andere situaties weer leren toepassen. Bij het zoeken naar 
dee oplossingsmanieren speelt communicatie met anderen een belangrijke rol. Hier-
voorr vindt men belangrijke theoretische aanknopingspunten in het socio-
constructivismee en in de cognitieve ontwikkelingstheorie. 

2.1.11 Strominge n in het reken-wiskundeonderwij s 
Dee invloed van verschillende theoretisch-didactische stromingen op de feite-

lijke,, huidige didactiek van het reken-wiskundeonderwijs is imposant. De meest 
gangbaree reken-wiskundedidactiek op dit moment is die van de realistische stro-
ming,, die zich in Nederland ontwikkelde, naast en in reactie op andere stromin-
gen.. Deze realistische didactiek ontstond deels in reactie op de mechanistische 
stromingg die na de oorlog decennia lang hoogtij vierde. Tevens werd met de realis-
tischee didactiek een alternatief geboden voor de 'New Math'-beweging die vanuit 
Amerikaa naar Nederland 'over dreigde te waaien' (Van den Heuvel-Panhuizen, 
1996;; 1998). Eerder dan de realistische didactiek ontwikkelden zich de structura-
listischelistische didactiek in Frankrijk en de empiristische didactiek voornamelijk in Groot-
Brittannië.. Treffers (1987) beschrijft hoe elk van deze stromingen zijn invloed had 
opp de ontwikkeling van de Nederlandse realistische stroming die nu het meest 
gangbaarr is en zelfs ook buiten Nederland zijn invloed uitoefent. 
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Naa de oorlog was de mechanistische didactiek in Nederland dominant. Een 
belangrijkk kenmerk van deze didactiek is, dat de leergangen sterk taakanalytisch 
(inn de zin van Gagné), dat wil zeggen hiërarchisch zijn aangebracht. Opgaven en 
vaardighedenn in de ene leergang zijn steeds gebaseerd op voorwaardelijke vaardig-
hedenn die in voorafgaande leergangen zijn opgebouwd. In elke leergang wordt één 
bepaaldd afgebakend onderdeel van de rekenstof uitgebreid behandeld, geoefend 
enn herhaald. De aanbieding van de stof vindt vrijwel uitsluitend in de vorm van 
kalee sommen plaats, die voor de leerlingen niet terug te vinden zijn in de wereld 
omm zich heen. Een ander kenmerk van deze didactiek is, dat in elke leergang vaste 
oplossingsproceduress worden aangeleerd bij de aanpak van de opgaven. De leer-
lingenn leren regels hoe zij een bepaald type opgave dienen uit te rekenen en zij 
krijgenn hiervoor standaardprocedures aangeboden die moeten worden nagedaan, 
geoefendd en onthouden. Op deze wijze wordt alle kennis geleidelijk en cumulatief 
opgebouwdd (Nelissen & Van Oers, 1990). Pas na uitgebreide oefening en herha-
lingg van de leerstofonderdelen in de vorm van kale sommen, wordt het geleerde 
toegepastt in contexten of begrijpelijke situaties. Tijdens de instructie heeft de 
leerlingg slechts de rol om de aangeboden stof te consumeren en te reproduceren. 
Ookk de rol van de leerkracht ligt tijdens de instructie helemaal vast, omdat de 
leerlingenn sterk in de richting van de aangeboden oplossingsmethode worden ge-
stuurd.. Het doel is het eindproduct: de juiste oplossing van de opgave (Willemsen, 
1994).. In deze rekendidactiek vindt men weinig interactie tussen de leerkracht en 
dee leerlingen. 

Dee impuls voor het ontstaan van de rekendidactische hervormingsbeweging 
diee uitmondde in de realistische stroming, is gegeven door het Wïskobas-project. 
Di tt project is in 1968 door Wijdeveld en Goffree gestart en het is voortgezet aan 
hett Instituut voor de Ontwikkeling van het Wiskunde Onderwijs (IOWO), dat 
inn 1971 werd opgericht. Het oorspronkelijke doel was om het reken-wiskunde-
onderwijss in het voortgezet onderwijs te moderniseren. Mede onder invloed van 
Freudenthall  ontwikkelde zich de realistische didactiek die nu gangbaar is in het 
Nederlandsee reken-wiskundeonderwijs (Freudenthal, 1991). Het IOWO (waar-
vann Freudenthal directeur was) werd opgeheven, maar het onderzoeks- en ont-
wikkelingswerkk werd voortgezet aan het in 1981 nieuw opgerichte OW&OC. Na 
hett overlijden van Freudenthal in 1991 werd OW&OC naar Freudenthal ver-
noemd.. Al in de zeventiger jaren zette Freudenthal als reactie op de 'New Math'-
bewegingg de vernieuwing van het reken-wiskundeonderwijs in de richting van 
realistischh onderwijs in gang. Volgens hem moest rekenen-wiskunde verband hou-
denn met de dagelijkse realiteit waarin kinderen leven en moest alle kennis worden 
opgebouwdd uit de eigen ervaringen van de kinderen (Nelissen & Van Oers, 1990) 
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off  vanuit datgene dat zij zich kunnen voorstellen. Het woord 'realistisch' heeft 
betrekkingg op 'realiteit', de werkelijkheid, de echte wereld. Maar die echte wereld 
kann ook worden gerepresenteerd in contexten, ofwel afbeeldingen van de wer-
kelijkheid,, zoals kinderen zich die kunnen voorstellen. Contexten bieden aanlei-
dingg tot het samen nadenken over mogelijke oplossingen voor afgebeelde proble-
menn die in de alledaagse werkelijkheid voor kunnen komen. Door actief mee te 
denkenn en te praten over mogelijke oplossingen kan kennisconstructie bij leerlin-
genn plaatsvinden. Idealiter kunnen leerlingen op deze manier zelf de nodige ken-
niss en vaardigheden afleiden ('guided reinventions') en vervolgens die opgebouwde 
kenniss weer toepassen in andere betekenisvolle werkelijkheden en contexten. Zo-
well  het aspect van het samen praten over oplossingen als het aspect van het con-
struerenn van oplossingen en daarmee ook eigen kennis binnen de realistische di-
dactiek,, zijn nauw verwant met de leertheoretische uitgangspunten van het socio-
constructivisme.. In de volgende paragraaf wordt hierop nader ingegaan, in het 
perspectieff  van het samenwerken tussen leerlingen. 

2.1.22 De social e contex t als theoretisch e basis voor 
Samenwerken dd Leren en Realistisc h Rekenen en Wiskund e 

Hett actief construeren van kennis in een sociale context is één van de verbin-
dendee factoren tussen realistisch rekenen en samenwerkend leren. Actieve kennis-
constructie,, de praktische uitwerking van de huidige nieuwe visie op leren (zie 
paragraaff  1.2.5), speelt zich afin een sociale context. Zowel het actief construeren 
vann kennis als de sociale context staan centraal in zowel samenwerkend leren als 
realistischh rekenen. De theoretische basis van deze sociale context bevat eveneens 
raakvlakkenn met samenwerkend leren en realistisch rekenen. 

Allereerstt vindt men gezamenlijke raakvlakken in het socio-constructivisme. Het 
realistischh rekenen, dat zoals hierboven is betoogd verwantschap vertoont met het 
constructivisme,, krijgen leerlingen contextproblemen uit het dagelijks leven ge-
presenteerd,, waardoor zij in interactie met de leerkracht en met medeleerlingen 
hunn eigen kennis construeren. Op grond van deze kenmerken vertoont het realis-
tischh rekenen, zoals in de vorige subparagraaf al is aangegeven, veel overeenkom-
stenn met het op het socio-constructivisme gebaseerde reken-wiskundeonderwijs 
(Vann den Heuvel-Panhuizen, 1998). Zowel realistisch rekenen als het socio-
constructivismee zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het leren en het leerpro-
cess een voortvloeisel is van interactie tussen mensen. Behalve realistisch rekenen 
lijk tt ook samenwerkend leren aan te sluiten bij het socio-constructivisme. Samen-
werkingg tussen leerlingen impliceert namelijk dat leerlingen inhoudelijk ideeën, 
gedachten,, meningen en strategieën met elkaar uitwisselen, zodat individuele denk-
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enn leerprocessen in gang worden gezet. Nieuwe kennis en informatie worden geïn-
tegreerdd met al aanwezige (voor)kennis (Boekaerts & Simons, 1995). De kernge-
dachtee is, dat het leren volgens dit actieve koppelings- en integratieproces bij elk 
menss anders verloopt, omdat iedereen in het verleden andere ervaringen heeft 
opgedaann en dus andere voorkennis heeft. Elk kind komt met bepaalde voorken-
niss de school binnen en breidt zijn individuele kennisbestand volgens deze theorie 
inn interactie met de omgeving weer verder uit. De leerlingen ontwikkelen in de 
interactiee met de ander als het ware eigen inzichten en verwerven hun eigen kennis-
net,, dat voor elke persoon uniek is (Gravemeijer, 2001). Overigens laat Freudenthal 
(1991)) zich in zijn laatste werk nogal kritisch uit over het gebruik van het woord 
'constructivisme'.. Wanneer woorden als (re)constructie en constructivisme niet in 
eenn specifieke context worden gebruikt, dan zijn het slechts slogans. Met betrek-
kingg tot didactiek is de instructie namelijk bepalend voor hetgeen kan worden 
ge(re)construeerd. . 

Eenn tweede, gezamenlijk aanknopingspunt vindt men in de sociaal-historische 
theorie,theorie, waarin leren gezien wordt als sociaal, cultureel en historisch bepaald. Grond-
leggerr van deze theorie is Vygotsky, die het begrip 'zone van de naaste ontwikke-
ling'' introduceerde. Vygotsky (1978) veronderstelt met dit begrip, dat kinderen 
inn aanraking komen met vaardigheden die op een iets hoger ontwikkelingsniveau 
liggen.. Door middel van taal en door prikkels vanuit de omgeving, worden kinde-
renn gestimuleerd om op een hoger ontwikkelingsniveau te komen dan waarop zij 
zichh op dat moment bevinden. Via verbaal handelen (spreken) en via het hande-
lenn met materiële voorwerpen vindt kennisoverdracht plaats en kan het kind de 
nodigee cognitieve begrippen verinnerlijken. Vygotsky formuleerde op basis hier-
vann de interiorisatiehypothese. Volgens deze hypothese doet elke vorm van ont-
wikkelingg zich bij kinderen tweemaal voor: eerst op het sociale niveau tussen men-
sensen (interpsychisch) en vervolgens binnen ^^/W^^T(intrapsychisch). Op deze 
wijzee worden, door middel van transformatie, sociale processen omgezet tot ver-
innerlijktee individuele processen. Volgens deze theorie zijn alle hogere cognitieve 
functiess daarom voortgekomen uit de -van oorsprong- sociale relaties tussen men-
sen. . 

Tenn slotte biedt ook de cognitieve ontwikkelingstheorie aanknopingspunten met 
zowell  realistisch rekenen als het samenwerkend leren. Sommigen zien de cogni-
tievee ontwikkelingspsychologie als een soort tegenhanger van het sociaal-
constructivisme.. In de cognitieve ontwikkelingstheorie nemen sociale relaties een 
minderr prominente rol in dan in het sociaal-constructivisme, maar toch spelen 
(sociale)) omgevingsfactoren een rol in het leren van kinderen. Piaget, de grond-
leggerr van de cognitieve ontwikkelingstheorie, beschrijft in 'The Child's Conception 
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off  Number' (1952) de ontwikkelingsstadia die volgens hem bepalend zijn voor de 
cognitievee ontwikkeling van de mens. Kinderen zouden zich altijd en onvermij-
delijkk ontwikkelen volgens de opeenvolgende stadia van de sensomotorische ont-
wikkelingg (van 0-2 jaar), de pre-operationele ontwikkeling (2-7 jaar), de con-
creet-operationelee ontwikkeling (7-11 jaar) en de formeel-operationele ontwikke-
lingg (vanaf 11 jaar). Volgens de kennistheorie van Piaget verloopt de overgang van 
hett ene naar het volgende stadium hoofdzakelijk autonoom binnen het kind. 
Omgevingsfactorenn zoals taal en sociaal milieu zouden slechts een beperkte in-
vloedd op die ontwikkeling kunnen uitoefenen en elk organisme zou streven naar 
eenn evenwicht tussen de omgeving en zichzelf. Elke verandering in ofwel het eigen 
organisme,, ofwel de omgeving, zou volgens deze theorie leiden tot een verstoring 
vann dit evenwicht, doordat een socio-cognitief conflict binnen het individu zelf 
ontstaat.. Een socio-cognitief conflict zonder dat er sprake is van samenwerking, 
blijk tt niet daadwerkelijk tot cognitieve groei bij te dragen (De Lisi & Golbeck, 
1999).. Cognitieve groei ontstaat kennelijk vooral in interactie met anderen die 
zichh in een ander, mogelijk hoger ontwikkelingsstadium bevinden. Met behulp 
vann de cognitieve processen 'assimilatie' en 'adaptatie' zoekt het organisme vervol-
genss een nieuw evenwicht. Volgens dit continue streven van het organisme naar 
eenn (nieuw) evenwicht, beweegt een kind zich van het ene naar het volgende 
ontwikkelingsstadium,, om uiteindelijk het hoogste ontwikkelingsstadium, dat van 
dee formeel-operationele ontwikkeling te bereiken, waarin volledig omkeerbaar en 
abstractt denken mogelijk is (Miller, 1993). Het gehele proces van de cognitieve 
ontwikkelingg wordt volgens deze theorie gezien als een voortdurend aanpassings-
proces,, waarbij het kind geleidelijk aan steeds betere en 'hogere' vormen van even-
wichtt bereikt. Hoewel groepen leerlingen uit individuele leerlingen bestaan die 
iederr steeds hun eigen cognitieve ontwikkeling doormaken, wordt het feitelijke 
lerenn dus pas mogelijk doordat zich tussen deze leerlingen constructivistische pro-
cessenn afspelen. In deze samenwerkingsrelatie worden problemen ontdekt die een 
cognitieff  conflict veroorzaken. Dit cognitieve conflict wordt door de individuele 
leerlingg opgelost, zodat deze op een hoger cognitief niveau kan komen. 

Dee sociale context als bindende factor kent daarmee overeenkomstige per-
spectievenn op het leren van kinderen. Eén perspectief is dat van de intrapersoonlijke 
processenn die (kunnen) worden opgeroepen door de omgeving. Een ander per-
spectieff  is dat van de interpsychische processen in relatie met anderen in de omge-
vingg (Musatti, 1993). De interactie tussen de leerlingen verwijst naar inter-
persoonlijkee processen. Met deze combinatie van intrapersoonlijke, inter-
persoonlijkee en interpsychische processen, bevat de sociale context van het inter-
ventieprogrammaa in dit proefschrift, zowel in praktische en uitvoerende zin als in 
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theoretischh opzicht, het fundament voor het interactief leren van rekenen-wis-
kundee in samenwerking met een tutor. 

2.22 Effectiviteit van realistische reken-wiskundemethoden 

Inn de laatste tien, vijftien jaar is het aandeel van de realistische reken-wiskunde-
methodenn in het onderwijs sterk toegenomen. Een belangrijke vraag is, of de 
resultatenn van het onderwijs met een realistische methode in de afgelopen jaren 
zijnn verbeterd en of er daardoor nu ook minder zwakke rekenaars zijn dan voor-
heen.. Ook vragen we ons af of het mogelijk is met realistische methoden adaptief 
onderwijss te realiseren, en wel zodanig dat voldoende differentiatie voor de betere 
enn de zwakkere rekenaars mogelijk is. 

2.2.11 Resultaten van het gebruik van realistische methoden 
Inn het primair onderwijs is de laatste jaren een grote verschuiving opgetreden 

inn het gebruik van het type reken-wiskundemethode. Op dit moment worden 
nogg bijna uitsluitend realistische methoden gebruikt in het primair onderwijs 
(Cito,, 2000). Het marktaandeel van realistische methoden is binnen een periode 
vann tien, vijftien jaar tijd explosief gestegen, uiteraard ten nadele van de traditio-
nelee (mechanistische) methoden. In 1995 is het aandeel van realistische metho-
denn al 80% en over 1997 rapporteert het Cito (2000) een gebruik van realistische 
methodenn van bijna 90%. Echter, het werken met een realistische methode wil 
niett automatisch zeggen dat de resultaten van de leerlingen zijn verbeterd. Om na 
tee gaan wat de resultaten zijn van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland, 
zijnn er op drie achtereenvolgende momenten, met een tussenperiode van 5 jaar, 
PPON-peilingenn gehouden (Periodieke Peilingen Onderwijs Nederland). Voor 
dezee peilingen die in 1987, 1992 en 1997 werden gehouden, zijn speciale op de 
realistischee didactiek gebaseerde toetsen ontworpen. Het is niet eenvoudig om 
directee conclusies te trekken over 'de' resultaten van 'het' realistisch rekenen, om-
datt meerdere factoren hierin een rol spelen. Er zijn bijvoorbeeld resultaatverschillen 
tussenn bepaalde subgroepen leerlingen, zoals tussen allochtonen, leerlingen uit 
sociaall  zwakke milieus en leerlingen uit sociaal betere milieus evenals tussen leer-
lingenn halverwege en aan het eind van de basisschool. Daarnaast zijn er resultaat-
verschillenn tussen bepaalde methoden, maar ook binnen methoden die na verloop 
vann een aantal jaren in een vernieuwde versie zijn uitgegeven. Bovendien zijn er 
grotee resultaatverschillen tussen de diverse getoetste onderdelen van het reken-
wiskundeonderwijs. . 
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Voorr de verschillende subgroepen leerlingen geldt, dat bij de eerste PPON-pei-
lingg in 1987 blijkt , dat de gemiddelde en betere leerlingen meer dan voorheen pro-
fiterenfiteren van het rekenonderwijs, vergeleken bij eerdere metingen (Houtveen, Boo ij 
&&  Overmars, 1996). Met andere woorden: de zwakke leerlingen profiteren op dat 
momentt minder van de realistische methoden dan de gemiddelde en de betere 
leerlingen.. Leerlingen uit de sociaal-economisch zwakkere milieus met een leerling-
gewichtt van 1.25, blijken bij de peiling in 1997 (Cito, 2000) op alle onderdelen 
vann het rekenen slechter te scoren dan de leerlingen die een leerlinggewicht van 
1.000 hebben. Vooral de allochtone leerlingen, die een leerlinggewicht hebben van 
1.9,, scoren aanzienlijk lager dan de leerlingen met een leerlinggewicht van 1.00. 
Dee efFectgrootte van deze achterstand varieert tussen -0.21 tot —0.67 en is in alle 
gevallenn significant. Leerlingen die uit sociaal-economisch kwetsbare groepen 
komenn blijken systematisch slechtere rekenprestaties te behalen dan leerlingen 
afkomstigg uit een gemiddeld of hoger sociaal-economisch milieu. Realistische re-
ken-wiskundemethodenn lijken daarmee in eerste instantie de bestaande verschil-
lenn tussen leerlingen niet weg te nemen en mogelijk zelfs nog te versterken, omdat 
bijj  geen van de drie peilingen de prestaties van met name de zwakke leerlingen 
blijkenn te zijn verbeterd. Wat betreft de verschillen tussen leerlingen aan het eind 
vanvan de basisschool en halverwege de basisschool, blijkt dat de resultaten van de leer-
lingenn aan het eind van de basisschool niet duidelijk zijn verbeterd. In 1997 wordt 
voorr leerlingen aan het eind van de basisschool een toename gevonden van het aan-
tall  onderwerpen met een negatief jaarefFect ten opzichte van 1987 en in vergelij-
kingg met een vervolgmeting in 1992. Eén van de belangrijkste conclusies voor de 
leerlingenn aan het eind van de basisschool is, dat er bij de derde meting in 1997 
zelfss sprake lijk t te zijn van een geleidelijke negatieve ontwikkeling in de reken-
prestatiess van de leerlingen (Cito, 1999). Echter, de resultaten voor leerlingen hal-
verwegeverwege de basisschool, gemeten met de peilingen in 1997 (Cito, 2000) zijn weer 
duidelijkk positiever dan voor de leerlingen aan het eind van de basisschool. Daar-
bijj  moet onderscheid worden gemaakt naar de verschillende onderdelen van het 
rekenen-wiskunde,, waarop we in een volgende alinea terugkomen. 

Tevenss blijken er duidelijke verschillen te zijn tussen de met de verschillende 
realistischerealistische methoden bereikte resultaten. Met name twee specifieke realistische me-
thoden,, te weten de nieuwe versie van Wereld in Getallen en de methode Plus-
puntt die 'pas' in 1992 is verschenen, blijken bij leerlingen betere resultaten te 
bereikenn dan de andere realistische methoden. Dit wordt bevestigd voor leerlin-
genn halverwege de basisschool in de PPON-rapportage over het jaar 1997 (Cito, 
2000).. Echter, de traditionele methode Naar Zelfstandig Rekenen komt, voor 
zoverr deze methode nog was gebruikt op de scholen die aan het onderzoek deelna-
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men,, toch nog op de derde plaats voor wat betreft de resultaten die behoren bij de 
bestee groep, gemeten bij leerlingen halverwege de basisschool. Echter, voor leer-
lingenn aan het eind van de basisschool blijkt Naar Zelfstandig Rekenen weer tot 
dee zwakste methoden te behoren. In de rapportage concluderen de onderzoekers 
tevenss dat de realistische methoden Rekenen en Wiskunde en de oude versie van 
Wereldd in Getallen, evenals de traditionele methode Niveaucursus Rekenen, bij 
dee resultaatmetingen tot de zwakste methoden behoren. 

Tenn slotte zijn er de resultaatverschillen tussen de diverse getoetste onderdelen 
vann het rekenen-wiskunde. Aan het eind van de basisschool worden binnen het 
domeinn Getallen en Bewerkingen bij het hoofdrekenen voor de basisoperaties 
(optellenn en aftrekken) en voor vermenigvuldigen en delen negatieve effecten van 
realistischee methoden gevonden. Vergelijkend methodenonderzoek van eerdere 
datum,, wees uit dat leerlingen die met één bepaalde mechanistische reken-
wiskundemethodee hadden gewerkt meer gebruik maakten van handige 
vermenigvuldigstrategieënn dan leerlingen die met één bepaalde realistische me-
thodee hadden gewerkt en meer tellende strategieën bleken te gebruiken 
(Gravemeijer,, Van den Heuvel-Panhuizen & Van der Ploeg, 1990, in: Gravemeijer, 
Vann den Heuvel-Panhuizen, Van Donselaar, Ruesink, Streefland, Vermeulen, Te 
Woerdd & Van der Ploeg, 1993). Daarentegen zijn er in 1997 voor de leerlingen 
aann het eind van de basisschool wel weer positieve effecten voor de onderwerpen 
basiskenniss en begrip van getallen. Bij andere onderwerpen binnen het domein 
Getallenn en Bewerkingen wordt voor deze leerlingen de negatieve tendens van de 
eerderee peilingen echter bevestigd. Mogelijk speelt een rol, dat de versies van de 
realistischee methoden in de beginjaren meer de nadruk legden op het, vanuit het 
werkenn met contexten, bijbrengen van inzicht bij de leerlingen, dan op het auto-
matiserenn van bepaalde basisvaardigheden. Voor leerlingen halverwege de basis-
schooll  wordt op de meeste onderdelen van het rekenen-wiskunde echter weer een 
lichtt positieve tendens gevonden, behalve voor de vaardigheden structureren en 
aftrekken,, waar zowel de vooraf geformuleerde tussendoelen als de minimum-
doelenn door een te laag aantal leerlingen worden behaald. In hoofdstuk vier, bij de 
uitwerkingg van de inhoud van het tutorprogramma, zal nog nader worden inge-
gaann op de resultaten van de PPON-peilingen voor de verschillende onderdelen 
afzonderlijk.. Opvallend is, dat een realistische context voor de onderdelen optel-
lenn en het aftrekken bij leerlingen eerder complicerend dan faciliterend blijkt te 
werken.. Bij de introductie van het realistisch rekenen en wiskunde was men er 
juistt van uitgegaan dat contextopgaven een faciüterende werking zouden hebben. 

Samenvattendd kan worden geconcludeerd, dat de aanvankelijk hoge verwach-
tingenn van rekenresultaten als gevolg van het gebruik van realistische methoden 
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voorr leerlingen aan het eind van de basisschool in eerste instantie zeker niet wor-
denn bevestigd. Oorzaken hiervoor kunnen liggen in een tegenvallende 
implementatiee van de realistische didactiek, die voor veel leerkrachten een geheel 
anderee manier van lesgeven dan voorheen impliceert. Tevens blijken niet alle rea-
listischee methoden even effectief te zijn en kan een vernieuwde versie van een 
methodee soms tot betere resultaten leiden dan een oude versie. Op dit moment 
kunnen,, na een inmiddels wat langere aanloopperiode voor de implementatie van 
realistischee methoden én nadat deze ook nog inhoudelijk zijn verbeterd in de 
vormm van nieuwere versies, de huidige resultaten voor leerlingen halverwege de 
basisschooll  mogelijk tot iets meer optimistische verwachtingen ten aanzien van 
toekomstigee resultaten leiden. Voortdurende aandacht voor de klaarblijkelijk grote 
verschillenn in prestaties tussen leerlingen, met name in het nadeel van de zwakke 
leerlingenn in de diverse subgroepen, lijk t echter noodzakelijk. Mede door de duide-
lij kk tegenvallende resultaten bij de peilingen stonden onderwijskundigen en on-
derzoekerss jarenlang enigszins sceptisch tegenover de voordelen van het realistisch 
rekenen,, zoals deze bij de implementatie in het onderwijs waren aangekondigd. 
Indienn de tendens zich vanuit de middenbouw voortzet in de bovenbouw, dan is 
hett mogelijk dat de huidige resultaten van de peilingen voor leerlingen halverwege 
dede basisschool és. aanvankelijk negatieve bevindingen in positieve richting om kun-
nenn buigen. 

2.2.22 Praktisch e pro' s en contra' s van realistisc h rekene n 
Dee realistische reken-wiskundedidactiek heeft in de afgelopen 15, 20 jaar in 

Nederlandd voor een omwenteling in het traditionele reken-wiskundeonderwijs 
gezorgd,, die tot veel internationale belangstelling heeft geleid. De uitgangspunten 
vann het realistisch rekenen zijn inhoudelijk sterk geformuleerd en lijken niet al-
leenn bij te kunnen dragen aan betere resultaten, maar ook aan het beleven van 
plezierr aan de reken-wiskundeactiviteiten bij de leerlingen. Bij het zoeken naar de 
oplossingsstrategieënn speelt het in gesprek zijn met anderen een belangrijke rol. 
Doorr het uitwisselen van alternatieve en soms handiger oplossingsstrategieën met 
eenn andere leerling, wordt toegewerkt naar rekenen op een hoger, formeler niveau. 

Hett zal duidelijk zijn, dat de interactie tussen de leerkracht en leerlingen in de 
omgangg met die realistische contexten steeds een belangrijke rol speelt. De leer-
krachtt zet deze processen in gang en begeleidt de leerlingen hierbij. De leerkracht 
heeftt een belangrijke rol bij het uiteindelijke vormgeven en bij het behalen van 
beteree resultaten met realistisch rekenen. Interactie is dan ook één van de belang-
rijkee grondprincipes van het realistisch reken-wiskundeonderwijs. De leerkracht 
nodigtt uit, vraagt, leidt, stroomlijnt, en de leerlingen mogen daarop reageren. Het 
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doell  van interactief reken-wiskundeonderwijs is, om het inzicht en het begrip van 
dee kinderen te verbeteren, mede doordat duidelijk en begrijpelijk geformuleerd 
moett worden (Leenders & Winnubst, 1995). Interactief onderwijs kan daarom 
leidenn tot een goed begrip van de leerstof. Door met elkaar te praten en te overleg-
gen,, hardop te formuleren en feedback van de ander te krijgen, kunnen geleidelijk 
geïnternaliseerdee kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. 

Echter,, veel leerkrachten hebben moeite met het toepassen van de realistische 
principes,, waaronder interactief onderwijs (MORE, 1993; Harskamp, Suhre & 
Willemsen,, 1993; Harskamp & Deinum, 1995). Behalve dat leerkrachten soms 
drempelvreess hebben of bij zichzelf weerstand ervaren, ontbreekt het in bepaalde 
gevallenn ook aan kennis en vaardigheden om bijvoorbeeld contextsituaties te laten 
verkennen,, een visueel model te gebruiken of door middel van interactieve in-
structiee de eigen oplossingen van leerlingen te ondersteunen en op een hoger ni-
veauu te brengen (Harskamp & Deinum, 1995). In veel lessen is, volgens de maat-
stavenn waaraan realistisch reken-wiskundeonderwijs zou moeten voldoen, nauwe-
lijk ss sprake van realistisch reken-wiskundeonderwijs. Kern van de problematiek is 
hett niet goed verlopen van de interacties: lang niet alle interacties tussen leerlin-
genn en de leerkracht zijn even zinvol, in enkele gevallen werken deze zelfs 
contraproductieff  (Nelissen, 1996). Van Eerde (1995) stelt dat er ogenschijnlijk 
heell  wat interactie in de lessen plaatsvindt, maar dat er vaak sprake is van schijn-
interactie:: de leerkracht stelt een vraag (vaak gesloten vragen), de leerling ant-
woordt,, de leerkracht beoordeelt het antwoord op zich en wil graag bevestigd zien 
datt de leerling tot het goede antwoord kan komen. Daardoor wordt vaak voorbij-
gegaann aan hóe het antwoord tot stand is gekomen. De leerkracht besteedt relatief 
veell  tijd aan uideggen, zonder dat er echt een uitwisseling van denkwijzen tussen 
leerlingenn plaatsvindt. In veel gevallen duren de interactieve momenten te lang en 
haaktt een groot deel van de leerlingen af. Vaak praat de leerkracht tégen de leerlin-
genn in plaats van mét ze. Of de leerkracht gaat wel de interactie aan, maar krijgt 
dann met zoveel verschillende oplossingsstrategieën te maken dat hij 'door de bo-
menn het bos niet meer ziet' (Boswinkel, 1995). Op basis van onderzoek naar 
allerleii  interactiesituaties komt Eibers (1992, in: Van Eerde, 1995) tot de conclu-
sie,, dat de eigen inbreng van het kind in de interactie onderbelicht blijft . Kenne-
lij kk vinden leerkrachten het moeilijk om werkelijk interactief onderwijs tijdens de 
reken-wiskundelessenn te realiseren. Het soepel laten lopen van interactiemomenten 
iss één van de moeilijkste, maar tevens belangrijkste onderdelen van realistisch 
reken-wiskundeonderwijss (Boswinkel, 1995). Het lijk t logisch te concluderen, 
datt met name de zwakke rekenaars zullen afhaken bij de bovengenoemde klassi-
kalee instructies. 
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Realistischh reken-wiskundeonderwijs lijk t daarmee niet eenvoudig te realise-
renn en de zwakke rekenaars dreigen hier als eersten de gevolgen van te ondervin-
den.. En hoewel het realistisch reken-wiskundeonderwijs perspectief lijk t te bie-
denn voor beter onderwijs en voor betere resultaten, op dit moment blijven de 
resultatenn toch nog achter bij de aanvankelijk hoge verwachtingen. De zwakke 
rekenaarss kampen nog steeds met achterstanden, hoewel hun problemen moge-
lij kk van een andere aard zijn dan wanneer zij hadden gewerkt met meer traditio-
nelee methoden. De orthodidactiek van het rekenen-wiskunde gaat nader in op de 
aardd van de problemen van de zwakke rekenaars, maar deze zal later in dit hoofd-
stukk aan de orde komen. Eerst wordt adaptief onderwijs in het kader van realis-
tischh rekenen-wiskunde nader bestudeerd. De vraag rijst in hoeverre het met de 
realistischee methoden mogelijk is om zodanig adaptief onderwijs te geven, dat 
tegemoett kan worden gekomen aan de instructiebehoeften van alle leerlingen, dus 
ookk aan die van de zwakke rekenaars. 

2.2.33 Adaptie f onderwij s en het typ e reken-wiskundemethod e 
Adaptieff  onderwijs betekent, dat de leerkracht zodanig omgaat met de ver-

schillenn tussen leerlingen, dat voor alle leerlingen een optimaal leerproces kan 
wordenn bereikt. Daarmee is adaptief lesgeven een manier om de zorgbreedte van 
hett door de leerkracht gegeven onderwijs te vergroten (Janson, 1996). Binnen 
dezee ruime omschrijving van adaptief onderwijs past dus zowel de aandacht voor 
extraa instructiebehoeften van individuele leerlingen als voor individuele aanpas-
singenn in de verwerking van de lesstof. 

Eenn aantal met elkaar samenhangende onderwijsaspecten bepaalt of er sprake 
iss van adaptief onderwijs. Eén van deze aspecten is de gebruikte methode. Andere 
aspectenn die van invloed zijn op adaptief onderwijs, zijn het leerkrachtgedrag en 
dee groepskenmerken. De bijdrage van de reken-wiskundemethoden aan adaptief 
onderwijss wordt dan ook grotendeels bepaald door de interactie tussen de ge-
bruiktee reken-wiskundemethode, het gedrag van de leerkracht en de kenmerken 
vann de groep waaraan wordt lesgegeven (Hofman & Guldemond, 1998). Het 
typee gebruikte methode is van invloed op hoe de leerkracht reken-wiskundeonder-
wijss kan organiseren (Wijnstra, 1996). Sterker nog, het merendeel van de leer-
krachtenn (62%) geeft aan dat hun rekenonderwijs vrijwel geheel wordt bepaald 
doorr de gebruikte reken-wiskundemethode (Hofman & Guldemond, 1998). 

Mett traditionele (mechanistische) methoden blijkt , voor zover die nog wor-
denn gebruikt, in zoverre gedifferentieerd onderwijs te worden gegeven dat het 
instructiew/mz«« voor groepjes leerlingen of voor individuele leerlingen wordt aan-
gepastt (Wijnstra, 1996). Dat betekent in de praktijk dat de leerlingen binnen één 
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klass dan met verschillende lesstof bezig kunnen zijn en dus ook een verschillende 
instructiee (moeten) krijgen. Met traditionele methoden is deze manier van wer-
kenn relatief goed uitvoerbaar, omdat de instructie die de leerkracht volgens de 
handleidingg geeft wat minder uitgebreid is dan in realistische methoden. Echter, 
inn traditionele methoden gaat de instructie doelgericht af op het aanbieden van de 
snelstee oplossingsprocedure en de bijbehorende rekenregel(s). De rekenstof wordt 
tijdenss de instructie overwegend uitgelegd en voorgedaan, wat minder tijd in be-
slagg neemt dan de in de handleiding beschreven instructie bij realistische metho-
den.. Hierdoor is het bij traditionele methoden mogelijk om in één rekenles ach-
tereenvolgenss aan verschillende subgroepen in de klas meerdere malen een in-
structiee over heel verschillende lesstof te geven. Deze manier van werken wordt 
dann ook eerder gedifferentieerd dan adaptief onderwijs genoemd, vanwege de dif-
ferentiatiee die al vóór de instructie plaatsvindt. Adaptief onderwijs impliceert na-
melijk,, dat de leerlingen wel in eerste instantie klassikaal dezelfde lesstof krijgen 
aangeboden,, maar dat daarna vervolginstructies of verwerking van deze stof indi-
vidueell  worden aangepast. Dit is ook het geval bij realistisch reken-wiskunde-
onderwijs,, waar de instructie echter tijdrovender is dan bij traditionele metho-
den.. Vrijwel alle leraren die realistische methoden gebruiken geven aan, dat de 
rekeninstructiee overwegend klassikaal wordt gegeven, zoals dit in de methoden 
staatt beschreven (Cito, 2000). Bij de verwerking van de oefenstof wordt vervol-
gens,, naar de mening van 60% van de leraren, naar niveau en tempo gedifferen-
tieerd.. Treffers houdt in een interview in Didaktief (Schoor, 1997) een pleidooi 
voorr (neo-) klassikaal rekenonderwijs, met als argument dat leerlingen van eikaars 
oplossingsmethodenn kunnen leren wanneer de leerkracht de verschillende 
oplossingsmanierenn klassikaal bespreekt. Het is echter niet duidelijk of de zwakke 
rekenaars,, gezien hun zwakke basisvaardigheden, voldoende van de klassikale in-
structiee kunnen opsteken en of de differentiatie tijdens de verwerking voldoende 
iss om aan de verschillen tussen leerlingen (en met name aan de verschillen in 
instructiebehoefte)) tegemoet te komen. Van Luit (1998) pleit er dan ook voor om 
voorr leerlingen met rekenproblemen specifieke orthodidactische instructiewijzen 
tee hanteren en zonodig aanvullende (remediërende) programma's te gebruiken. 

Dee vraag rijst hoe men kan bepalen wanneer men onderwijs werkelijk adaptief 
onderwijss kan noemen. Het Procesmanagement WSNS heeft negen kwaliteits-
criteriaa beschreven waaraan adaptief onderwijs dient te voldoen. Elk van deze 
criteriaa gaat uit van specifiek leerkrachtgedrag. Deze negen criteria zouden stu-
rendd moeten zijn voor het gedrag van de leerkracht, met als doel om kwalitatief 
goedd adaptief onderwijs te geven. Echter, leerkrachten geven zelf aan dat de me-
thodenn waarmee zij werken juist bepalend zijn voor hoe zij het (adaptieve) onder-
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wijss in de klas kunnen organiseren. In de perceptie van leerkrachten hangt adap-
tieff  onderwijs kennelijk meer af van de aanwijzingen die de methoden op dit 
gebiedd geven, dan van hun eigen leerkrachtvaardigheden. Toch bleek bijvoorbeeld 
uitt het MORE-Onderzoek (1993) dat het realistisch rekenonderwijs zoals dat in 
dee methoden is uitgewerkt, door de leerkrachten niet of slechts den dele volgens 
dee bedoelingen wordt onderwezen. Suggesties uit de handleiding worden (lang) 
niett altijd opgevolgd. Doordat de meeste leraren nog volgens het traditionele reken-
onderwijss zijn geschoold, is open realistisch reken-wiskundeonderwijs nog geen 
gemeengoedd (Gravemeijer, 2001). Daarnaast zijn specifieke leerkrachtvaardigheden 
vereist,, in die zin dat de leerkracht zicht moet hebben op de specifieke kenmerken 
enn moeilijkheden van de leerstof en bovendien in staat moet zijn om onderscheid 
tee maken tussen de rekenvaardigheden van de verschillende subgroepen leerlingen 
inn de klas (Janson, 1996). Tevens zijn specifieke klassenmanagementvaardigheden 
nodigg om de afstemming op deze subgroepen leerlingen in de praktijk ten uitvoer 
tee brengen. Kennelijk is gebruikmaking van adaptieve methoden geen doorslag-
gevendee factor voor het realiseren van werkelijk adaptief onderwijs in de klas. 

Ookk in diverse studies is nagegaan aan welke voorwaarden moet zijn voldaan 
omm te kunnen spreken van adaptief onderwijs. Horman en Guldemond (1998) 
analyseerdenn een aantal van deze studies en vonden zes basiscomponenten van 
adaptieff  onderwijs die in de methoden uitgewerkt zouden moeten zijn om te 
kunnenn voldoen aan de criteria voor adaptief onderwijs. Deze basiscomponenten 
hebbenn betrekking op signalering en diagnostisering van problemen of achter-
standen,, het geven van modellen voor de leerstoforganisatie, het geven van aan-
wijzingenn voor het toepassen van variatie in instructiewijzen, het toetsen en eva-
luerenn van de leerlingvorderingen en het gebruik (kunnen) maken van of verwij-
zenn naar aansluitende remediële materialen. Zes moderne reken-wiskunde-
methodenn (waarvan vijf realistisch) zijn door zowel onderzoekers als door des-
kundigenn gescreend op zogenaamde indicatoren voor adaptief onderwijs. Opval-
lendd is, dat alle methoden in meerdere of mindere mate voldeden aan de criteria, 
waarbijj  de niet-realistische methode het laagst scoorde. Echter, het feit dat de 
methodenn voldoen aan criteria voor adaptief onderwijs, wil nog niet zeggen dat 
ookk werkelijk adaptief onderwijs wordt gerealiseerd, gezien de eerder genoemde 
invloedd van de andere factoren zoals het leerkrachtgedrag, de leerkrachtvaardigheden 
enn de groepskenmerken. Op grond van de methoden kan daardoor niet worden 
vastgesteldd of het reken-wiskundeonderwijs voor met name de zwakke leerlingen 
well  voldoende adaptief is. 

Omm vooral de zwakke rekenaars extra te ondersteunen is gedurende drie jaar 
tussenn 1995 en 1998 het project 'Kwaliteitsversterking Rekenen en Wiskunde' 
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uitgevoerdd (Houtveen, Booij & Overmars, 1996). Het project is opgezet met 
gebruikmakingg van expertise die is opgebouwd met een schoolverbeterings-
programmaa voor lezen. Voor het vakgebied rekenen-wiskunde zijn de nodige vak-
specifiekee aanpassingen gedaan. Als uitgangspunten voor adaptief onderwijs is 
gekozenn voor zes experimentele variabelen: het planmatig werken ter voorkoming 
vann uitval van leerlingen, het werken met het instructiemodel voor strategisch 
handelen,, het in hoge mate realiseren van effectieve onderwijstijd, het bieden van 
eenn exploratieve leefomgeving, het versterken van zelfvertrouwen en competentie-
gevoel,, en het bevorderen van een zelfstandige leerhouding bij leerlingen. Leer-
krachtenn en directeuren werden intensief begeleid en volgden bovendien uitge-
breidee nascholing. Acht onderwijsbegeleidingsdiensten uit Nederland namen deel 
aann dit project en 15 scholen werden door hun onderwijsbegeleidingsdienst bege-
leid.. Een belangrijke vraag was, of de gekozen begeleidingsstrategie voor de scho-
lenn ook daadwerkelijk leidde tot meer adaptief onderwijs voor rekenen-wiskunde. 
Eenn andere vraag was, of dit adaptieve onderwijs ook betere leerresultaten bij de 
leerlingenn opleverde. Beide onderzoeksvragen konden bevestigend worden beant-
woordd (Van Zoelen & Houtveen, 2000). Op de experimentele scholen werd op 
vij ff  van de zes experimentele variabelen significant meer adaptief onderwijs gege-
ven.. Alleen in zelfvertrouwen van de leerlingen is geen groei geconstateerd. Ook 
bleekk dat bij de leerlingen in groep 3 en 4 een verbetering van de leerprestaties 
voorr rekenen-wiskunde was opgetreden. Voor de leerlingen die in groep 4 aan het 
experimentt deelnamen, bleken deze resultaten na een jaar in groep vijf nog steeds 
tee bestaan, hoewel niet voor de leerlingen die in groep 3 het experiment hadden 
gevolgd.. Het blijkt dus mogelijk om, door middel van een intensieve begeleiding 
vann leerkrachten in scholen, elementen van adaptief onderwijs te implementeren 
enn als gevolg daarvan meer adaptief onderwijs te geven met realistische reken-
wiskundemethodenn en bovendien het aantal uitvallers te reduceren. 

2.33 Zwakke rekenaar s 

Dee basis voor gecijferdheid is getalbegrip, waarvan tellen een belangrijk aspect 
is.. Goed kunnen tellen in zijn verschillende gebruiksvormen is een voorwaarde 
omm te kunnen leren rekenen. Het blijkt dat zwakke rekenaars het tellen vaak niet 
voldoendee beheersen.Zwakke rekenaars blijken een aantal kenmerken gemeen-
schappelijkk te hebben. Door deze kenmerken te onderscheiden, kan worden vast-
gesteldd welke leerbehoeften zij hebben en hoe hieraan kan worden tegemoet geko-
men. . 
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2.3.11 Tellen als basis voor het aanvankelij k rekene n 
Getalbegripp is de basis van gecijferdheid. Voor het verwerven van getalbegrip 

onderscheidtt Goffree (1989) tien afzonderlijke 'bouwstenen', ofwel essentiële on-
derdelenn van getalbegrip. De bouwstenen zijn achtereenvolgens: 1. het doen van 
spontanee wiskundige activiteiten; 2. het leren van de telnamen; 3. het tellen van 
aantallen;; 4. het zien van structuren; 5. het leren van de getalsymbolen ofwel de 
cijfers;; 6. het gebruiken van de getallenlijn; 7. het construeren van getallen boven 
dee tien; 8. het toepassen van getallen, ofwel het 'zien' van getallen in reële situaties; 
9.. het 'zich iets kunnen voorstellen' bij getallen; 10. het vinden van mooie (ronde) 
getallenn in een bepaalde omgeving. 

Eenn belangrijke bouwsteen van getalbegrip is tellen. De ontwikkeling van het 
tellenn verloopt gelijktijdig met de ontwikkeling van het getalbegrip (Van de Rijt, 
1996).. In de ontwikkeling van het tellen onderscheidt Buys (1991) zes fasen. 

FaseFase 1: tellen via visueel herkennen 
Kinderenn blijken al op jonge leeftijd gevoel voor (verschillen in) hoeveelheden 

tee bezitten en verder te ontwikkelen, hoewel hoeveelheden dan nog niet tellend 
wordenn bepaald. De voorschoolse ontwikkeling van het tellen wordt sterk beïn-
vloedd door de omgeving waarin het kind opgroeit, zoals de aanwezigheid en het 
gebruikmakenn van klokken, kalenders, legosteentjes en allerlei andere telbare voor-
werpenn (Vuurmans, 1994). 

FaseFase 2: akoestisch tellen 
Doorr liedjes en versjes op te zeggen en door middel van spelletjes wordt de 

telrijj  al geleidelijk bekend bij jonge kinderen, ook al zegt het tellen van concrete 
hoeveelhedenn hen nog niets. Met het frequent horen en opzeggen van de (volg-
ordee van de) getallen, worden de getallen in het geheugen vastgehouden. Kenmer-
kendd voor deze fase is, dat nog niet altijd de vaste volgorde van de getallen wordt 
aangehoudenn en dat het tellen niet altijd bij één begint (Van de Rijt, 1996). 

FaseFase 3: asynchroon tellen 
Vanaff  ongeveer vier jaar doen kinderen pogingen om voorwerpen echt te tel-

lenn en de hoeveelheid vast te stellen. Dit tellen verloopt in deze fase echter nog 
niett correct één voor één ofwel synchroon. Soms wordt een getal overgeslagen, of 
eenn voorwerp dubbel geteld, of worden twee voorwerpen voor één geteld. 

FaseFase 4: betekenissen van getallen beseffen 
Eénn getal kan in verschillende contexten verschillende betekenissen hebben. 

Trefferss (1998) noemt dit de verschillende 'tal-gedaanten'. Getallen kunnen wor-
denn gezien als 1) een hoeveelheid of aantal (ik heb zes dropjes); 2) een volgorde 
(dee zesde: nummer zes in de rij) ; 3) een maat (zes glazen wijn uit een fles); 4) een 
naamgetall  (tramlijn zes gaat naar...). Goffree (1989) noemt daarbij ook het reken-
getal,, waarmee berekeningen worden uitgevoerd, of als het resultaat van een bere-
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kening.. Door in verschillende situaties geconfronteerd te worden met de beteke-
nissenn van getallen, ontwikkelen kinderen gevoel voor het onderscheid tussen ge-
tallen. . 

FaseFase 5: resultatief tellen 
Vanaff  5-jarige leeftijd wordt een correcte één-één-relatie gelegd tussen de te 

tellenn objecten en de getallen. Het tellen wordt begonnen met één, elk voorwerp 
wordtt maar één keer geteld volgens de juist volgorde van de telrij en met het 
uitsprekenn van het laatste getal is tevens de totale hoeveelheid van de voorwerpen 
bepaald.. In eerste instantie worden kleine hoeveelheden correct resultatief geteld, 
maarr geleidelijk worden de hoeveelheden steeds groter. 

FaseFase 6: verkort tellen 
Nadatt enige tijd het resultatief tellen correct wordt uitgevoerd, komen kinde-

renn tot verkort tellen. Dit houdt in, dat bepaalde patronen als hoeveelheid worden 
herkendd en de rest daar één voor één bij wordt geteld. Bijvoorbeeld: hier liggen 
vierr blokjes, vijf , zes, zeven, acht, negen. Soortgelijk verloopt het structurerend 
tellenn in kleine groepjes: twee, vier, zes, acht, tien. Het tellen van de hoeveelheden 
verlooptt bij verkort tellen dus steeds korter en sneller. 

Correctt resultatief tellen en verkort kunnen tellen wordt door velen als de basis 
voorr het rekenen gezien. Bij het bereiken van de fase van het resultatief tellen, gaat 
hett voorbereidend rekenen van de kleuterleeftijd geleidelijk over in het aanvanke-
lij kk rekenen, waarbij in contexten en op handelingsniveau met optel- en aftrek-
opgavenn kan worden gewerkt (Van de Rijt, 1996). 

Tijdenss het aanvankelijk rekenen leren de kinderen de 'operaties' van het op-
tellenn en aftrekken uit te voeren, toe te passen en te noteren (TAL-team, 1998). 
Eenn voorwaarde hiervoor is het goed resultatief kunnen tellen. Pas dan kunnen, 
viaa een proces van toenemende verkorting (structurerend tellen) en formalisering, 
optel-- en aftrekopgaven worden gemaakt. Binnen dit proces van toenemende ver-
kortingg zijn drie niveaus te onderscheiden, in navolging van de niveautheorie van 
Vann Hiele (MORE, 1993). Volgens de auteurs van MORE is het eerste en het 
laagstee niveau het concrete (resultatieve) tellen, het tweede niveau is het structure-
rendd ofwel groepsgewijs tellen en het derde niveau is het formele rekenen met het 
optellenn en aftrekken. Echter, veel zwakke rekenaars blijken al moeite te hebben 
mett het komen tot het tellen op een hoger niveau. Een belangrijke vraag is, wan-
neerr en hoe blijkt dat leerlingen problemen of achterstanden hebben, met andere 
woorden:: hoe signaleert men deze zwakke leerlingen. Nadat de zwakke rekenaars 
zijnn gesignaleerd, kan worden vastgesteld met welke leerstof zij problemen erva-
ren,, zodat extra maatregelen kunnen worden getroffen om hen de kans te geven 
zichh de leerstof alsnog eigen te maken. 
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2.3.22 Signalerin g en oplossingsstrategieë n van zwakk e rekenaar s 
Inn paragraaf 2.3.3 zal nader worden ingegaan op de aard van de problemen en 

dee definiëring van de zwakke rekenaar. Wat betreft het signaleren van zwakke 
rekenaarss zijn er twee soorten toetsen waarmee de rekenvaardigheden van leerlin-
genn kunnen worden vastgesteld: de methodegebonden en daarnaast de methode-
onafhankelijke,, geformaliseerde toetsen. Met de methodegebonden toetsen kan 
wordenn nagegaan of de in de methode behandelde stof door de leerlingen wordt 
beheerst.. Deze toetsen signaleren dus alleen vorderingen op een beperkt gebied 
vann de leerstof, namelijk de stof die in de achterliggende periode is aangeboden. 
Methodeonafhankelijke,, geformaliseerde toetsen maken veelal onderdeel uit van 
eenn leerlingvolgsysteem (LVS) voor het primair onderwijs. Kenmerkend voor deze 
toetsenn is, dat zij een overzicht kunnen bieden van het totaal aan rekenvaardigheden 
diee niet alleen in de afgelopen periode maar ook in de afgelopen jaren is opge-
bouwd.. De mogelijkheden met geformaliseerde toetsen lijken daarmee groter dan 
mett methodegebonden toetsen. Echter, tot in de tachtiger jaren dienden de 
geformaliseerdegeformaliseerde toetsen op het gebied van rekenen en wiskunde eigenlijk alleen 
omm vast te stellen of leerlingen tot een juist antwoord konden komen voor ver-
schillendee soorten rekenproblemen (Van den Heuvel-Panhuizen, 1996). Vanuit 
dee realistische didactiek is hier altijd veel kritiek op geweest, mede omdat de wer-
kelijkee problemen van de leerlingen hier niet mee boven tafel kwamen. De echte 
problemenn van de leerlingen worden pas zichtbaar door te achterhalen welke 
oplossingsstrategieënn zij gebruiken. In een gesprek met de leerling bleken deze 
oplossingsstrategieënn wel naar voren te komen, maar door middel van de bestaande 
schriftelijkee toetsen bleek dit niet mogelijk. Door het Freudenthal Instituut (inder-
tijdd nog OW & OC) werd uitvoerig gezocht naar alternatieve schriftelijke toets-
wijzenn die meer informatie konden bieden over de problematiek van de leerlingen 
enn die bovendien beter zouden aansluiten bij de realistische didactiek. In 1987 
werdd het MORE-onderzoek (1993) gestart, met als doel om goede schriftelijke 
evaluatievee toetsen te ontwikkelen. Uit het MORE-onderzoek bleek onder meer, 
datt door middel van het gebruik van contexten en modellen van situaties in de 
toetsopgavenn veel verschillende oplossingsstrategieën van kinderen in kaart kun-
nenn worden gebracht. Door de ontwikkeling van dit soort toetsen, die zijn geba-
seerdd op de realistische didactiek, is het nu beter mogelijk om vast te stellen welke 
vaardighedenn wel of niet worden beheerst. 

Hett Cito heeft in het LVS een toets voor rekenen en wiskunde opgenomen, 
diee eveneens aansluit bij de didactiek van het realistisch rekenen. Met deze toets 
kann op basis van de behaalde score met behulp van De Rekengids (Cito) vrij goed 
wordenn vastgesteld welke (deel)vaardigheden leerlingen nog niet of slechts gedeel-
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telijkk beheersen. Zwakke rekenaars blijken vaak een aantal rekenproblemen ge-
meenschappelijkk te hebben, die kunnen worden gerangschikt onder een aantal 
kenmerken.. De orthodidactiek van het rekenen heeft zich hier al jarenlang mee 
beziggehouden.. Deze kenmerken worden in de volgende subparagraaf besproken. 

2.3.33 De zwakke rekenaar : kenmerkene n mogelijk e oorzake n 
vann probleme n 

Zwakkee rekenaars worden in het kader van dit onderzoek omschreven als leer-
lingenn die een achterstand blijken te hebben in het vak rekenen en wiskunde. Men 
dientt echter nog onderscheid te maken tussen leerlingen met een 'gewone' reken-
achterstandd en leerlingen met dyscalculie. Kinderen waarbij dyscalculie wordt 
vastgesteld,, zijn leerlingen die niet alleen kampen met achterstanden, maar tevens 
specifiekee problemen hebben met de automaticiteit bij het rekenen (Van Luit, 
1998).. Onder de leerlingen met een achterstand in het rekenen vallen in principe 
ookk de leerlingen die zich bevinden op de speciale basisscholen, de voormalige 
MLK -- en LOM-scholen. In het hier beschreven onderzoek zal niet nader worden 
onderzochtt of een leerling mogelijk dyscalculie heeft, of dat er alleen maar sprake 
iss van een achterstand op rekengebied. Dit gebeurt onder de aanname dat beide 
groepenn leerlingen, waarvan de leerlingen met dyscalculie ongetwijfeld in de min-
derheidd zijn, random over de onderzochte scholen zijn verdeeld. 

Tott nu toe is er over de oorzaken van het ontstaan van zwakke rekenaars geen 
eenduidigheid,, bijvoorbeeld over waarom de ene leerling moeite blijkt te hebben 
mett rekenen en de andere niet. De oorzaken kunnen uiteraard zowel in het reken-
wiskundeonderwijss worden gezocht als in specifieke leerlingkenmerken (Hars-
kamp,, Suhre & Willemsen, 1993; Willemsen, 1994). 

Watt betreft het gegeven reken-wiskundeonderwijs is volgens Treffers (1992) de 
aansluitingaansluiting op de oplossingsstrategieën die veel kinderen uit zichzelf gebruiken on-
voldoende.. Indien een oplossingsstrategie van een hoog niveau wordt aangebo-
den,, is het voor een grote groep kinderen moeilijk om deze te begrijpen, het gaat 
zee simpelweg 'boven de pet'. Daarnaast bestaat er nog steeds een breukvlak tussen 
dee verschillende aanpakken in de kleutergroepen en de didactische aanpak in groep 
driee (Goffree, 1989). In de kleuterbouw wordt overwegend uitgegaan van de ei-
genn ontdekkingen van kinderen, zij krijgen de ruimte om eigen leerervaringen op 
tee doen. De kinderen leren hier min of meer spelenderwijs, waardoor men kan 
zeggenn dat de ontwikkeling per kind verschillend verloopt. Echter, vanaf groep 
driee krijgen de leerlingen allemaal hetzelfde reken-wiskundeonderwijs, te begin-
nenn bij bladzijde 1 van het eerste rekenboekje, waardoor de individuele ont-
wikkelingslijnenn van kinderen min of meer abrupt worden afgebroken. Leerlin-
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genn die nog niet echt aan aanvankelijk rekenen toe zijn worden geconfronteerd 
mett leerstof waarvoor zij de nodige (deel) vaardigheden nog niet hebben. Mogelijk 
ligtt hier al een bron voor latere rekenproblemen. Daarnaast kan een verkeerde 
rekendidactiek,rekendidactiek, waarbij onvoldoende is gewerkt vanuit contexten ofwel reële toepas-
singssituaties,, leiden tot een soort 'systeemscheiding' tussen het maken van som-
metjess en het toepassen van de vaardigheden (Goffree, 1989). Wat in de reken-
lessenn is geleerd staat in dat geval voor sommige leerlingen gevoelsmatig los van de 
problemenn die opgelost moeten worden. In feite speelt hier een toepassings-
probleem,, doordat de context van het probleem niet door de leerling wordt her-
kendd en er vervolgens geen adequate oplossingsmethode wordt toegepast. 

Naastt het mogelijk in gebreke blijven van het gegeven reken-wiskundeonderwijs, 
lijkenn ook specifieke leerlingkenmerken te kunnen bijdragen aan rekenproblemen. 
Zwakkee rekenaars blijken vaak een aantal rekenproblemen gemeenschappelijk te 
hebben,, die terug te voeren zijn op een aantal kenmerken waarmee zwakke reken-
aarss zich onderscheiden van de gemiddelde rekenaars. Veel kinderen met reken-
problemenn hebben bijvoorbeeld, zoals eerder gezegd, problemen met het tellen 
(Vann Luit, 1987). Zwakke rekenaars beginnen in groep drie al vaak met onvol-
doendee telvaardigheden, met als gevolg onvoldoende getalbegrip (Van de Rijt & 
Vann Luit, 1994). Tevens blijken zwakke rekenaars nauwelijks of niet tot een spon-
tanee ontwikkeling van een juist gebruik van strategieën te komen. Veel van hun 
rekenproblemenn zijn dan ook terug te voeren op deze strategiezwakte (Ruijssenaars, 
1992;; Van Luit, 1987). 

Behalvee dat zwakke rekenaars vaak last hebben van strategiezwakte, hebben zij 
overr het algemeen ook weinig inzicht in getallen (Nelissen & Van Oers, 1990). Van 
Luitt (1998) omschrijft in dat kader het discriminatieprobleem, wat betekent dat 
eenn leerling niet inziet dat de positie van een bepaald cijfer in een getal de waarde 
aangeeft.. In het getal 38 is de 8 bijvoorbeeld minder waard dan de 3. Doordat de 
tientallenn en eenheden worden verwisseld, kunnen door dit gebrek aan inzicht 
systematischee fouten ontstaan (Harskamp e.a., 1993).3 Daarnaast kunnen zwakke 
rekenaarss zich moeilijk een voorstelling maken van hoeveelheden en hebben zij 
moeitee met de abstracte relaties daartussen (Nelissen & Van Oers, 1990). Zwakke 
rekenaarss hebben ook moeite met relaties tussen getallen, zoals het feit dat een 
kwartjee vijf stuivers waard is, wat de verhouding van 5:1 representeert. Door de 

33 Mogelijk speelt daarbij overigens ook een rol, dat in het Nederlands bij grote getallen de leesrichting wordt omgedraaid. 
Bijvoorbeeldd bij het getal 35: eerst wordt de 5 uitgesproken, dan de 3. Onderzoek van Fuson, Perry & Kwon (1994) bij 
(Noord)-Amerikaansee kinderen toont bijvoorbeeld aan, dat deze kinderen bijvoorbeeld geen problemen blijken te hebben 
mett getallen als 38 (thirty-eight), maar well met getallen tussen de 10 en de 20. Uit een experiment waarbij (tijdelijk) deze 
getallenn tussen de 10 en de 20 zijn herbenoemd tot 'one ten and one', 'one ten and two', 'one ten and three' en zo voorts 
bleek,, dat de leertingen er vanaf dat moment geen moeite meer mee hadden. 
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invoeringg van de Euro is er helaas een eind gekomen aan deze mooie rekenkun-
digee verhouding, die voor anderen juist inzicht gaven in de relaties tussen getal-
len. . 

Mogelijkk spelen ook inprentingproblemen een rol bij zwakke rekenaars, in com-
binatiee met een gebrekkig korte-termijngeheugen (Van Luit, 1987). Het beheer-
senn van bepaalde basiskennis in de vorm van automatismen wordt door veel 
rekendidacticii  benadrukt (MORE, 1993) en kinderen met rekenproblemen blij -
kenn vaak automatiseringsproblemen te hebben. Nelissen en Van Oers (1990) de-
finiërenfiniëren automatismen als volgt: 'Automatismen zijn zeer snelle, zonder noemens-
waardigee tussentijdse denkinspanning verlopende mentale processen waarin een 
correctee en steeds constante reactie wordt gegeven op een gegeven signaal'. In de 
mechanistischee rekenbenadering werd veel 'blind' geautomatiseerd, dus niet op 
basiss van inzicht. In het realistisch rekenen wordt actief en op basis van inzicht 
geleerd,, zodat de stof beter wordt onthouden (Leenders e.a., 1995). Handig reke-
nen,, dus rekenen op het derde niveau, berust vaak op het beschikbaar hebben van 
allerleii  correcte automatismen. Echter, met handig rekenen en automatiseren wordt 
niett hetzelfde bedoeld (Nelissen & Van Oers, 1990). Bij handig rekenen vinden 
namelijkk tussentijds nog afwegingen plaats, als onderdeel van een denkproces. 
Bijvoorbeeldd bij de opgave: 8+7, eerst 8+8 = 16, dan nog één eraf: is 15. Ook als 
dee opgave 8+8 wél zou zijn geautomatiseerd, moeten voor de opgave 8+7 nog 
enkelee tussenstappen worden genomen. Van Luit (1998) noemt deze problemen 
'denkproblemen'' ofwel problemen met denkopgaven, omdat de leerling bij zo'n 
soortt opgave niet gebruikmaakt van de associatie met de opgave die 'in de buurt 
ligt'.. Het automatiseren van de basisbewerkingen kost bij de zwakke leerlingen 
zoveell  moeite en tijd, dat het geheugen voortdurend zwaarder wordt belast (Nelissen 
&&  Van Oers, 1990). Als gevolg van een gebrek aan inzicht en de onvoldoende 
automatisering,, worden de opgaven veelal tellend opgelost en raakt het korte-
termijngeheugenn nog meer overbelast. Door deze overbelasting worden niet alle 
tijdenss het oplossingsproces te nemen stappen correct uitgevoerd, zodat ook hier-
doorr weer fouten ontstaan. Goede rekenaars daarentegen, stemmen hun oplossings-
wijzee af op het soort opgave en gebruiken de handigste manier (Boswinkel, 1995). 
Ditt zijn oplossingsstrategieën op het derde en hoogste niveau (TAL-team, 1998). 

Tevenss kunnen een gebrek aan taalvaardigheid en motivatie- en concentratiepro-
blemenblemen een rol spelen (Nelissen & Van Oers, 1990; Van Luit, 1987). Een geringe 
motivatiee voor rekenen kan de inzet negatief beïnvloeden. Bovendien kan het 
gevoell  van falen met rekenen ook de motivatie van de leerling negatief beïnvloe-
den.. Bij een gebrekkige taalvaardigheid kan het tevens voorkomen dat contextop-
gavenn in de vorm van een verhaaltje moeilijk te bevatten zijn. Dit geldt waar-
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schijnlijkk meer voor allochtone leerlingen dan voor leerlingen die Nederlands als 
eerstee taal hebben. Daarnaast is taal als communicatiemiddel nodig voor het ver-
krijgenn van interactie bij het bespreken van mogelijke oplossingsmethoden. Er 
wordenn vragen gesteld, uitleg gegeven, voorbeelden en oplossingsmanieren ge-
noemd.. Taal speelt dus een belangrijke rol. 

Tenn slotte speelt ook ten gebrekkige infbrmatieverwerkingyaak een rol bij zwakke 
rekenaarss (Ruijssenaars, 1992; Van Luit, 1998). Bij het oplossen van opgaven 
waarbijj  meerdere stappen moeten worden genomen, wordt vaak een beroep ge-
daann op het kortetermijngeheugen, het tussentermijngeheugen en het langetermijn-
geheugen.. Bovendien is naast een goed functionerend geheugen ook een 'monitor-
junctiejunctie nodig, om alle tussenstappen die tijdens het oplossen van een opgave ge-
nomenn moeten worden te bewaken, zelf aan te sturen en te controleren. Bij zwakke 
rekenaarss is deze zelfsturende functie vaak onvoldoende, zij vinden het moeilijk 
omm oplossingen voor opgaven zelfstandig voor te bereiden, uit te voeren en te 
controlerenn (Compagnie-Rietberg, 1994). Zij kunnen geen structuur aanbrengen 
inn hun werkaanpak en hebben geen overzicht over de stappen die genomen moe-
tenn worden. Hoe minder het geheugen bij een leerling functioneert, hoe meer 
rekenhandelingenn moeten worden uitgevoerd en gemonitord om tot een juiste 
oplossingg te kunnen komen. Problemen op het ene gebied kunnen dus eventuele 
problemenn op het andere gebied nog versterken. 

Wellichtt ten overvloede wordt hier nog opgemerkt, dat niet alle zwakke reken-
aarss dezelfde kenmerken hebben, maar dat men bepaalde kenmerken wel veelvul-
digg bij zwakke rekenaars ziet terugkomen. All e mogelijke problemen en kenmer-
kenn bij elkaar vragen om een gerichte benadering van de zwakke rekenaars (Hars-
kampp e.a., 1993), waarbij wordt ingespeeld op hun specifieke leerbehoeften. 

2.3.44 Leerbehoefte n van de zwakk e rekenaar s 
Omm aan de leerbehoeften van zwakke rekenaars tegemoet te komen en daar-

meee adaptief onderwijs te realiseren, lijken, gezien hetgeen in hoofdstuk 1 en in 
hett huidige hoofdstuk 2 is gesteld, aanpassingen op verschillende gebieden nodig. 
Hett eerste gebied heeft betrekking op de vorm van de instructie en op de wijze 
waaropp de leerstof wordt aangeboden en de organisatie daarvan. Het tweede ge-
biedd betreft de afstemming van de inhoud van de instructie op de individuele 
leerbehoeftenn van de leerlingen. 

Watt betreft het eerstgenoemde aspect, de vorm van de instructie en de wijze 
vann aanbieding van de leerstof en de organisatie daarvan, geldt voor kinderen die 
moeitee hebben met rekenen dat zij nog meer dan de gemiddelde rekenaar afhan-
kelijkk zijn van de instructie die zij krijgen en van de gevolgde didactiek (Hout-
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veen,, Booij & Overmars, 1996). Zwakke rekenaars komen kennelijk niet spon-
taann tot automatismen, zodat voor hen een meer systematische en sturende didac-
tiekk moet worden gebruikt (Ruijssenaars, 1992, Houtveen, Booij, Overmars, 1996). 
Inn hoofdstuk 1 is al beschreven, dat gestructureerd onderwijs in combinatie met 
strategietrainingg effectief is voor zwakke leerlingen. Bovendien hebben deze leer-
lingenn vanwege hun gebrekkige zelfsturing behoefte aan structurering van hun 
leergedrag.leergedrag. Dit vraagt om de nodige deskundige ondersteuning (Ruijssenaars, 1992; 
Compagnie-Rietberg,, 1994a). Door de fasen in het oplossingsproces vooraf te 
structurerenn en door de leerlingen relaties te laten leggen tussen de reken-
vaardighedenn en bepaalde praktische toepassingen, krijgen de leerlingen een beter 
begripp en zijn zij beter in staat de vaardigheden toe te passen in de dagelijkse 
praktijkk (Van Luit, 1998). Tevens is een uitbreiding van de beschikbare leertijd 
vann belang (Willemsen, 1994; Slavin, 1989), zoals in paragraaf 1.1.2 al is bespro-
ken.. Hoe meer tijd aan reken-wiskundeonderwijs wordt besteed, hoe meer de 
leerlingenn kunnen leren (MORE, 1993; Houtveen, Booij & Overmars, 1996). 
Zwakkee rekenaars hebben nog meer dan de andere leerlingen behoefte aan een 
hogee daadwerkelijk bestede leertijd en zij hebben aanvullende instructie nodig 
omm oplossingsstrategieën op een hoger niveau te leren beheersen. Uiteraard is met 
betrekkingg tot alle bovengenoemde punten de leerkracht verantwoordelijk voor 
dee vervulling van deze voorwaarden. 

Tenn aanzien van het tweede aspect voor wat betreft de afstemming van de 
inhoudd van de instructie op de individuele leerbehoeften van de leerlingen, is 
inhoudelijkee kennis van zaken vereist. Veel realistische reken-wiskundemethoden 
bevattenn relatief weinig extra toegesneden leerstof voor de zwakke rekenaars. In de 
voorgaandee paragraaf is al beschreven, dat de belemmeringen van zwakke reken-
aarss kunnen bestaan uit onvoldoende getalbegrip en beheersing en automatisering 
vann de basisstof, het vasthouden aan omslachtige telstrategieën, gebrek aan getal-
begripp en inzicht in de getallen, een zwak en overbelast geheugen, gebrekkige 
informatieverwerking,, het ontbreken van of een gebrekkige monitorfunctie, een 
geringee mate van zelfsturing of ook een gebrekkige taalvaardigheid en/of motiva-
tiee voor het rekenen. Om deze redenen is het van belang dat de leerstofinhouden 
opp de leerlingen worden afgestemd. Op dit aspect zal in hoofdstuk 4 bij de be-
schrijvingg van het interventieprogramma worden ingegaan. 

2.3.55 Wanneer interveniëren ? 
Ookk al doen zwakke rekenaars veelvuldige leerervaringen op, toch raken be-

paaldee basiskennis en vaardigheden niet of slechts moeizaam geautomatiseerd 
(Ruijssenaars,, e.a., 1994). Zwakke rekenaars gebruiken namelijk heel vaak het 
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tellenn als oplossingsmethode en blijven daardoor hangen in het laagste oplossings-
niveauu (Treffers & Van den Heuvel-Panhuizen, 1999; TAL-team, 1998). Een extra 
struikelblokk is het optellen en aftrekken waarbij het tiental moet worden gepas-
seerdd (Harskamp, Suhre & Willemsen, 1993). Voor het kunnen oplossen van 
opgavenn van nul tot honderd is minimaal nodig, dat kinderen structurerend (met 
groepjess van twee, vijf of tien) kunnen tellen. Doordat de zwakke leerlingen blij -
venn hangen in hun omslachtige (tellende) of zelfs foutieve oplossingsstrategieën, 
kann bij het rekenen tot honderd een heel nieuw stelsel van omslachtige of ver-
keerdee oplossingsstrategieën ontstaan (Harskamp, Suhre & Willemsen, 1993; 
Willemsen,, 1994). Deze strategieën en systematische fouten belemmeren het later 
handigg en vlot kunnen rekenen tot de honderd. Leerlingen die in de loop van 
groepp vier nog niet structurerend kunnen tellen, lopen dus een groot risico om in 
eenn later stadium met rekenen-wiskunde uit te vallen. Rekenproblemen worden 
echterr vaak pas voor het eerst gesignaleerd in de loop van groep 4 of zelfs pas in 
groepp 5, als het optellen of aftrekken tot 20 en tot 100 beheerst dient te worden en 
hierr een beroep op wordt gedaan bij opgaven van een zekere moeilijkheidsgraad 
(Harskampp e.a., 1993). Voor het kunnen rekenen tot 20 en vervolgens tot 100 is 
hett namelijk nodig om manieren van handig rekenen of geautomatiseerde vor-
menn te beheersen. 

Gezienn het bovenstaande lijk t het zinvol om de (potentieel) zwakke rekenaars 
tijdig,, dat wil zeggen bij voorkeur al in groep 3 of uiterlijk in groep 4, te onder-
kennenn en hen adequate hulp te bieden, op een tijdstip dat zij nog niet geheel zijn 
vastgelopenn in hun foutieve of omslachtige rekenstrategieën. Aan de ene kant 
kunnenn de zwakke rekenaars op dat moment aan de hand van de toetsen al vrij 
goedd worden gesignaleerd, anderzijds zijn zij dan nog niet geheel vastgelopen in 
hunn oplossingsstrategieën. Hoewel de automatiseringsvaardigheden bij deze ge-
signaleerdee leerlingen over het algemeen nog onvoldoende zijn ontwikkeld, is het 
inn dit leerstadium nog mogelijk hen via de strategie van het structurerend tellen te 
brengenn tot strategieën van een hoger niveau. Indien met een interventie wordt 
gewachtt totdat de leerlingen later in groep 5 echt zullen zijn vastgelopen met het 
rekenen,, worden de mogelijkheden en kansen om hen nog van hun verkeerde 
oplossingsstrategieënn af te brengen steeds kleiner. Vanuit dit oogpunt is een inter-
ventiee die medio groep vier van start gaat goed te verdedigen. 

Interventiess kunnen op tal van manieren worden uitgevoerd. In dit onderzoek 
zall  verslag worden gedaan van een peer tutoring programma voor leerlingen uit 
groepp vier die op de Cito-toets voor rekenen en wiskunde worden gesignaleerd als 
potentiëlee (toekomstige) uitvallers. De gesignaleerde 'tutees' uit groep 4 worden 
individueell  begeleid door tutoren uit groep 7, die aanvankelijk drie maal per week, 
maarr vanaf halverwege het programma nog twee maal per week een extra rekenles 
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gevenn aan 'hun' tutee. Een mogelijk neveneffect van het functioneren van deze 
leerlingenn uit groep 7 als tutor zou kunnen zijn, dat ook de rekenprestaties van de 
tutorenn verbeteren, omdat er aanleidingen voor reflectie op het eigen rekenen en 
dee toegepaste rekenstrategiëen kunnen ontstaan.Vanuit hun rol als tutor zijn zij 
opnieuww met leerstof bezig die zij enkele jaren eerder kregen aangeboden. Door 
mett een jongere leerling, de tutee, te reflecteren op oplossingswijzen, krijgen zij 
volopp gelegenheid de aanwezige kennis te herstructureren en op een hoger niveau 
uitt te breiden (zie ook paragraaf 1.2.5). Daarom zullen in dit onderzoek niet 
alleenn de rekenprestaties van de tutees, maar ook die van de tutoren worden ge-
volgd. . 

2.44 Samenvattin g en probleemstellinge n 

Hoewell  relatief veel onderwijstijd wordt besteed aan het rekenwiskunde-
onderwijss en de didactiek de laatste decennia een enorme ontwikkeling heeft door-
gemaaktt in de richting van realistisch reken-wiskundeonderwijs, is het aantal leer-
lingenn met rekenproblemen of rekenachterstanden niet afgenomen. Adaptief on-
derwijs,, dat als doel heeft om tegemoet te komen aan de specifieke leerbehoefte 
vann individuele leerlingen, blijkt in realistische reken-wiskundemethoden niet stan-
daardd in het instructiegedeelte van de les te zijn opgenomen. Realistisch rekenen 
heeftt als theoretische basis het actief construeren van kennis in een sociale con-
text,, waarbij interactie tussen de lerenden een grote rol moet krijgen. Samen-
werkendd leren vindt plaats in een soortgelijke sociale context, waarbij de inter-
persoonlijkee samenwerkingsprocessen tussen leerlingen van invloed zijn op de 
intrapersoonlijkee leerprocessen bij leerlingen. Realistisch rekenen en samenwer-
kendd leren vertonen daarmee sterke overeenkomsten in hun uitgangspunten, zo-
datt het geven van instructie in het reken-wiskundeonderwijs door middel van 
samenwerkingg tussen een tutor en een tutee voor de hand lijk t te liggen. 

Ondankss de grote vernieuwingen in het reken-wiskundeonderwijs in Neder-
landd van de laatste decennia kent het onderwijs nog steeds grote aantallen leerlin-
genn die onvoldoende presteren. Gezien de overeenkomsten in uitgangspunten van 
realistischh reken-wiskundeonderwijs en samenwerkend leren, lijk t het voor de hand 
tee liggen om een interventie voor de aanpak van rekenachterstanden, waarbij ge-
bruikk wordt gemaakt van de jarenlange kennis en ervaring vanuit de orthodidactiek, 
tee combineren met één van de vormen van samenwerkend leren. In dit geval is 
gekozenn voor peer tutoring als samenwerkingsvorm. 
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Hett bovenstaande leidt tot de volgende eerste twee onderzoeksvragen: 
11 Welke cognitieve korte- en langetermijneffecten heeft de inzet van een tutor-

programmaa op de rekenprestaties van de zwakpresterende tutees uit groep 
4? ? 
aa Verkrijgen de tutees meer inzicht in het rekenen? 
bb Verbeteren de automatiseringsvaardigheden? 

22 Welke cognitieve korte- en langetermijneffecten heeft het deelnemen in 
eenn tutorprogramma op de rekenprestaties van de tutoren uit groep 7? 
aa Verkrijgen de tutoren meer inzicht in het rekenen? 
bb Verbeteren de automatiseringsvaardigheden? 

Behalvee effecten op cognitief gebied zou men ook effecten op sociaal-emotio-
neell  gebied kunnen verwachten (zie hoofdstuk 1). Het gevoel van falen bij het 
rekenenn zou bijvoorbeeld de motivatie van de leerling negatief kunnen beïnvloe-
den,, of, andersom geredeneerd, een verandering of verbetering in de rekenprestaties 
zouu kunnen samenhangen met een verandering of verbetering van de motivatie 
voorr het rekenen. Dit kan zowel voor de tutees als voor de tutoren gelden. Daar-
naastt krijgen de tutoren veel oefening in het werken met een jonge leerling en in 
hett uitleggen van de rekenstof. Mogelijk ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen op 
hett gebied van het geven van uideg aan een andere leerling. Een andere mogelijk-
heidd is, dat zij leren om zich beter in te leven in de ander, ofwel sensitiever worden 
voorr medeleerlingen. De onderzoeksvragen op dit gebied luiden als volgt: 

33 Welke sociaal-emotionele korte-termij neffecten treden op bij tutees uit groep 
4? ? 

44 Welke sociaal-emotionele korte-termijneffecten treden op bij tutoren uit 

groepp 7? 

Eenn programma voor peer tutoring dat op systematische, gestructureerde wijze 
iss opgezet en ingevoerd, lijk t in Nederland een relatief nieuw verschijnsel. Het tot 
nuu toe in Nederland uitgevoerde onderzoek heeft zich, voor zover bekend, niet 
specifiekk gericht op de beleving en de tevredenheid van de betrokkenen. Het hier 
besprokenn onderzoek richt zich daarom tevens op de vraag, hoe de bij het 
tutorprogrammaa betrokkenen het programma evalueren en beoordelen, wat leidt 
tott de volgende onderzoeksvraag: 

55 Hoe tevreden zijn leerkrachten, tutees, tutoren, ouders, en proefleiders over 

hett tutorsysteem? 

Inn het volgende hoofdstuk zullen de onderzoeksgroepen en de aard en inhoud 
vann de interventie worden beschreven. 
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Inn de voorgaande twee hoofdstukken is onder andere verondersteld, 
datt peer tutoring een effectieve manier zou kunnen zijn om de reken-
prestatiess van zwakke rekenaars te verbeteren. Daarbij zouden niet al-
leenn de prestaties kunnen verbeteren van de tutees (de leerlingen uit 
groepp 4 die de hulp ontvangen), maar ook van de tutoren (uit groep 7) 
diee de rekenlessen geven. Tevens wordt nagegaan of er effecten zijn op 
hett gebied van motivatie voor rekenen en voor een aantal andere so-
ciaal-emotionelee aspecten, die verder worden toegelicht. In dit hoofd-
stukk worden na een korte beschrijving van het voorafgaande pilot-
onderzoekk het onderzoeksdesign en de procedure van het hoofdonderzoek 
uiteengezet.. Vervolgens worden de instrumenten beschreven en ver-
antwoord. . 

3.11 Beknopt e beschrijvin g van het pilotonderzoe k 

Voorafgaandd aan het hoofdonderzoek, waarvan het design in dit hoofdstuk zal 
wordenn uiteengezet, is een pilotonderzoek gehouden. Dit pilotonderzoek had tot 
doel,, om alle aspecten van de implementatie en van de inhoud van het program-
maa op kleine schaal uit te proberen, waarna zonodig nog tijdig het hoofdonder-
zoekk op specifieke onderdelen zou kunnen worden bijgesteld. 

Overr dit pilotonderzoek is eerder gerapporteerd (Vosse, 1999). Het betreft 
eenn quasi-experimenteel onderzoek met voor- en nametingen, waarbij gebruik is 
gemaaktt van een experimentele en een controlegroep. In totaal zijn drie metingen 
uitgevoerd:: twee voormetingen en één nameting. De voormetingen vonden ach-
tereenvolgenss in september 1995 en in januari 1996 plaats. Het tutorprogramma 
liepp van februari 1996 tot juni 1996. De posttest vond in juni plaats, direct na 
afloopp van het programma. 
Dee onderzoeksvragen luidden: 

11 Leidt een cross-age tutorprogramma voor aanvankelijk rekenen en wiskunde 
bijbij  riskoleerlingen uit groep 4 (de tutees) tot betere rekenprestaties? 

22 Leidt het functioneren als tutor voor een leerling in groep 4 tot betere reken-
prestatiess op het eigen rekenniveau van de tutoren in groep 7? 
aa voor Getallen & Bewerkingen 
bb voor Meten, Tijd & Geld 

Voorr zowel groep 4 als voor groep 7 is de Cito-toets voor Rekenen en Wis-
kundee gebruikt. De beide onderzoeksvragen zijn beantwoord door analyse van de 
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Cito-toetsresultatenn met behulp van multivariate analysetechnieken in SPSS 
(MANOVA) .. In dit design met herhaalde metingen zijn de interactie-effecten 
tussenn het verloop van de beide voormetingen en de nameting voor de beide groe-
penn geanalyseerd. Kort samengevat blijken de 15 overgebleven tutees (van de 16) 
diee deelnemen aan het tutorprogramma een aanzienlijke vooruitgang te vertonen 
inn rekenprestaties op de Cito-toets, waarmee de absolute achterstand ten opzichte 
vann de controlegroep (N=33) wordt ingelopen. Bij de 14 overgebleven tutoren 
(vann de 16) is op de subtest 'Getallen en Bewerkingen' in vergelijking met de 
controlegroepp (N=4l) wel een significant effect gevonden, maar bij Meten, Tijd 
&&  Geld niet. De absolute achterstand ten opzichte van de controlegroep is echter 
niett ingelopen. Opgemerkt dient te worden, dat enige voorzichtigheid met be-
trekkingg tot de generaliseerbaarheid van de gevonden effecten is geboden, aange-
zienn slechts twee scholen aan het experiment deelnamen. 

Inn het pilotonderzoek bleek dat de procedure voor de opzet van het programma 
evenalss de basisstructuur van het programma, grotendeels voldeden aan de ver-
wachtingen.. Wel hebben, op basis van de bevindingen in de pilot, op organisa-
torischh gebied enige bijstellingen plaatsgevonden die zijn verwerkt in het hoofd-
onderzoek.. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om in het hoofdonderzoek niet 
(meer)) te werken met studenten pedagogiek als proefleiders op de scholen, maar 
mett (op één uitzondering na) bevoegde leerkrachten die het programma op de 
scholenn implementeerden. Verder is gepoogd om de betrokkenheid van de leer-
krachtenn binnen elke deelnemende school te vergroten, zodat integratie van het 
programmaa binnen de school zou worden bevorderd. Bovendien is de inroostering 
vann de tutorlessen een punt van aandacht geweest, met als doel om zowel de 
tutorenn als de leerlingen zo min mogelijk essentiële groepsactiviteiten te laten 
missen.. Om de motivatie van de tutoren om met hun leerling te werken ook na 
eenn langere periode op peil te houden, is gezorgd voor meer variatie in de op-
drachtenn die tijdens de tutorlessen worden uitgevoerd. Hiervoor is onder andere 
gebruikk gemaakt van bepaalde spelvormen. Daarnaast is ervoor gekozen om, in 
tegenstellingg tot de werkwijze in de pilot, na verloop van tijd de tutor-tutee kop-
pelss opnieuw samen te stellen. Aan de overige programmakenmerken van de pilot 
iss gezien de positieve bevindingen wel vastgehouden. Dit betreft bijvoorbeeld de 
opzett en inhoud van de aan het programma voorafgaande trainingslessen, de 
begeleidingslessenn en de voor- en nabesprekingen van de tutorlessen, evenals grote 
delenn van de inhoud van het programma zelf. 
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3.22 Onderzoeksopze t en procedur e van het hoofdonderzoe k 

Onderstaandd wordt de opzet van het onderzoek naar de effecten van het 
tutorprogrammaa voor rekenen en wiskunde beschreven, waaronder het design, de 
selectiee van de onderzoeksgroepen en de onderzoeksprocedure. 

3.2.11 Design 
Voorr het hoofdonderzoek is, net als voor de pilot, gewerkt met een quasi-

experimenteell  design met voor- en nametingen bij een experimentele en een con-
trolegroep.. In dit onderzoek is op zes experimentele scholen bij de rekenzwakke 
leerlingenn uit groep 4 een interventie in de vorm van een tutorprogramma uitge-
voerd,, waarbij leerlingen uit groep 7 als tutor waren betrokken. De controlegroep 
bestondd uit de leerlingen uit groep 4 en 7 (na de zomervakantie groep 5 en 8) van 
zess andere scholen. Deze controlescholen zijn gevraagd mee te werken aan het 
onderzoek,, omdat zij steeds volgens één der zes experimentele scholen qua popu-
latiee en gezien vanuit hun onderwijsinhoudelijke uitgangspunten het meest 
vergelijkbarr waren met deze experimentele school. De leerlingen uit groep 4 en 7 
(laterr respectievelijk 5 en 8) van de experimentele scholen die niet bij het tutor-
programmaa waren betrokken, werden later gebruikt als tweede controlegroep, 
waartegenn de resultaten van zowel tutoren als tutees werden afgezet. Voor het 
volgenn en vaststellen van de resultaten waren er in totaal vijf meetmomenten: twee 
voormetingen,, twee effectmetingen en één retentiemeting, elk met een tussen-
periodee van ongeveer een halfjaar. Er is om meerdere redenen gekozen voor twee 
voormetingen.. In de eerste plaats is het eind groep 3 c.q. begin groep 4 vaak nog 
niett duidelijk welke leerlingen nu precies uitvallen met rekenen en wiskunde, dit 
wordtt in veel gevallen pas in de loop van groep 4 (of zelfs later) duidelijk. Ten 
tweedee kan een bepaalde score op één toets min of meer toevallig zijn, door een 
'slechte'' dag van de leerling of door andere omstandigheden. Met een tweede 
voormetingg is de kans op toevallige toetsuitslagen beduidend kleiner. Bovendien 
iss bij een longitudinaal onderzoek een tweede voormeting om methodologische 
redenenn waardevol, omdat op deze wijze een zeker patroon of een bepaalde ont-
wikkelingg in de prestaties kan worden vastgesteld, door het overzicht van de resul-
tatenn vóór, tijdens en na afloop van het programma. Tevens kan bij een tweede 
voormetingg beter worden gecontroleerd voor bepaalde verschillen bij de voor-
metingenn tussen de experimentele en de controlegroepen, waarbij de eerste voor-
metingg als controlevariabele is gebruikt. Behalve de beide voormetingen zijn te-
venss twee effectmetingen uitgevoerd, zodat het verloop van de leercurves goed 
kann worden gevolgd. Voor de meetmomenten zijn dezelfde momenten gekozen 
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alss die het Cito voorschrijft voor de reken-wiskundetoetsen, steeds met een tus-
senliggendee periode van een halfjaar. All e leerlingen (uitgezonderd de drop-outs) 
zijnn in dit onderzoek dan ook gedurende twee jaar gevolgd. De metingen hebben 
plaatsgevondenn tussen juni 1996 en juni 1998, het tutorprogramma is in twee 
delenn uitgevoerd tussen februari 1997 en januari 1998. De beide effectmetingen 
hebbenn plaatsgevonden halverwege en aan het eind van de interventie, dus in juni 
19977 en januari 1998. De retentiemeting vond een halfjaar na afloop van de 
interventiee plaats, dat wil zeggen juni 1998. Doel van de retentiemeting was, om 
naa te gaan of eventuele resultaten van het programma ook na langere tijd terug te 
vindenn zouden zijn, of dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een terugval, 
zoalss in het verleden bij interventies al vaker is gebleken. In schema ziet de 
onderzoeksproceduree er uit als Tabel 3.1 (zie pagina 91). 

3.2.22 Selecti e onderzoeksgroepe n 
Dee totale onderzoeksgroep bestaat uit twaalf scholen, waarvan zes experimen-

telee en zes controlescholen. De experimentele scholen zijn verkregen na een mailing 
waarinn zo'n twintig scholen waren aangeschreven met de vraag of zij belangstel-
lingg hadden voor deelname aan een tutorprogramma binnen de school. Hieruit 
kwamenn uiteindelijk vijf scholen voort die aan het experiment deelnamen, plus 
éénn van de twee basisscholen die aan het pilotonderzoek hadden deelgenomen, 
watt leidde tot een totaal van zes experimentele scholen. Op vrijwel alle scholen 
bevindenn zich allochtone leerlingen, ook op de Jenaplanscholen en de Dalton-
scholen.. Met opzet is ervoor gekozen om scholen met allochtonen bij het experi-
mentt te betrekken, omdat het in het verleden moeilijk is gebleken om met name 
bijj  etnische minderheden duidelijke, blijvende effecten te verkrijgen van inter-
ventiess (Slavenburg, 1988). Tevoren was aangegeven dat per school minimaal acht 
leerlingenn uit groep 4 in het tutorprogramma zouden gaan participeren. Voor de 
keuzee van de begeleidende tutoren is er van uitgegaan, dat er een leeftijdsverschil 
vann een paar jaar voor nodig is om de samenwerking in de tutorrelatie vruchtbaar 
tee kunnen laten zijn (zie hoofdstuk 1). Bij een duidelijk leeftijdsverschil tussen 
tutorr en tutee kan de tutor de leerstof mogelijk beter overzien dan bij een klein 
leeftijdsverschil.. Daarom is ervoor gekozen om de tutoren uit groep 7 te rekruteren. 
Uitt de groepen 7 zouden evenveel leerlingen als het aantal gekozen tutees uit 
groepp 4 worden geselecteerd om als tutor te fungeren. 

Aann de directie van elke experimentele school is gevraagd om een school te 
noemenn van een gelijksoortig schooltype met dezelfde onderwijsinhoudelijke uit-
gangspuntenn en die bovendien een ongeveer gelijke leerlingpopulatie heeft als de 
eigenn school. De genoemde scholen zijn gevraagd om als controleschool te funge-
renn en alle zes genoemde scholen bleken hiertoe bereid te zijn. 
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Tabell 3.1: De onderzoeksprocedure voor de experimentele en controle 
groepen n 

Experimentel ee groe p op 6 schole n 

Groepp 4 (laten 5) Groep 7 (late n 8) 

Sept.. 1996 Toetsafnam e 1 Toetsafnam e 1 
(pretestt 1 ) (pretest 1 ) 

Controlegroe p p 
opp 6 schole n 

Groepp 4 en 7 (5,8) 

Toetsafnam ee 1 
(pretestt 1 ) 

Jan.. 1997 Toetsafnam e 2 
(pretestt 2) 
Selectiee tutees 
Diagnostischee gesprekjes 

Febr.. 1997 Koppeling aan tutoren 

Febr.// Tutorprogramma deel 1: 
Junii 1997 3 lessen per week (30 min.) 

Toetsafnam ee 2 
(pretestt 2) 
Selectiee tutoren 

Tutortraining g 
Koppelingg aan tutees 

Tutorprogrammaa deel 1: 
11 begeleidingsles 
(300 a 20 min.) 
33 lessen per week (30 min.) 
(kortee voor- en na-
besprekingg van de tutorles) 

Toetsafnam ee 2 
(pretestt 2) 

Junii 1997 Toetsafnam e 3 
(Nametingg 1) 

Sept.// Tutorprogramma deel 2: 
Dec.. "97 3 lessen per week (30 min. 

Toetsafnam ee 3 
(Nametingg 1) 

Tutorprogrammaa deel 2 
11 begeleidingsles 

(200 a 10 min.) 
33 lessen per week (30 min.) 
(zonodig:: korte voor- en 
nabesprekingg van de tutorles) 

Toetsafnam ee 3 
(Nametingg 1) 

Jan.. 1998 Toetsafnam e 4 
(Nametingg 2) 

Toetsafnam ee 4 
(Nametingg 2) 

Toetsafnam ee 4 
(Nametingg 2) 

Junii 1998 Toetsafnam e 5 
(Retentiemeting) ) 

Toetsafnam ee 5 
(Retentiemeting) ) 

Toetsafnam ee 5 

Dee procedure voor het werven van scholen die aan het tutorprogramma wil -
denn deelnemen heeft niet-random plaatsgevonden. Scholen zijn vooraf geselec-
teerdd op grond van ofwel een hoog percentage allochtone leerlingen, ofwel een 
mogelijkee belangstelling voor het programma. Op de mailing die aan een steek-
proeff  van veertig scholen was gericht, heeft 25% van de scholen gereageerd en, in 
eenn later stadium, besloten tot deelname aan het programma. Gezien de relatief 
lagee respons en de selectie vooraf, evenals het relatief kleine aantal deelnemende 
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scholen,, kan niet worden gezegd dat de deelnemende experimentele scholen een 
representatievee steekproef vormen. Er zijn echter geen redenen bekend, waarom 
eventuelee te vinden effecten zich onder vergelijkbare condities niet ook in andere 
populatiess zouden kunnen voordoen. 

3.2.33 De onderzoeksprocedur e 
Inn het onderzoek is gewerkt met z£S proefleiders, die elk op een onderzoeks-

schooll  het tutorprogramma implementeerden en de toetsafhames organiseerden. 
Hiertoee werden zij getraind en begeleid op de Universiteit van Amsterdam. Vij f 
vann hen hadden hun onderwijsbevoegdheid en ervaring in het primair onderwijs, 
dee zesde proefleider had als student in de pilot meegedraaid. Op de experimentele 
scholenn konden de leerkrachten van de groepen 4 en 7 niet zelf het programma 
uitvoeren,, omdat zij tijdens de tutorlessen, die onder schooltijd werden gegeven, 
dee overige leerlingen uit hun klas moesten lesgeven. Indirect waren de leerkrach-
tenn wel steeds betrokken bij het programma, aangezien in een tweewekelijks over-
legg tussen de proefleider op de school en de betrokken leerkrachten het verloop 
vann het onderzoek en de inhoud van het programma werden besproken. 

DeDe eerste voormeting werd in september 1996 gehouden;. Na de tweede voor-
metingg in januari 1997 startte in februari 1997 de tutortraining voor de tutoren 
uitt groep 7, waarna halverwege of eind februari het programma kon starten. 

DeDe tutortrainingbestond uit zes lessen in algemene sociale, pedagogische, didac-
tischee en procedurele vaardigheden. De lessen zijn in twee weken tijd door de 
proefleiderss aan de tutoren gegeven. De proefleiders waren hierop voorbereid tij -
denss bijeenkomsten aan de Universiteit van Amsterdam. De eerste trainingsles 
wass een introductieles, die door alle leerlingen van de groepen 7 op de experimen-
telee scholen is gevolgd. In deze introductieles werd, onder andere door middel van 
eenn videofilm over de voorbereiding op het tutorprogramma die op de UVA voor 
ditt doel was vervaardigd, informatie gegeven over het programma. Ook kwam 
hierinn de houding die van de tutoren wordt verwacht aan de orde, evenals de 
inhoudd van de taak die zij als tutor zouden krijgen. Na deze eerste algemene 
informatieless kregen alle leerlingen van groep 7 een vragenlijstje waarop zij schrif-
telijkk konden aangeven of zij tutor zouden willen worden en vanuit welke motiva-
tie.. Ook werd hen gevraagd of zij zelf, ofwel in het verleden ofwel op dit moment, 
well  eens problemen met leerstof (hadden) ondervonden. De vragenlijsten werden 
laterr door de proefleiders en de leerkrachten gebruikt om, mede op basis van de 
antwoordenn van de leerlingen, de tutoren voor het programma te selecteren. 

DeDe selectie van de leerlingen die als tutor zouden fungeren verliep als volgt. All e 
leerlingenn van de groepen 7 op de experimentele scholen hadden na de introductie-
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less in de vragenlijst schriftelijk aangegeven of zij tutor wilden worden. Slechts 
enkelee leerlingen gaven te kennen dit niet te willen. De groepsleerkracht selec-
teerdee vervolgens, in overleg met de proefleider, per groep minimaal acht tutoren, 
alal naar gelang het aantal geselecteerde tutees (in totaal 53). Het leek voor de hand 
tee liggen om de goedpresterende leerlingen tutor te laten worden, omdat deze 
mogelijkk beter de lestijd uit hun eigen groep zouden kunnen missen dan laag-
presterendee leerlingen. Ook zouden zij misschien betere uitleggers zijn dan zwakke 
rekenaars,, vanwege hun betere rekenvaardigheden. Toch is er bewust voor geko-
zenn om juist andere selectiecriteria te hanteren. De doelstelling van het programma 
wass namelijk, om niet alleen de tutees, maar ook de tutoren de kans te geven om 
ofwell  in cognitief opzicht, ofwel in sociaal-emotioneel opzicht baat te hebben van 
deelnamee aan het programma. Daarom zijn op systematische wijze leerlingen ge-
selecteerdd voor wie mogelijk profijt te verwachten was op cognitief op sociaal-
emotioneell  gebied. De proefleiders deden schriftelijk verslag van de selectiecriteria 
diee door de leerkrachten zijn toegepast. Hieruit bleek, dat bijna de helft 45% van 
dee tutoren is geselecteerd vanwege een te verwachten profijt op sociaal-emotio-
neell  gebied (24 tutoren), zoals het vergroten van sociale vaardigheden (7 tutoren), 
hett vergroten van zelfvertrouwen (7 tutoren), het meer gestructureerd leren wer-
kenn (3 tutoren), het gepest worden of juist zelf pester zijn (voor beide 1 tutor), het 
opbouwenn van meer sociale contacten (3 tutoren), of voor het vergroten van zo-
well  het zelfvertrouwen als de sociale vaardigheden (2 tutoren). Evenveel tutoren 
(45%,, 24 tutoren) zijn om zowel cognitieve als sociaal-emotionele redenen gese-
lecteerd,, namelijk én vanwege een te verwachten profijt op rekengebied als voor 
bijvoorbeeldd het vergroten van het zelfvertrouwen (11 tutoren), het verbeteren 
vann sociale vaardigheden (4 tutoren), het verbeteren van de schoolmotivatie (2 
tutoren),, het ontwikkelen van meer verantwoordelijkheidsgevoel (3 tutoren), het 
verbeterenn van de mondelinge uitdrukkingsvaardigheden (3 tutoren), of het ver-
grotenn van het aantal sociale contacten (1 tutor). Het resterende deel van de tut-
orenn (5 tutoren) is uitsluitend geselecteerd vanuit de achterliggende doelstelling 
omm de eigen rekenvaardigheden te kunnen vergroten. 

Naa de tutorselectie werden de trainingslessen verder buiten de klas vervolgd 
voorr de (minimaal acht) geselecteerde aanstaande tutoren per school. In de tweede 
trainingsless zijn sociale vaardigheden aan de orde gekomen, bijvoorbeeld de wijze 
waaropp men met iemand kennismaakt, wat men in die situatie zou kunnen zeg-
genn en tevens hoe belangstelling voor de ander kan worden getoond. Het doel 
hiervann is, om op een bewuste manier een goede relatie met de tutee op te bou-
wen.. De derde en volgende trainingslessen bevatten pedagogische en didactische 
vaardigheden.. Eén aspect hiervan is bijvoorbeeld hoe een tutor om kan gaan met 
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foutenn van de tutee en hier op een positieve manier op kan reageren. Een ander 
aspectt ïs het frequent geven van een (non-)verbale beloning bij een goed antwoord 
enn het stellen van vragen, om de tutee actief bij de leerstof te betrekken. Ook is 
geoefendd in het correct bieden van hulp, zodanig dat de tutee wordt gestimuleerd 
omm zelfde oplossingen te bedenken. Verder kwam aan de orde hoe een tutorles op 
eenn prettige en zinvolle manier begonnen en geëindigd zou kunnen worden, even-
alss procedurele zaken zoals de notatie van de gemaakte opdrachten op een notatie-
kaart.. In de zesde en laatste trainingsles maakten de tutoren in het echt kennis met 
'hun'' tutee en deden zij samen een eerste, speelsee opdracht. In de trainingslessen is 
veell  gewerkt met rollenspelen en met bewust foute voorbeeldsituaties, die aanlei-
dingg vormden voor een gesprek met de leerlingen over wat een juiste houding van 
dee tutor zou kunnen zijn. In een daaropvolgend rollenspel werd geoefend hoe een 
tutorr op een betere manier zou kunnen reageren. De tutoren leken de trainings-
lessenn steeds met plezier te volgen. 

DeDe selectie van de tutees werd direct na de tweede voormeting uitgevoerd en 
vondd uitsluitend plaats op cognitieve gronden. Uit alle groepen vier van de expe-
rimentelee scholen werden steeds de laagstscorende leerlingen gekozen, meestal 
acht,, maar soms negen of tien. De leerlingen behaalden achtereenvolgens op de 
beidee voormetingen met de Cito-toets voor Rekenen & Wiskunde de laagste sco-
res.. In totaal zijn 53 tutees en evenveel tutoren met het tutorprogramma gestart. 

DeDe proefleiders voerden diagnostische gesprekjes met de tutees uit groep vier, met 
alss doel om de achterstand en het vaardigheidsniveau van de tutees vast te stellen, 
opp basis waarvan de oefenstof voor de tutees kon worden vastgesteld. 

DeDe tutor-tuteekoppels werden samengesteld vóór de laatste tutortrainingsles, 
waarinn de koppels met elkaar zouden kennismaken. De groepsleerkrachten van 
groepp 4 en 7 matchten de tutees en tutoren en stelden de koppels samen, in on-
derlingee afstemming met de proefleiders op de school. De argumenten om kinde-
renn aan elkaar te koppelen waren steeds van praktische aard en lagen overwegend 
inn de sociale sfeer. Het achterliggende criterium voor de koppeling was in alle 
gevallen,, dat men de verwachting had dat de beide kinderen goed met elkaar 
zoudenn kunnen omgaan. 

DeDe drie tutorlessen per week konden beginnen na de zesde trainingsles voor de 
tutoren,, waarin de leerlingen al met elkaar kennismaakten. In de eerste helft van 
hett programma zijn op elke school ongeveer 50 lessen gegeven op basis van 3 
lessenn per week, de tweede helft van het programma waarin nog slechts 2 lessen 
perr week werden gegeven had een gemiddelde van 38 lessen. De reden hiervoor 
was,, dat met name de tutoren (die inmiddels in groep 8 zaten) minder gemoti-
veerdd bleken te zijn om door te gaan met het programma toen het nieuwtje er 
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eenmaall  afwas. Door de proefleiders was met de leerkrachten afgesproken, dat de 
restt van groep 8, op de tijdstippen dat de tutoren met hun tutees werkten, ander-
soortigee activiteiten binnen de klas deed, dat wil zeggen geen rekenactiviteiten. 

Dee tutoren kregen wekelijks een begeleidingsles, waarin de inhoud van de 
tutorlessenn werd toegelicht en zonodig geoefend. Ook werd feedback gegeven op 
dee drie gegeven tutorlessen van de afgelopen week en werd zonodig nog terugge-
komenn op de vaardigheden die in de begintraining waren geleerd. Tevens oefen-
denn de tutoren in het stellen van de juiste vragen bij de verschillende opdrachten, 
mett als doel om de tutee zoveel mogelijk te stimuleren om zelf actief na te denken 
enn met verschillende oplossingssuggesties te komen. 

InIn de wekelijkse begeUidingslessen leerden de tutoren onder andere om tijdens 
dee tutorlessen drie soorten vragen te stellen: 
aa Oriënteringsvragen, zoals 'Wat zie je? Wat denk je dat je hier moet doen?'. 
bb Hulp- en steun-vragen, zoals 'Wat ga je doen? Wat moet er nu gebeuren?', 
cc Reflectieve vragen, zoals 'Weet je nog een manier om dit op te lossen? Kun je 

hett nog handiger aanpakken?'. 
NaNa afloop van elke tutorles volgde steeds een korte nabespreking tussen de tutoren 

enn de proefleider over het verloop van de les. In de loop van het programma echter 
werdenn de nabesprekingen steeds korter of deze vervielen geheel. Ook de 
begeleidingslessenn duurden naarmate het programma vorderde steeds korter en 
kondenn uiteindelijk steeds minder frequent worden gegeven. 

3.33 Instrumente n 

Dee onderzoeksinstrumenten zullen hieronder worden uitgesplitst naar de ver-
schillendee onderzoeksvragen: de cognitieve effecten, de sociaal-emotionele effec-
tenn en de vraag met betrekking tot evaluatie van en tevredenheid met het pro-
gramma.. Tevens wordt beschreven hoe een poging wordt gedaan om ook op kwa-
litatievee wijze de veranderende rekenprestaties van leerlingen vast te stellen. Aan 
dee hand van de onderzoeksvragen zullen de instrumenten achtereenvolgens wor-
denn beschreven. In een schematisch overzicht vindt men ten slotte per afname-
momentt de toetsen die op de verschillende tijdstippen van de metingen worden 
gebruikt. . 
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3.11 De onderzoeksvragen voor  de cognitieve effecten 
Dee onderzoeksvragen voor de cognitieve effecten voor groep 4 (5) luiden als 

volgt t 
11 Krijgen de tutees meer inzicht in het rekenen? 
Voorr deze onderzoeksvraag zijn de Cito-toetsen voor Rekenen & Wiskunde ge-
bruiktt zoals bedoeld voor achtereenvolgens eind groep 3, midden groep 4, eind 
groepp 4, midden groep 5 en eind groep 5. Deze zullen onder 3.3.1.1. worden 
beschreven. . 
22 Verbeteren de automatiseringsvaardigheden van de tutees? 

Voorr het beantwoorden van deze onderzoeksvraag is de Tempo Toets Rekenen 
(TTR)) gebruikt. Deze wordt onder 3.3.1.2. beschreven. 

Dee onderzoeksvragen op cognitief gebied voor de tutoren uit groep 7 luiden als 

volgt: : 
33 Krijgen de tutoren meer inzicht in het rekenen op hun eigen rekenniveau in groep 7? 

aa voor Getallen & Bewerkingen 
bb voor Meten, Tijd & Geld 

Hiervoorr zijn eveneens Cito-toetsen voor Rekenen & Wiskunde gebruikt zoals 
bedoeldd voor eind groep 6, midden groep 7, eind groep 7 en midden groep 8. 
Dezee worden onder 3.3.1.3 beschreven. 
44 Verbeteren de automatiseringsvaardigheden van de tutoren? 
Voorr deze onderzoeksvraag is eveneens gebruik gemaakt van de TTR zoals die 
onderr 3.3.1.2 is beschreven. 

3.3.1.11 De Cito-toetsen voor  de tutees uit groep 4 (5) 
Voorr het vaststellen van de resultaten ten aanzien van het inzicht in rekenen en 

wiskundee is de Cito-toets voor Rekenen en Wiskunde (R&W) gebruikt, een lan-
delijkee methodeonafhankelijke genormeerde toets. Achtereenvolgens zijn in de 
vij ff  meetmomenten van dit onderzoek gebruikt: eind groep 3 (E3), midden groep 
44 (M4), eind groep 4 (E4), midden groep 5 (M5), eind groep 5 (E5). Voor groep 
33 t/m 5 zijn deze toetsen weergegeven in één algemene rekenvaardigheidsschaal, 
waarbijj  de ruwe score volgens een tabel uit de Cito-toetshandleiding wordt omge-
zett naar een gestandaardiseerde score, de zogenaamde vaardigheidsscore. De vaar-
digheidsscoress zijn, als gevolg van deze standaardisering, onderling vergelijkbaar. 
Bovendienn kunnen de vaardigheidsscores volgens een tabel weer worden omgezet 
inn vijf afzonderlijke rekenniveaus van A t/m E, zodat een eventuele relatieve voor-
off  achteruitgang van leerlingen in de tijd ook kan worden omgezet in een kwalita-
tievee beoordeling. Het niveau A vertegenwoordigt de 25% hoogst scorende leer-
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lingen,, niveau B de volgende groep met 25% net boven het landelijk gemiddelde 
scorendee leerlingen, niveau C de 25% net onder het landelijk gemiddelde sco-
rendee leerlingen, niveau D de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende 
leerlingenn en niveau E de 10% laagst scorende leerlingen. Voor het vaststellen van 
dee (ontwikkeling in de) rekenprestaties is in het onderzoek steeds gewerkt met de 
vaardigheidsscores.. In hoofdstuk 4 en in het resultatenhoofdstuk 5 zullen de 
onderzoeksgroepenn tevens worden beschreven met behulp van de hierboven ge-
noemdee niveaus. 

3.3.1.22 De Tempo Toets Rekenen voor  Leerlingen uit groep 4 (5) en 
groepp 7 (8) 

Voorr het bepalen van de automatiseringsvaardigheden van zowel de tutees als 
dee tutoren bleek geen goede test beschikbaar te zijn die aan de gangbare psycho-
metrischee kwalificaties voldeed. Uiteindelijk is gebruik gemaakt van de Tempo 
Toetss Rekenen (TTR) (De Vos, 1992). De toets bestaat uit vijf kolommen met 
iederr 8 rijtjes van 5 sommen (totaal 40 sommen per kolom) waarin achtereenvol-
genss de volgende rekenkundige hoofdbewerkingen worden gevraagd: optellen (ko-
lomm 1), aftrekken (kolom 2), vermenigvuldigen (kolom 3), delen (kolom 4) en 
allee vier voorafgaande bewerkingen door elkaar (kolom 5). De sommen lopen 
binnenn de kolom op in moeilijkheidsgraad. Van de kolom optellen bijvoorbeeld, 
blijvenn de eerste drie rijtjes sommen binnen het tiental, het volgende rijtj e over-
schrijdtt het tiental maar blijf t nog onder de 20 en bij de laatste vier rijtjes wordt 
hett tiental overschreden en lopen de antwoorden tot de 100. Soortgelijk is de 
opbouww bij de kolommen met aftreksommen, vermenigvuldigsommen, deel-
sommenn en bij de kolom met de sommen door elkaar. De leerlingen krijgen steeds, 
ongeachtt de groep waaruit zij afkomstig zijn, per kolom één minuut de tijd om 
zoveell  mogelijk sommen te maken. Per kolom wordt het aantal goede antwoor-
denn opgeteld. Hoe beter de betreffende vaardigheid is geautomatiseerd, hoe meer 
sommenn de leerlingen per minuut over het algemeen kunnen maken. Voor de 
lageree leerjaren worden volgens de handleiding de eerste twee kolommen afgeno-
menn en wordt het aantal goede antwoorden opgeteld. Voor de hogere leerjaren 
wordtt het aantal goede sommen voor alle 5 kolommen opgeteld. Beide scores 
kunnenn volgens een tabel in de handleiding worden omgezet in een didactisch 
leeftijdsequivalentt (die), waarvan overigens de psychometrische kwaliteit en daar-
meee het bestaansrecht sterk wordt aangevochten (Oud & Mommers 1990). Daarom 
iss voor het doel van het voorliggend onderzoek geen gebruik gemaakt van enige 
vormm van normering en zijn uitsluitend de totaalscores (ruwe scores) verwerkt. 
Dee leerlingen uit groep 4 (5) maakten alleen de sommen uit de kolommen 1, 2 en 
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3,, aangezien zij in groep 4 wel instructie kregen in vermenigvuldigsommen (ko-
lomm 3), maar nog niet in deelsommen (kolom 4 en 5). De leerlingen uit groep 7 
(8)) maakten wel alle vijf kolommen. 

Hett doel van de toets is volgens de handleiding, om na te gaan of leerlingen de 
'eenvoudige'' rekenkundige bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delenn tot 100 kunnen uitvoeren. Hieruit kan worden afgeleid in hoeverre er sprake 
iss van automatisering. De toets heeft daarom vooral een signalerende functie ten 
aanzienn van de mate van automatisering. Bovendien kan men met de toets nagaan 
inn hoeverre zich door de tijd heen verbeteringen in de automatisering voordoen. 
Dee auteurs vermelden geen psychometrische gegevens van de toets. 

3.3.1.33 De Cito-toetsen voor  de tutoren uit groep 7 (8) 
Ookk voor groep 7 is gewerkt met de Cito-toets voor Rekenen & Wiskunde, 

hoewell  uiteraard niet met de toetsen voor groep 4 (5) maar met de toetsen die zijn 
bedoeldd voor de groepen waaruit zij afkomstig zijn. De Cito-toetsen voor de leer-
lingenn van groep 6 en hoger kunnen, gezien de uiteenlopende onderliggende reken-
vaardigheden,, volgens het Cito niet meer op één schaal worden weergegeven en 
zijnn daarom uitgesplitst naar twee specifieke rekenvaardigheden. Dit zijn Getallen 
enen Bewerkingen (voor het opereren met meetgetallen en meetgegevens) en Meten, 
TijdTijd en Geld. Voor groep 7 zijn de volgende toetsen afgenomen: E6 (eind groep 
6),, M7 (midden groep 7), E7 (eind groep 7), M8 (midden groep 8) die zowel 
voorr de vierde als voor de vijfde en laatste toetsafname is gebruikt wegens het 
ontbrekenn van een eindtoets voor groep 8 van deze Cito-toets. Hoewel zich bij 
dezee laatste meting voor groep 8 een plafondeffect bij de leerlingen had kunnen 
voordoen,, bleek hier zowel op de experimentele als op de controlescholen nauwe-
lijk ss sprake van te zijn. Ook voor de groepen 7 (8) zijn de ruwe scores voor de 
beidee rekenvaardigheden steeds omgezet naar de vaardigheidsscores die onderling 
vergelijkbaarr zijn, tevens vond ook voor groep 7 (8) steeds omzetting van de vaar-
digheidsscoress plaats naar de kwalitatieve beoordelingen A t/m E zoals deze in het 
onderwijss steeds worden gebruikt (zie hoofdstuk 4). De Alphas van alle bovenge-
noemdee Cito-toetsen voor alle groepen zijn voor alle toetsen minimaal .90 (Cito, 
Jansenn (1997), mondeling). 

3.3.1.44 Kwalitatieve aanvullingen op de onderzoeksvragen 
Dee hierboven uitgewerkte onderzoeksvragen zijn conform de onderzoeksvraag 

mett behulp van kwantitatieve meetinstrumenten onderzocht. Echter, de op deze 
wijzee verkregen onderzoeksresultaten geven geen inzicht in de kwaliteit van de 
oplossingsstrategieënn die de tutees gebruiken, of in de uitleg die de tutoren aan 
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hunn tutees geven. Als men kan achterhalen hoe de leerlingen een opgave oplossen 
off  zelf een opgave bedenken, kan een indruk worden verkregen van het niveau van 
dee strategieën die door hen worden gebruikt en of er sprake is van een zekere mate 
vann verkorting. Daarom zijn naast de bovengenoemde toetsen ook schriftelijke 
opdrachtenn uitgevoerd, genoemd 'eigen constructies'. Dit houdt in dat zowel de 
tuteess als de tutoren hier opgaven hebben gemaakt en op een zogenaamd 'klad-
blaadje'' het denkwerk noteren waarmee zij tot de oplossing komen. Aan de hand 
vann deze schriftelijk uitgewerkte antwoorden op de opgaven kan worden nage-
gaann hoeveel kennis en inzicht zij op een bepaald moment hebben (MORE, 1993). 
Hoee rijker en gevarieerder de leerling gebruik maakt van rekenvaardigheden en 
strategieënn op een hoger niveau, hoe meer inzicht blijkbaar aanwezig is. 

Opgemerktt moet worden dat de 'eigen constructies' binnen het voorliggend 
onderzoekk op een andere wijze zullen worden behandeld dan de hierboven uit-
gewerktee onderzoeksvragen. In hoofdstuk 5 zal worden beschreven hoe de gege-
venss zijn verwerkt. 

3.3.22 De onderzoeksvrage n voo r de sociaal-emotionel e effecte n 
Dee onderzoeksvragen voor de sociaal-emotionele effecten luiden als volgt: 
11 Worden de tutees in de loop van het programma meer gemotiveerd voorekenen? 

Hett instrument voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag wordt on-
derr 3.3.2.1 beschreven. 

22 Worden de tutoren in de loop van het programma meer gemotiveerd voor-
rekenen? ? 

Omm deze vraag te beantwoorden is van hetzelfde instrument gebruik gemaakt als 
bijj  de bovenstaande vraag voor de tutees. 
Dee volgende twee onderzoeksvragen op sociaal-emotioneel gebied voor de tut-
orenoren kunnen met één vragenlijst worden beantwoord: 
3aa Wordt het welbevinden van de tutoren op school hoger? 
3bb Worden de tutoren in het algemeen meer gemotiveerd voor school? 
Hett instrument om deze vraag te beantwoorden wordt onder 3.3.2.2 beschreven. 
Dee laatste twee onderzoeksvragen op sociaal-emotioneel gebied voor de tutoren-
wordenn eveneens met behulp van één vragenlijst beantwoord: 
4cc Krijgen de tutoren meer zelfvertrouwen in het geven van uitleg bij rekenen aan 

eenn medeleerling? 
4dd Krijgen de tutoren meer inlevingsvermogen voor andere leerlingen waarmee 

wordtt samengewerkt? 
Dezee vragenlijst wordt onder 3.3.2.3 beschreven. 
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3.3.2.11 Motivati e voo r rekene n op schoo l 
Voorr het beantwoorden van deze vraag bleken geen geschikte meetinstrumenten 

voorhandenn te zijn. Daarom is hiertoe een vragenlijst geconstrueerd (zie bijlage 
1).. De vragenlijst bevat 9 vragen en is vanaf het tweede t/m het vijfde meetmoment 
(inn totaal vier keer) bij de 365 leerlingen in groep 4 (5) en bij de 265 leerlingen uit 
groepp 7 (8) op de experimentele en de controlescholen afgenomen. 

FaceFace validity: 
Doell  van de vragenlijst is, om de rekenmotivatie in het primair onderwijs van 

leerlingenn van groep 4 (7/8 jarigen) tot en met groep 8 (11/12 jarigen) voor het 
rekenenn op school na te gaan. Een voorbeeld van een vraag is 'Ik vind rekenen 
saai'.. De antwoorden worden op een driepuntsschaal gegeven, met als antwoord-
categorieën:: altijd / soms / nooit. Hierbij wordt de aanname gedaan dat de vragen 
opp intervalniveau worden gemeten. De vragen beogen één onderliggend concept 
naa te gaan, namelijk 'het gemotiveerd zijn voor het rekenen op school en in de 
eigenn klas', ofwel het schoolvak rekenen leuk vinden en het ook niet te moeilijk 
vinden. . 

InterneInterne consistentie: 
Dee betrouwbaarheid van de vragenlijst blijkt zowel in groep 4 als in groep 7 

goedd en varieerde voor de beide groepen bij de eerste en volgende metingen res-
pectievelijkk tussen .86 en .89 voor groep 4 (5) en van .84 bij de eerste meting tot 
.899 bij volgende metingen voor groep 7 (8). Ook voor allochtone leerlingen af-
zonderlijkk bleek de betrouwbaarheid goed, namelijk.89. 

Watt betreft de dimensionaliteit van de schaal is door middel van principale 
componentenanalysee nagegaan of de vragenlijst één onderliggend concept verte-
genwoordigt.. Twee factoren blijken een eigenwaarde groter dan 1 te hebben, waarbij 
dee eerste factor al 50% van de variantie blijkt te verklaren en de tweede factor 
13,6%.. Hoewel de significantie van de Chi-kwadraat suggereert dat het model als 
niet-passendd moet worden beschouwd (.007), duiden de eerder genoemde aspec-
tenn erop dat de stelling dat er sprake is van één achterliggend concept als juist mag 
wordenn beschouwd. Om deze reden zal de vragenlijst in zijn totaliteit als één 
factorr worden beschouwd. In onderstaande Tabel 3.2 worden, uitgaande van één 
factor,, de factorladingen, communaliteiten, item-restcorrelatie en eigenwaarde 
gegeven. . 
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Tabell 3.2: Resultaten factoranalyse van de motivatie voor rekenen 

Communaliteitt Item-restcorrelatie Alpha na 
verwijderingg van 

hett item 

Vraagg 1 
Vraagg 2 
Vraagg 3 
Vraagg 4 
Vraagg 5 
Vraagg 6 
Vraagg 7 
Vraagg 8 
Vraagg 9 

.760 0 

.452 2 

.691 1 

.732 2 

.797 7 

.738 8 

.437 7 

.800 0 

.776 6 

.577 7 

.204 4 

.477 7 

.536 6 

.636 6 

.544 4 

.191 1 

.641 1 

.603 3 

.6673 3 

.3775 5 

.5869 9 

.6346 6 

.7108 8 

.6369 9 

.3597 7 

.7122 2 

.6793 3 

.8465 5 

.8696 6 

.8536 6 

.8496 6 

.8412 2 

.8486 6 

.8710 0 

.8413 3 

.8444 4 

3.3.2.22 Welbevinde n en motivati e voor schoo l 
Dee twee onderzoeksvragen voor groep 7 (8) met betrekking tot het welbevinden 

enn de motivatie voor school in het algemeen worden met één vragenlijst beantwoord. 
Voorr de beide onderzoeksvragen zijn subschalen van de SchoolVragenLijst (SVL) 
gebruiktt (Smits & Vorst, 1982). De SVL bestaat uit 3 subschalen die drie onder-
liggendee concepten meten van 'zelfbeeld', 'schoolmotivatie' en 'welbevinden'. Elke 
subschaall  omvat weer drie dimensies die elk acht vragen bevatten en met alle 
vragenn bij elkaar de subschaal vertegenwoordigen. Volgens de auteurs bevestigen 
analysess de psychologische dimensies die aan de SVL ten grondslag liggen. De 
vragenlijstt is bij alle (265) leerlingen van groep 7 (8) afgenomen. 

Voorr de vraag ten aanzien van het welbevinden zijn van de subschaal 'wel-
bevinden'' de vragen van de twee dimensies 'plezier op school' en 'sociaal aanvaard 
voelen'' gebruikt. Voor het beantwoorden van de vraag met betrekking tot de school-
motivatiee zijn van de subschaal 'schoolmotivatie' de vragen ten aanzien van de 
tweee dimensies 'leertaakgerichtheid' en 'concentratie in de klas' gebruikt. De in 
ditt onderzoek gevonden Cronbachs Alpha's zijn voor de subschaal 'welbevinden' 
.866 en voor de subschaal schoolmotivatie .83. Volgens de COTAN-beoordeling 
19900 (Evers, Van Vliet-Mulder & Groot, 2000). zijn de betrouwbaarheden even-
eenss goed te noemen. Overige psychometrische gegevens zijn niet bekend. 

3.3.2.33 Zelfvertrouwe n in het geven van uitle g en het 
inlevingsvemoge nn in medeleerlinge n 

Dee onderzoeksvragen met betrekking tot zelfvertrouwen in het geven van uitleg 
bijj  rekenen aan een medeleerling en met betrekking tot het inlevingsvermogen in 
medeleerlingenmedeleerlingen waarmee wordt samengewerkt, worden gemeten met één vragen-
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lijst.. Ook in dit geval werd, net als bij de vraag ten aanzien van motivatie voor 
rekenenn in het Primair onderwijs, op het probleem gestuit dat voor het beant-
woordenn van deze vraag geen geschikte meetinstrumenten voorhanden zijn. 
Daaromm is voor dit doel eveneens een vragenlijst ontwikkeld, met als titel de ZUS-
Vragenlijst:: vragenlijst voor het meten van Zelfvertrouwen met betrekking tot het 
Uitlegg geven en voor het meten van Sensitiviteit (zie bijlage 2). 

FaceFace validity: 
Dee vragenlijst bedoelt twee verschillende concepten te meten bij leerlingen in 

hett primair onderwijs vanaf 10 jaar. Het eerste concept is: Zelfvertrouwen in het 
gevenn van uitleg aan medeleerlingen bij rekenen en wiskunde en wordt gemeten 
mett de oneven genummerde vragen. Een voorbeeld van een vraag is: 'Ik weet veel 
manierenn om sommen uit te leggen'. Het tweede concept betreft Sensitiviteit of-
well  inlevingsvermogen in medeleerlingen en is verwerkt in de even genummerde 
vragen.. Een voorbeeld van dit concept is: 'Ik begrijp precies hoe een kind van 8 
zichh voelt als hij een som niet snapt'. De antwoorden worden op een vijfpunts-
schaall  gegeven, met als antwoordcategorieën: ALTIJD mee eens / BIJNA ALTIJD mee 
eenss / VAAK mee eens / SOMS mee eens / NIET mee eens. 

InterneInterne  consistentie: 
Naa verwijdering van twee vragen met een negatieve item-testcorrelatie is de 

gevondenn betrouwbaarheid van de totale vragenlijst .82. 
Hiermeee is de betrouwbaarheid van de totale vragenlijst ruim voldoende te 

noemen.. Na verwijdering van drie vragen met een gemiddelde score van meer dan 
4,66 (maximumscore is 5), blijven nog 19 vragen over, die een betrouwbaarheid 
opleverenn van .83. Voor de allochtonen afzonderlijk is de betrouwbaarheid even-
eenss .83. 

Voorr het beoordelen van de dimensionaliteit van de schaal door middel van 
Principalee Componentenanalyse (methode Varimax) is nagegaan of de vragenlijst 
dee beide onderliggende concepten vertegenwoordigt (zie de bijbehorende tabel in 
bijlagee 3). Hoewel dit resulteerde in 2 factoren met een eigenwaarde hoger dan 2 
(resp.. 5,0 en 2,1) en de verklaarde variantie respectievelijk 29% en 10% is, blijken 
dee vragen geen homogene subschalen te vormen. De factoren laden per item niet 
consistentt op de beide bedoelde concepten, maar laden overwegend hoog op de 
eerstee factor (Chi-kwadraat =.000). Geconcludeerd moet worden dat de bedoelde, 
achterliggendee begrippen niet zuiver door de vragen worden gemeten en dat het 
modell  als zodanig niet past, maar dat de factorladingen wel voldoende hoog zijn 
omm te kunnen constateren dat er sprake is van een overall concept met een 
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multidimensioneell  begrip, waarin de wederkerigheid van het vertrouwen in het 
eigenn kunnen bij het geven van instructie' en het 'openstaan voor signalen van de 
ander'' tot uitdrukking komt. Dit pleit ervoor om het oorspronkelijke uitgangs-
puntt van twee factoren los te laten en uit te gaan van de index van de hele vragen-
lijst,, waarmee het totale concept zelfvertrouwen in het geven van uideg aan een 
medeleerlingg en sensitiviteit voor de ander voldoende kan worden gemeten. 

3.3.2.44 De non-verbale intelligentïetoets 
Uitt de literatuur is bekend dat intelligentie een grote rol speelt bij het (aan)leren 

vann vaardigheden. De meer intelligente leerlingen gaan over het algemeen meer 
vooruitt dan de minder intelligente leerlingen. Zowel de verbale als de non-verbale 
ofwell  performale intelligentie (de ruimtelijke oriëntatie) blijken samenhang te 
vertonenn met het vermogen om te leren. Voor het leren van vaardigheden op het 
gebiedd van rekenen en wiskunde worden andere vaardigheden verondersteld dan 
voorr bijvoorbeeld taal of lezen. De non-verbale (performale) intelligentie fungeert 
alss één van de betere voorspellers voor het leren van reken-wiskundevaardigheden 
(Spearritt,, 1996). 

Omm in het voorliggend onderzoek na te kunnen gaan in hoeverre de (non-
verbale)) intelligentie van de leerlingen een rol heeft gespeeld bij het verbeteren van 
dee reken-wiskundeprestaties, is gebruik gemaakt van een non-verbale toets. Deze 
toetss omvat een figurenreeks, waarvan ook gebruik wordt gemaakt in het Prima-
cohort-onderzoekk dat door het SCO-Kohnstamm Instituut wordt uitgevoerd. Deze 
figurenreekss is door het RION ontwikkeld in het kader van de Landelijke Evalua-
tiee Onderwijsvoorrang (LEO). De toets bestaat oorspronkelijk uit vijf onderde-
len,, maar voor het Prima-cohort-onderzoek zijn alleen de non-verbale toets-
onderdelenn 'figuren samenstellen' en 'exclusie' gebruikt (Jungbluth, Van Langen, 
Peetsma,, Vierke, 1996). De toetsscores geven een indicatie van de non-verbale 
intelligentiee van de leerling. 

Voorr het verwerken van de toetsgegevens wordt de index (somscore) gebruikt. 
Dee oorspronkelijke toetsen zijn geconstrueerd voor afname in de groepen 4, 6 en 
8.. In het voorliggend onderzoek is voor de leerlingen van groep vier gebruik ge-
maaktt van de met groep 4 corresponderende figurenreeks. Voor de leerlingen uit 
groepp 7 in het onderzoek is de figurenreeks voor groep 6 gebruikt. Hoewel hier-
doorr een mogelijk plafondeffect te verwachten zou zijn, behaalt slechts 1 % van 
dee leerlingen de maximale score van 34 punten. De gemiddelde score is 25,75 
(sd=4,24).. In groep 4 konden maximaal 37 punten worden behaald, wat door 
geenn van de leerlingen is behaald, met een gemiddelde score van 26,1 (sd=7.48). 
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Aangezienn de toetsen niet zijn gecalibreerd, is het niet mogelijk om de scores van 
dee verschillende jaargroepen met elkaar te vergelijken. 

Mett de door middel van de toetsen verkregen intelligentiescores kan bij het 
nagaann van de effecten van het programma worden gecontroleerd voor eventuele 
verschillenn in intelligentie tussen de onderzoeksgroepen. Ook kan worden nage-
gaann wat de invloed is van de intelligentie op de eventuele effecten. 

3.44 Schematisc h overzich t van de metinge n en toetse n 

Inn Tabel 3.3 wordt een overzicht gegeven van de meetmomenten en de afgeno-
menn toetsen voor de cognitieve effecten op het gebied van rekenen en wiskunde 
enn voor de sociaal- emotionele effecten, die in bovenstaande subparagrafen zijn 
beschreven. . 
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Tabell 3.3: Meetmomenten en toetsen voor cognitieve en sociaal-emotio-
nelee effecten 

Toetsinstrumeiite nn  (onderzoeksvraag 1 t/m 4) 

Experimentelee scholen 

Groepp 4 Groep 7 Groep 4 

Controlescholen n 

Groepp 7 

Metin gg 1 Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (E3) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Figurenreeks 

(intelligentie) ) 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (E6) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Figurenreeks 

(intelligentie) ) 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (E3) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Figurenreeks 

(intelligentie) ) 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (E6) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Figurenreeks 

(intelligentie) ) 

Metin gg 2 Kwantitatief: 
-- Cito R & W (M4 ) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Rekenmotivatie 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (M7) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Rekenmotivatie 
-SVL L 
-ZUS S 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (M4 ) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Rekenmotivatie 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (M7) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Rekenmotivatie 
-SVL L 
-ZUS S 

Metin gg 3 Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (E4) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Rekenmotivatie 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (E7) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Rekenmotivatie 
-SVL L 
-ZUS S 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (E4) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Rekenmotivatie 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (E7) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Rekenmotivatie 
-SVL L 
-ZUS S 

Metin gg 4 Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (M5) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Rekenmotivatie 

Kwalitatief: : 
-- Cito R & W (M8) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Rekenmotivatie 
-SVL L 
-ZUS S 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (M5) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Rekenmotivatie 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (M8) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Rekenmotivatie 
-SVL L 
-ZUS S 

Kwalitatief: : 
eigenn constructies 

Kwalitatief: : 
eigenn constructies 

Metin gg 5 Kwantitatief: 
-- Cito R & W (E5) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Rekenmotivatie 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (M8) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Rekenmotivatie 
-SVL L 
-ZUS S 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (E5) 
-- TTR (kolom 1-3) 
-- Rekenmotivatie 

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (M8) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Rekenmotivatie 
-SVL L 
-ZUS S 
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3.55 Onderzoeksvraa g met betrekkin g to t evaluati e van het 
programm a a 

Dee onderzoeksvraag met betrekking tot de evaluatie van het programma luidt als 
volgt: : 
aa Hoe wordt het verloop van het programma door de proefleiders geëvalueerd? 

Zijnn er mogelijke knelpunten? 
bb Hoe tevreden zijn leerkrachten, leerlingen, tutoren en ouders over het tutor-

programma? ? 
Dezee onderzoeksvragen worden onderstaand in Tabel 3.4 beantwoord. 

Proefleider ss Leerkrachte n Ouders Tutore n Tutees 
(vann tutore n en 
tutees ) ) 

Openn vragen Opstellen 
overr tutortraining (ju™ '9 7 ) 

Logboekenn Open vragen over Vragenlijsten over Opstellen Opstellen 
(verloopp het tutor- het tutor- (jan. '98) (jan. '98) 
tutorlessen)) programma programma 

(geslotenn en 
openn vragen) 

Voorr het beantwoorden van onderzoeksvraag a. ten aanzien van de evaluatie 
doorr de proefleiders, is gedurende het hele programma gewerkt met open vragen 
enn logboeken die (twee)wekelijks door de proefleiders zijn beantwoord en bijge-
werkt.. Bij de start van de training aan de tutoren werden open vragen over het 
verloopp van de tutortraining en de koppeling van de leerlingen beantwoord. In 
hett vervolg van het logboek werd steeds antwoord gegeven op een serie vragen 
mett betrekking tot het verloop van het programma en van de tutorlessen Uit de 
antwoordenn op de vragen konden de meningen van de proefleiders en de knel-
puntenn van het programma op de verschillende scholen worden geïnventariseerd. 
Uiteindelijkk is echter geen gebruik gemaakt van de logboeken voor de evaluatie 
vann het programma, zoals in hoofdstuk 6 zal worden uiteengezet. 
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Voorr het beantwoorden van onderzoeksvraag b. ten aanzien van de (mate van) 
tevredenheidd van alle betrokkenen zijn de volgende werkwijzen toegepast: 

 de proefleiders hebben na afloop van het programma een vragenlijst met ge-
slotenn en open vragen beantwoord (zie bijlage 4) 

 de leerkrachten hebben eveneens een vragenlijst met gesloten en open vragen 
beantwoordd (zie bijlage 5) 

 de ouders van zowel de tutoren (bijlage 6) als van de tutees (bijlage 7) beant-
woorddenn een vragenlijst, die respectievelijk 7 of 8 gesloten vragen met 4 
antwoordcategorieënn bevatte en 2 open vragen. 

 de tutoren en tutees hebben een opstel geschreven, waarin zij hun mening over 
enn beleving van het tutorprogramma hebben verwoord. 

Inn hoofdstuk 4 zullen de onderzoeksgroepen en de inhoud van het interventie-
programmaa worden beschreven. 
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Nuu het onderzoeksdesign is toegelicht en de procedures voor het on-
derzoekk en voor de implementatie van het tutorprogramma uiteen zijn 
gezet,, zal in dit hoofdstuk de onderzoekspopulatie nader worden be-
schreven.. Eerst wordt een beschrijving gegeven van een aantal alge-
menee kenmerken van de hele onderzoekspopulatie, de groepen vier en 
zevenn van de controlescholen en de experimentele scholen. Vervolgens 
wordt,, afzonderlijk voor de tutees en voor de tutoren in de experimen-
telee groep, een beschrijving gegeven voor wat betreft de rekenprestaties 
enn voor de sociaal-emotionele aspecten, steeds vergeleken met de ver-
schillendee controlegroepen. Tot slot worden in de derde paragraaf zo-
well het rekendomein als - in het kort - de rekenstof beschreven die in 
hett tutorprogramma zijn behandeld. 

4.11 Vergelijkin g tusse n de experimentel e en controleschole n 

Inn deze paragraaf worden de onderzoeksscholen beschreven voor wat betreft 
hunn schoolpopulatie wat betreft etniciteit van de leerlingen en pedagogisch be-
ginsell  van de school. Tussen de onderzoeksgroepen, dat wil zeggen de groepen 4 
enn 7 van de experimentele en de controlescholen, zal een vergelijking worden 
gemaaktt naar de samenstelling van de leerlingbevolking voor wat betreft de oplei-
dingg van de ouders, de gemiddelde intelligentie van de leerlingen en de gebruikte 
reken-wiskundemethoden. . 

4.1.11 Criteri a voor het kiezen van schole n 
Mett opzet is gekozen voor een spreiding van scholen voor wat betreft pedago-

gischh beginsel en etniciteit. Met een heterogene samenstelling van de onderzoeks-
groep,, zou de populatie van de basisscholen in Nederland zo dicht mogelijk kun-
nenn worden benaderd. De scholen zijn zodanig geselecteerd, dat de allochtone 
leerlingenn een substantieel deel van de leerlingpopulatie vormen. Hierdoor zijn de 
doelgroepleerlingenn van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) duidelijk ver-
tegenwoordigd.. Ook voor wat betreft de pedagogische uitgangspunten van de 
scholenn is bewust gekozen voor een spreiding van de onderzoeksgroep. Om deze 
redenn nemen twee Jenaplanscholen en twee Daltonscholen deel aan het onder-
zoek,, steeds fungeert één van de beide scholen als experimentele school en de 
anderee als controleschool. 
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4.1.22 Samenstellin g van de onderzoeksschole n en etnicitei t 
Inn onderstaande Tabel 4.1 is te zien hoe de onderzoeksscholen zijn onderver-

deeldd in experimentele en controlescholen en in de etnische herkomst van de 
leerlingenn in de groepen 4 en 7 van de experimentele en controlescholen tezamen. 
All ee zes experimentele scholen zijn voor wat betreft pedagogisch beginsel en leerling-
populatiee gematcht met een gelijksoortige school als controleschool,. De opeen-
volgendee schoolnummers verwijzen naar deze matching, dat wil zeggen dat de 
experimentelee school nummer 1 is gematcht met controleschool nummer 2 en zo 
verder.. In Tabel 4.1 wordt per school op basis van het totaal aantal leerlingen in de 
groepenn 4 en 7 samen aangegeven wat het aantal allochtone leerlingen en het 
percentagee allochtonen is. Uit Tabel 4.1 blijkt , dat allochtone leerlingen op alle 
scholenn duidelijk zijn vertegenwoordigd. De percentages allochtonen op de per 
paarr gematchte scholen lijken in eerste instantie te verschillen, maar bij het weer-
gevenn van de totale percentages allochtonen in relatie tot het totaal aantal leerlin-
genn van de experimentele en van de controlescholen samen, blijkt er nauwelijks 
eenn verschil te zijn (36% en 37%). Bij toetsing met de Chikwadraattoets blijken 
dee groepen, na correctie voor continuïteit, niet van elkaar te verschillen (%2=.71). 
Opp alle scholen zijn de allochtone leerlingen overwegend van Turkse, Marokkaanse 
off  Surinaamse afkomst. 

Tabell 4.1: Samenstelling van de onderzoeksscholen en etniciteit in de 
groepenn 4 en 7; de experimentele scholen en de controle scholen 

experimentel ee schole n 
(N=6)) leerl . van groe p 
44 en 7 samen 

gematcht ee controleschole n 
N=6)) leerl . van groe p 
44 en 7 samen 

schoolnr. . 

schLL 1 
schl.. 3 
schl.. 5 (Jenapl.) 
schl.. 7 (Dalton) 
schl.. 9 
schl.. 11 
Totaal Totaal 

tot. . 
aant.. II. . 

N=37 7 
N=73 3 
N=39 9 
N=72 2 
N=56 6 
N=66 6 
N=343 N=343 

allocht. . 

15 5 
5 5 
6 6 

15 5 
30 0 
51 1 

122 122 

% % 
allocht. . 

41% % 
7% % 

15% % 
21% % 
54% % 
77% % 
36% % 

schoolnr. . 

schl.. 2 
schl.. 4 
schl.. 6 (Jenapl.) 
schl.. 8 (Dalton) 
schl.. 10 
schl.. 12 
Totaal Totaal 

tot. . 
aant.. II. 

N=52 2 
N=38 8 
N=50 0 
N=54 4 
N=42 2 
N=29 9 
N=265 N=265 

allocht. . 

13 3 
11 1 
6 6 

32 2 
11 1 
26 6 
99 99 

% % 
allocht. . 

25% % 
29% % 
12% % 
59% % 
26% % 
90% % 
37% 37% 

(Chi-kwadraatt = .71) 

112 2 



4.1.33 Vergelijkin g experimentel e en controleschole n 
Bovenstaandd zijn de deelnemende experimentele en controlescholen qua sa-

menstellingg vergeleken voor wat betreft pedagogisch beginsel en etniciteit van de 
leerlingen.. Daarnaast zijn de scholen ook voor andere achtergrondkenmerken ver-
geleken,, namelijk voor de opleiding van de ouders, de gemiddelde intelligentie 
vann de leerlingen en voor de op de scholen gebruikte reken-wiskundemethoden. 

OpleidingOpleiding van de ouders 
Inn Tabel 4.2 wordt het opleidingsniveau van de ouders van alle leerlingen in 

groepp 4 en 7 tezamen in percentages weergegeven. De opleidingscategorieën zijn 
alss volgt samengesteld: 

11 = geen (of niet afgerond) onderwijs 
2=2= alleen lager onderwijs (of daarmee vergelijkbaar) 
3=3= lager beroepsonderwijs (of vergelijkbaar) 
4== voortgezet onderwijs (mavo/havo/vwo en vergelijkbaar of mbo) 
5== HBO en universitair onderwijs (en vergelijkbaar) 
Doorr het ontbreken van opleidingsgegevens van enkele ouders, wijken de to-

talenn van de aantallen leerlingen (N) in onderstaande Tabel 4.2 iets af van de 
totalenn in Tabel 4.1. Voor de totale groep 4 en 7 samen blijkt de score van de 
opleidingg van de ouders op de experimentele scholen niet af te wijken van de 
scoree op de controlescholen (%2=.14). 

GemiddeldeGemiddelde intelligentie van de leerlingen 
Mett behulp van de figurenreeks uit het Prima-cohortonderzoek (zie hoofd-

stukk 3) is de non-verbale intelligentie nagegaan van alle leerlingen uit groep 4 en 
7.. Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven, is het niet mogelijk om de scores van de 
verschillendee jaargroepen 4 en 7 met elkaar te vergelijken omdat de toetsen niet 
zijnzijn gekalibreerd. De in Tabel 4.2 genoemde gemiddelde intelligentiescore van de 
leerlingenn op de experimentele scholen blijkt niet af te wijken van de gemiddelde 
scoree op de controlescholen. Dit geldt zowel voor de leerlingen in groep 4 (p=.58) 
alss voor hen in groep 7 (p=.82). 

GebruikteGebruikte rekenmethoden 
Opp de twaalf onderzoeksscholen bestond, zoals te verwachten was, geen uni-

formiteitt in het gebruik van reken-wiskundemethoden. Zowel binnen de groep 
experimentelee scholen als bij de controlescholen zijn bijna alleen realistische me-
thodenn gebruikt. Er zijn echter wel verschillen in de concreet gebruikte methoden 
tussenn de experimentele en controlegroep. Wat betreft de methode Rekenen & 
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Wiskundee zijn er zowel twee experimentele scholen als twee controlescholen die 
dezee methoden gebruiken. Tevens is er in de beide groepen één school die werkt 
mett de methode Operatoir Rekenen. Wat betreft de andere methoden zijn er ech-
terr verschillen. Op drie van de experimentele scholen wordt de methode Pluspunt 
gebruikt,, terwijl op drie controlescholen de methode Wereld in Getallen wordt 
gebruikt.. De vrees dat in één van de beide onderzoeksgroepen een methode-effect 
zall  optreden lijk t echter ongegrond. Beide methoden worden uitgegeven door 
dezelfdee uitgever. Tevens is in hoofdstuk 2 al besproken, dat met deze beide me-
thoden,, dat wil zeggen de nieuwe versie van Wereld in Getallen én de methode 
Pluspunt,, betere resultaten bij leerlingen bereikt worden dan met andere realis-
tischee methoden. Eventuele positieve effecten van de methode Pluspunt op de 
experimentelee scholen zouden daarom weer kunnen wegvallen tegen eventuele 
positievee effecten van de methode Wereld in Getallen op de controlescholen. 
Daaromm lijken methode-effecten bij één van de beide groepen scholen niet te 
verwachten. . 

Inn Tabel 4.2 op bladzijde 115 is verder te zien, dat op één van de experimentele 
scholenn (schoolnummer 7), de Jenaplanschool, de tutoren uit groep 7 met een 
anderee methode reken-wiskundeonderwijs kregen dan hun tutees, die met Plus-
puntt werkten. De tutoren werkten met 'Naar Zelfstandig Rekenen' (NZR), een 
mechanistischee methode, de methode Pluspunt van de tutees in groep 4 is daaren--
tegenn een realistische reken-wiskundemethode. De invoering van de door de school 
nieuww gekozen methode Pluspunt bleek niet meer voor deze groep leerlingen haal-
baar.. Met dit verschijnsel hebben alle scholen te maken, die een nieuwe reken-
wiskundemethodee invoeren. In dit geval bleken de tutoren die met een 
mechanistischee methode hadden Ieren rekenen, bij het geven van uitleg aan de 
tuteess op een aantal praktische problemen te stuiten. Zo leken deze tutoren bij-
voorbeeldd bij observaties tijdens de tutorlessen sneller naar de rekenregels en naar 
dee 'goede uitkomst' toe te werken dan de tutoren op de andere scholen die vanaf 
dee lagere groepen met een realistische methode hadden leren rekenen. Om dit 
probleemm aan te pakken heeft de betreffende proefleider tijdens de begeleidings-
lessenn gepoogd, om de tutoren op een meer interactieve manier hun uitleg te laten 
gevenn en minder rechtstreeks naar uitkomsten of rekenregels toe te laten werken. 
Hett bleek echter moeilijk om de tutoren van hun eigen wijze van oplossen en 
uitlegg geven af te brengen. 
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Samenvattin g g 
Dee groep experimentele scholen blijkt niet alleen voor wat betreft het pedago-

gischh beginsel maar ook voor de leerlingpopulatie qua etniciteit, intelligentie 
enopleidingg van de ouders vergelijkbaar te zijn met de controlescholen. De uitge-
voerdee T-toetsen en Chi-kwadraattoetsen tonen in geen van de gevallen aan dat er 
verschillenn zouden zijn. Wat betreft het heterogene gebruik van reken-wiskunde-
methodenn stemmen zoals te verwachten is de scholen niet overeen, maar gezien de 
landelijkee resultaten die worden bereikt met de door de meeste scholen gebruikte 
methodenn lijken specifieke methode-effecten niet te hoeven worden verwacht. In 
dee volgende subparagraaf zullen de resultaten van de geselecteerde experimentele 
enn de controlegroepen met betrekking tot de sociaal-emotionele en cognitieve 
resultatenn en met betrekking tot de achtergrondkenmerken worden vergeleken. 

4.22 Vergelijkin g tusse n de experimentel e en controlegroepe n 

Inn hoofdstuk 3 is bij het beschrijven van de procedure toegelicht op grond van 
welkee criteria de tutoren en tutees op grond van de voormetingen zijn geselecteerd 
voorr deelname aan het tutorprogramma. In paragraaf 4.1.3 zijn alle leerlingen uit 
dee groepen 4 en 7 van de twaalf onderzoeksscholen beschreven met betrekking tot 
eenn aantal algemene kenmerken. Selectie van de tutees en de tutoren vond echter 
niett plaats op grond van deze algemene kenmerken, maar op grond van cognitieve 
criteriaa voor de tutees en een combinatie van cognitieve en sociaal-emotionele 
criteriaa voor de tutoren. In subparagraaf 4.2.1 worden de tutees en tutoren dan 
ookk voor deze cognitieve en sociaal-emotionele criteria beschreven en vergeleken 
mett de leerlingen. In 4.2.2 worden de geselecteerde tutees en tutoren vergeleken 
mett de beide controlegroepen, de leerlingen op de controlescholen en de overige 
leerlingenn uit de klassen waar de tutees en tutoren uit afkomstig zijn. 

4.2.11 Cognitiev e en sociaal-emotionel e voormetinge n 
Onderstaandd worden eerst de tutees en vervolgens de tutoren vergeleken met 

dee beide controlegroepen, voor wat betreft de cognitieve en sociaal-emotionele 
resultatenn bij de beide voormetingen. 

TuteesTutees  en controlegroepen 
Onderstaandd worden de resultaten van beide voormetingen voor de tutees en 

dee gematchte controleleerlingen met de Cito E3 en M4 en met de TTR en met de 
rekenmotivatievragenlijstt in Tabel 4.3 weergegeven. Hoewel er bij de start van het 
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programmaa 53 tutees (en tutoren) berrokken waren, zijn slechts 44 tutees in de 
Tabell  4.3 opgenomen, omdat na tussentijdse uitval van leerlingen en op grond 
vann ontbrekende gegevens bij de analyses uiteindelijk nog 44 tutees overbleven. 
Hett aantal uitvallers is relatief groot, omdat het onderzoek een totaalperiode van 
tweee kalenderjaren omvat en er tijdens die periode sprake was van onder andere 
verhuizingen,, overstap naar een andere school, langdurige ziekte en uitval uit het 
programma. . 

Inn Tabel 4.3 zijn de resultaten van de tutees en van de gematchte controle-
leerlingenn op de beide voormetingen met de reken-wiskundetoetsen te zien. De 
tuteess blijken zowel op de Cito-toetsen als op de TTR op de beide voormetingen 
vergelijkbaarr te scoren met de gematchte controleleerlingen. In vergelijking met 
dee rest van de klas, zijn er echter significante verschillen tussen de tutees en de 
controleleerlingenn (p=.00). Dit was echter te verwachten, omdat voor de tutees 
juistt de lage rekenprestaties als selectiecriterium voor deelname aan het experi-
mentt zijn gehanteerd. Daarom zal bij het analyseren van de resultaten voor de 
verschillenn bij de eerste voormeting worden gecontroleerd. De scores op de 
rekenmotivatievragenlijstt bij de eerste voormeting (dit is het tweede meetmoment) 
zijnn voor de tutees en de beide controlegroepen vrijwel gelijk. 

Tabell 4.3: Resultaten van de tutees op de voormetingen met de Cito-
toetss voor Rekenen & Wiskunde (vaardigheidsscores), de Tempo Toets 
Rekenenn (TTR, ruwe scores) en de rekenmotivatievragenlijst (ruwe 
scores);; T-toets voor de vergelijking tussen de tutees en de gematchte 
controleleerlingenn en tussen de tutees en de rest van de klas 

Toetsenn en toets- Tutees Gematchte leerlingen De rest van de klas op 
momentenn (exp. groep) op de controlescholen de exp. scholen (N-143) 

(N-44)) (N=44) 

Citoo E3 (voormeting 1) 
Citoo M4 (voormeting 2) 

TTRR (voormeting 1) 
TTRR (voormeting 2) 

Rekenn motivatie v 
oorm.. (=meetm. 2) 

M M 

46,2 2 
49,6 6 

19,8 8 
28,1 1 

20,8 8 

sd d 

7,3 3 
6,9 9 

6,5 5 
5,8 8 

3,7 7 

M M 

46,2 2 
50,3 3 

19,3 3 
27,1 1 

20,5 5 

sd d 

7,8 8 
8,5 5 

5,8 8 
8,6 6 

3,9 9 

P P 

.99 9 

.69 9 

.70 0 

.53 3 

.74 4 

M M 

58,3 3 
64,8 8 

26,9 9 
35,7 7 

20,8 8 

sd d 

12,8 8 
11,1 1 

8,1 1 
9,1 1 

4,5 5 

P P 

.00 0 

.00 0 

.00 0 

.00 0 

.99 9 
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JutorenJutoren en controlegroepen 
Inn Tabel 4.4 vinden we de resultaten van de tutoren en van de controleleer-

lingenn op de voormetingen met de Cito-toets voor Rekenen en Wiskunde en met 
dee TTR. De resultaten met de drie affectieve toetsen worden in een aparte Tabel 
(4.5)) weergegeven. In Tabel 4.4 worden de geselecteerde tutoren (N=44) vergele-
kenn met de beide controlegroepen afzonderlijk, dat wil zeggen eerst met alle leer-
lingenn uit groep 7 van de controlescholen (N=94) en vervolgens met de rest van 
dee klassen waaruit de tutoren afkomstig zijn. Bij bestudering van Tabel 4.4 ziet 
men,, dat de tutoren en de controleleerlingen van de controlescholen bij de beide 
voormetingenn met de E6 en de M7, voor zowel het onderdeel Getallen & Bewer-
kingenn als voor het onderdeel Meten, Tijd & Geld vrijwel gelijke resultaten beha-
len,, zoals ook blijkt bij de toetsing met de T-test. Bij vergelijking met de tweede 
controlegroep,, de rest van de klas, is er bij de eerste voormeting een significant 
verschill  (p=.03) tussen de experimentele en de controlegroep voor het onderdeel 
Getallenn en Bewerkingen, hetgeen verklaarbaar is omdat de tutoren deels ook 
doorr hun leerkrachten zijn geselecteerd op grond van hun (lage) rekenprestaties. 
Voorr deze verschillen zal bij de analyses dan ook worden gecontroleerd. Bij de 
TempoToetsRekenenn (TTR) lijken de tutoren bij de beide metingen ten opzichte 
vann de beide controlegroepen wat lager te scoren, met name bij de tweede voor-
meting,, maar dit verschil is in geen van de gevallen significant. 

Tabell 4.4: Resultaten van de tutoren op de beide voormetingen met de 
tweee subtoetsen van de Cito-toets voor Rekenen & Wiskunde (Getallen & 
Bewerkingenn en Meten, Tijd & Geld) en met de TempoToetsRekenen 
(TTR);; T-toets voor de vergelijking tussen de tutoren en de leerlingen uit 
groepp 7 op de controlescholen en tussen de tutoren en de rest van de 
klas s 

Toetsenn en 
toetsmomenten n 

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Tutorenn (exp. groep) Leerlingen uit groep 7 
(N=44)) op de controlescholen 

(N=93) ) 

Restt v.d. klas op 
experimentele e 
scholenn (N=84) 

M M 

Getallenn & Bewerkingen 
E6E6 voormeting 1 60,6 
M7M7 voormeting 2 65,6 
Meten,, Tijd & Geld 
E6E6 voormeting 1 60,1 
M7M7 voormeting 2 61,5 

TTRR voormeting 1 97,8 
TTRR voormeting 2 107,2 

sd d 

7,7 7 
11,5 5 

9,9 9 
12,9 9 

18,8 8 
16,8 8 

M M 

60,9 9 
65,1 1 

60,0 0 
59,7 7 

102,2 2 
112,7 7 

sd d 

12,4 4 
14,8 8 

14,0 0 
16,0 0 

23,5 5 
22,7 7 

P P 

.85 5 

.86 6 

.96 6 

.48 8 

.28 8 

.15 5 

M M 

64,6 6 
69,2 2 

62,5 5 
64,5 5 

105,5 5 
113,0 0 

sd d 

64,6 6 
16,0 0 

14,6 6 
15,9 9 

25,6 6 
24,5 5 

P P 

.03 3 
.13 3 

.32 2 

.28 8 

.08 8 

.11 1 
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Tabell  4.5 toont de resultaten voor de tutoren van de voormeting op het tweede 
meet-momentt op sociaal-emotioneel gebied, zoals gemeten met de rekenmoti-
vatievragenlijst,, de Schoolvragenlijst (SVL) met de dimensies Welbevinden en 
Motivatiee en de vragenlijst voor Zelfvertrouwen bij het geven van Uitleg en Sen-
sitiviteitt ten opzichte van de ander (ZUS-vragenlijst). 

Voorr de rekenmotivatievragenlijst is in Tabel 4.5 te zien dat de gemiddelde 
scoress en de spreiding in de groep tutoren en de leerlingen van de controlescholen 
nagenoegg gelijk zijn. Vergeleken met de rest van de klas is het verschil niet signifi-
cant,, hoewel de tutoren ertoe neigen lager te scoren dan de rest van de klas. Bij de 
SVLL zijn er voor de factor Welbevinden geen verschillen (P=.13) tussen de tut-
orenn en de controleleerlingen evenals tussen de tutoren en de rest van de klas 
(P=.30). . 

Tabell 4.5: Resultaten van de tutoren op de voormeting (=meetmoment 
2)) met de rekenmotivatievragenlijst, de SVL (onderverdeeld in de dimen-
siess Welbevinden en Motivatie) en de ZUS-vragenlijst; T-toets voor de 
vergelijkingg tussen de tutoren en de Leerlingen uit groep 7 op de 
controlescholenn en tussen de tutoren en de rest van de klas 

Toetsenn en Tutoren (exp. groep) Leerlingen uit groep 7 Rest v.d. klas op 
toetsmomenten n 

Rekenmotivati e e 

SVLL Welbevinden 
SVLL Motivatie 
SVLL Totaal 

ZUSS Totaal 

(N-44) ) 

M M 

18,8 8 

41,2 2 
39,2 2 
80,4 4 

77,3 3 

sd d 

3,2 2 

5,7 7 
4,7 7 
8,0 0 

12,1 1 

opp de controlescholer 
(N-92) ) 

M M 

18,6 6 

42,6 6 
37,8 8 
80,4 4 

75,0 0 

sd d 

4,2 2 

4,5 5 
5,7 7 
8,7 7 

12,2 2 

P P 

.80 0 

.13 3 

.17 7 

.97 7 

.30 0 

experimentele e 
scholenn (N-84) 

M M 

20,0 0 

42,2 2 
38,4 4 
80,6 6 

80,9 9 

sdd p 

3,66 .07 

4.66 .30 
5.77 .42 
8.88 .92 

11,00 .09 

Voorr de factor 'motivatie' van de SVL worden ook geen verschillen gevonden 
tussentussen de tutoren en de controleleerlingen (.17), evenals tussen tutoren en de rest 
vann de klas (p=.42). Voor het totaal van de SVL blijken de tutoren niet te verschil-
lenn van de controlescholen (p=.97), en blijkt er een klein niet-significant verschil 
tee zijn met de rest van de klas (p=.09). Wat betreft de ZUS-vragenlijst lijk t de 
gemiddeldee totaalscore van de tutoren (77,3) iets hoger te zijn dan bij de controle-
leerlingenn (75,0), maar dit verschil is niet significant (p=.30). Vergeleken met de 
restt van de klas scoren de tutoren juist wat lager dan de anderen (80,9), waarbij 
hett verschil niet-significant is (p=.09). Samengevat zijn er voor de tutoren geen 
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verschillenn met de leerlingen op de controlescholen, maar lijken zij vergeleken 
mett de andere leerlingen die in hun klas zitten iets (hoewel niet-significant) lager 
tee scoren voor rekenmotivatie en zelfvertrouwen en sensitiviteit. 

4.2.22 Achtergrondkenmerke n van tutees , tutore n en hun control e 
groepe n n 

Tott slot van deze paragraaf zijn de geselecteerde tutees en tutoren met hun 
beidee controlegroepen vergeleken voor wat betreft de achtergrondkenmerken (zie 
4.1.22 en 4.1.3). 

Eerstt worden in Tabel 4.6, op bladzijde 121, de achtergrondkenmerken voor 
dee gematchte tutees en hun controlegroepen beschreven. In deze tabel worden de 
aantallenn leerlingen genoemd, die onderling vergelijkbaar zijn vanwege de gelijke 
aantallenn in de beide groepen. Om na te gaan of de tutees en de gematchte controle-
leerlingenn en de tutees en de rest van de klas van elkaar verschillen, is voor de 
intelligentiee de T-test uitgevoerd en voor de opleiding van de ouders en voor de 
etniciteitt de Chikwadraattoets. De tutees blijken voor geen van de achtergrond-
kenmerkenn te verschillen van de gematchte controleleerlingen op de controle-
scholen.. Vergeleken met de rest van de klas is er wat intelligentie betreft wel een 
significantt verschil met de tutees, waarbij de tutees een lagere intelligentie blijken 
tee hebben dan de overige leerlingen uit hun klas. Dit gegeven ligt echter voor de 
hand,, omdat de tutees zijn geselecteerd op grond van hun lage rekenprestatie en er 
kennelijkk een verband is tussen intelligentie en de rekenprestaties. Voor wat be-
treftt de opleiding van de ouders en de etniciteit verschillen de tutees niet van de 
restt van de klas. Voor de Chi-kwadraattoets van de etniciteit is de Lineair-by-
Lineairr Associatie-maat gekozen (Pearson=.027). 

Inn Tabel 4.7, op bladzijde 122, worden de beide groepen geselecteerde tutoren 
enn controleleerlingen met elkaar vergeleken voor wat betreft de achtergrond-
kenmerken.. Uit de T-toetsen voor de intelligentie blijken de tutoren van geen van 
beidee controlegroepen te verschillen. Ook voor de achtergrondkenmerken 'oplei-
dingg van de ouders' en 'etniciteit' blijken de tutoren met de Chikwadraattoets niet 
vann de beide controlegroepen te verschillen. 
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Samenvattin g g 
Dee vergelijking van de experimentele groepen met de twee controlegroepen 

latenn voor zowel de tutees als de tutoren steeds eenzelfde soort patroon zien. Voor 
watt betreft de achtergrondkenmerken worden bij de tutees alleen verschillen ge-
vondenn met de rest van de klas voor de intelligentie, hetgeen kan worden ver-
klaardd door een vaker waargenomen verband tussen de (lage) rekenprestaties en 
dee (lage) intelligentie (Meijnen, 1984). Voor het overige zijn er geen verschillen in 
achtergrondkenmerkenn tussen de tutees en de beide controlegroepen. De groepen 
tutorenn verschillen op geen enkel achtergrondkenmerk van één van hun controle-
groepen.. Ook voor de affectieve toetsen verschillen de groepen tutees en tutoren 
niett significant van hun controlegroepen, hoewel er bij de tutoren vergeleken met 
dee rest van de klas voor de rekenmotivatie en het zelfvertrouwen in uideggen en 
sensitiviteitt wel iets lagere scores zijn gevonden. 

Watt betreft de rekenresultaten verschillen de tutees en de tutoren niet van hun 
controlegroepp op de controlescholen, maar wel zijn er verschillen bij de vergelijking 
mett de rest van de klas. Dit geldt met name voor de tutees met zowel de Cito-toets 
alss met de TTR, waar de verschillen steeds significant zijn. Dit is te verklaren 
doordatt lage rekenprestaties het criterium was om de tutees te selecteren. Bij de 
tutorenn wordt ook met de rest van de klas een (slechts klein) verschil gevonden bij 
éénn van de drie rekenonderdelen, te weten Getallen & Bewerkingen. De verschil-
lenn in rekenresultaten bij de eerste voormeting voor tutees en tutoren zullen bij de 
eindanalysess dan ook worden gecorrigeerd. 

4.33 Inhou d van het interventieprogramm a 
Dee inhoud van het tutorprogramma in dit onderzoek heeft grotendeels be-

trekkingg op onderdelen binnen het rekendomein Getallen en Bewerkingen en 
voorr een klein deel binnen het domein Meten, Tijd & Geld. Binnen deze beide 
domeinenn worden in de lessen van het tutorprogramma specifieke onderwerpen 
behandeld.. Met deze rekeninhouden wordt zoveel mogelijk afgestemd op de 
inhoudelijkee kant van de leerbehoeften van de zwakke rekenaars, zoals in hoofd-
stukk 2 is aangegeven. De oefenstof die in het tutorprogramma is gebruikt wordt 
inn deze paragraaf verantwoord en besproken voor wat betreft inhouden, activitei-
tenn en materialen. 

4.3.11 Afbakenin g van het rekendomei n 
Hett vak rekenen en wiskunde in het basisonderwijs bestaat uit drie hoofd-

domeinen,, die elk een serie afzonderlijke onderwerpen bevatten. De domeinen 
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zijn:: A) Getallen en bewerkingen, B) Breuken, procenten en verhoudingen en C) 
Metenn en Meetkunde. Deze domeinen vertegenwoordigen de kerndoelen voor 
hett vak rekenen-wiskunde. Gedurende de eerste periode van het tutorprogramma, 
vann februari tot en met juni, is uitsluitend gewerkt met leerstof binnen het do-
meinn Getallen en Bewerkingen. Het domein Getallen en Bewerkingen kent negen 
verschillendee onderwerpen: 

1)) Basiskennis en begrip van getallen, 2) Hoofdrekenen: basisoperaties, 2) Hoofd-
rekenen:: optellen en aftrekken, 4) Hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen, 5) 
Schattendd rekenen, 6) Bewerkingen: optellen en aftrekken, 7) Bewerkingen: ver-
menigvuldigenn en delen, 8) Samengestelde bewerkingen, 9) Rekenen met een 
zakrekenmachine. . 

Gezienn de problematiek van de zwakke rekenaars zoals deze in hoofdstuk twee 
iss geschetst en bovendien omdat deze onderwerpen over het algemeen worden 
gezienn als de basis voor het rekenen en wiskunde dat in groep 4 aan de orde komt, 
iss de leerstof voor het tutorprogramma samengesteld op basis van de eerste vier 
genoemdee onderwerpen, De onderwerpen 5 t/m 9 van het domein Getallen en 
Bewerkingenn krijgen in de reken-wiskundemethoden meer accent in de hogere 
groepen.. Een korte inhoudelijke beschrijving van de in het programma behan-
deldee onder werpen 1 t/m 4 volgt hieronder: 

1)) Basiskennis en begrip van getallen: het doorzien van de structuur van de elrij, 
vooruitt tellen en terugtellen; de structuur van getallen en relaties tussen getal-
len.. Concreet betekent dit dat leerlingen vaardig zijn in het tellen en terug-
tellenn van 0-10 en van 0-20 (beide overwegend in groep 3), van 0-100 (over-
wegendd in groep 4) en vanaf groep 5 van 0-1000 en verder. Ook moeten leer-
lingenn bepaalde getallen kunnen aanvullen tot bijvoor- beeld 25, 50 en 100. 

2)2) Hoofdrekenen, basisoperaties: elementaire basisbewerkingen die snel uit-ge-
voerdd moeten worden door parate, gememoriseerde en geautomatiseerde ken-
niss te gebruiken, begrip van getallen en relaties tussen getallen. 

3)3) Hoofdrekenen, optellen en aftrekken: optel- en aftrekbewerkingen die 
vlot,handigg en inzichtelijk moeten worden uitgevoerd, met gebruikmaking 
vann kennis van getallen, basisoperaties en eigenschappen van bewerkingen. 

4)) Hoofdrekenen, vermenigvuldigen en delen: van dit onderwerp is in het 
tutorprogrammaa alleen gewerkt met een aantal tafels van vermenig- vuldiging, 
namelijkk de tafels van 10, 5, 2, 3, 4, en voor een aantal kinderen met de tafels 
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vann 6, 7, 8 en 9. Het principe van het delen is wel behandeld in de vorm van 
verdeel-- opdrachten, maar niet als opgaven met deelsommen. 
Inn de tweede helft van het programma, in de periode van september tot de-

cember,, zijn behalve de bovenstaande onderwerpen ook enkele onderdelen van 
hett domein Meten, Tijd en Geld (de toepassingsgebieden van het rekenen en 
wiskunde)) aan bod gekomen. Concreet betekent dit dat in de tutorlessen ook met 
opdrachtenn met betrekking tot het klokkijken, geldrekenen, werken met de kalen-
derr en werken met afstandsmaten is gewerkt. In paragraaf 4.3.2 wordt deze leer-
stoff  inhoudelijk verder uitgewerkt. 

4.3.22 Afstemmin g van de leerstofinhoude n 
Omm de leerstof binnen de hierboven besproken domeinen gedurende de in-

structiee inhoudelijk af te kunnen stemmen op de individuele leerbehoeften van de 
leerlingen,, uitgaande van de kenmerken van zwakke rekenaars (paragraaf 2.3.3), 
iss het van belang om te weten welke leerstof de leerlingen wel en niet beheersen. 
Dee proefleiders op de experimentele scholen hebben weliswaar met de tutees dia-
gnostischee gesprekjes gevoerd om een inschatting te kunnen maken van hun reken-
problemen,, maar op basis van de landelijke toetsuitslagen beschrijft ook het Cito 
inn de Rekengids (1996) al welke leerstof de leerlingen op de verschillende afname-
momentenn wel of niet beheersen. Uit de beschrijving van de resultaten van de 
PPON-peilingg van 1997 (Cito, 2000) blijkt , dat de wel en niet beheerste leer-
doelenn overigens een grote mate van overeenstemming vertonen met hetgeen al 
eerderr in de Rekengids was beschreven. 

Omm te beginnen blijken de basale telvaardigheden bij veel leerlingen halver-
wegee groep 4 onvoldoende te zijn ontwikkeld, zodat het logisch lijk t dat als gevolg 
hiervann rekenproblemen ontstaan (zie 2.3.3). In de PPON-rapportage voor leer-
lingenn halverwege de basisschool (Cito, 2000) wordt beschreven dat 10% van de 
leerlingenn de minimumdoelen voor het tellen en ordenen niet haalt. Voor leerlin-
genn door wie het tellen en terugtellen nog niet wordt beheerst, is oefening hierin 
duss noodzakelijk. Om als vervolg op het ontwikkelen van telvaardigheden tot 
meerr verkorte werkwijzen te kunnen komen dienen leerlingen ook regelmatighe-
denn in rekenhoeveelheden te leren ontdekken, dat wil zeggen dat zij moeten leren 
omm structuur aan te brengen (Goflree, 1989). Voor wat betreft dit structureren 
ofwell  verkort tellen, haalt aan het begin van groep 5 zelfs nog minder dan 90% 
vann de leerlingen de minimumdoelen (Cito, 2000). Zelfs de nog lager gelegen 
tussendoelenn voor deze vaardigheid worden door te weinig leerlingen gehaald. 
Hett gebruikmaken van structurerend of verkort tellen betekent, dat de in een 
opgavee genoemde hoeveelheden niet meer concreet één-voor-één hoeven te wor-
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denn geteld, maar groepsgewijs. Hierdoor kunnen grotere stappen worden geno-
menn in het proces van het uitrekenen, zodat de leerling handige strategieën leert te 
ontwikkelen. . 

Watt betreft de optelvaardigheden blijkt 25% van de leerlingen halverwege de 
basisschooll  de tussendoelen niet te halen (Cito, 2000), en voor opgaven met een 
'tee veel versluierende context' ligt dit percentage zelfs nog hoger. Voor het aftrek-
kenn worden de minimumdoelen zelfs door nog meer dan 25% niet gehaald, ook 
eenvoudigee aftrekopgaven onder de tien worden door de zwakste leerlingen nog 
niett beheerst. 

Omm vlot te kunnen optellen en aftrekken (en vervolgens vermenigvuldigen en 
delen)) kunnen verschillende soorten oplossingsstrategieën worden gebruikt: het 
éénn voor één erbij of eraf tellen, het tweede getal in stukjes erbij of eraf rijgen, de 
kolomstrategiee (de verschillende cijfers in een getal in een aparte kolom bereke-
nen),, cijferen (onder elkaar uitrekenen) en handig rekenen. (Harskamp & Suhre, 
1996).. Uit onderzoek is gebleken dat zwakke leerlingen uit zichzelf niet tot han-
digg rekenen komen, maar gebruik maken van strategieën die ofwel zeer omslach-
tigg zijn, ofwel leiden tot fouten vanwege de verkeerde toepassing van een reken-
regell  omdat de regel zonder inzicht wordt gebruikt. Voor zwakke leerlingen is het 
daaromm misschien beter om hen niet zelf (omslachtige) strategieën te laten ont-
wikkelen,, maar enkele handige strategieën aan te bieden en deze te oefenen. Ver-
derr is het bekend, dat zwakke rekenaars moeite hebben met het automatiseren van 
sommenn tot de tien en tot de twintig en met het rekenen tot honderd (Danhof, 
1993).. Ook hieraan kan dus, in aansluiting op het ontwikkelen van handige stra-
tegieën,, in het tutorprogramma aandacht worden geschonken. Voor het vermenig-
vuldigenn geldt, dat 10% van de leerlingen halverwege de basisschool nog niet kan 
werkenn met opgaven waarin de vermenigvuldiging moet worden bepaald en wan-
neerr uit de illustratie de opgave zich niet als vanzelfsprekend laat herkennen (Cito, 
2000). . 

Kortom,, zwakke rekenaars hebben behoefte aan het goed leren tellen en ver-
kortt tellen door middel van het structureren van hoeveelheden (zie 2.3.4), zodat 
zijj  tot handige oplossingsstrategieën kunnen komen voor zowel optel- als aftrek-
enn vermenigvuldigsommen en met behulp van deze strategieën bepaalde basis-
opgavenn kunnen worden geautomatiseerd. Het paraat hebben van deze feitenken-
niss met betrekking tot de basisopgaven voor optel-, aftrek- en vermenigvuldig-
sommenn zal vanaf nu worden aangeduid met het begrip 'automatiserings-
vaardigheden'.. Het bovenstaande leidt logisch tot een afbakening van de leerstof 
diee door middel van een interventie in groep 4 behandeld zou moeten worden. In 
volgendee subparagraaf zal nader worden ingegaan op de concreet in het 
tutorprogrammaa behandelde leerstof. 

126 6 



4.3.33 Verantwoordin g en global e inhoude n van de tutor-rekenlesse n 
Dee in voorgaande subparagraaf besproken leerstofinhouden zijn tijdens de 

tutorlessenn in de vorm van korte, speelse opdrachten aan bod gekomen. Het doel 
vann de tutorlessen is primair het aanpakken van de rekenachterstanden die de in 
hett tutorprogramma deelnemende leerlingen hebben. De eerste onderzoeks-
hypothesee betreft het bevorderen van het algemeen getalbegrip en het inzicht in 
hoeveelheden.. De tweede hypothese betreft de automatiseringsvaardigheden, waar-
vann is vastgesteld dat zwakke rekenaars moeite hebben om deze te ontwikkelen. 

Omm het getalbegrip te ontwikkelen is in het interventieprogramma in dit on-
derzoekk aangesloten op de tien bouwstenen (ofwel essentiële onderdelen van getal-
begrip)) voor het ontwikkelen van getalbegrip (Goffree, 1989), die in paragraaf 
2.3.11 zijn beschreven. Het gaat hier concreet om het tellen van aantallen, het zien 
vann structuren in hoeveelheden, het gebruiken van de getallenlijn voor het heen-
enn terugtellen, het structurerend tellen op de getallenlijn en het zich iets kunnen 
voorstellenn bij getallen vanuit contextopgaven. In de realistische reken-wiskunde-
didactiekk wordt veel gewerkt met schema's en modellen, die fungeren als steun-
puntt voor het denken (Leenders & Winnubst, 1995). Een model dient als een 
soortt tussenschakel tussen de realiteit of een herkenbaar contextprobleem en de 
formelee rekenformule die wordt toegepast om het probleem op te lossen (MORE, 
1993).. Voor zwakke leerlingen is zo'n model dan ook een nuttige tussenstap, waar-
meee de overgang van concreet naar abstract denken kan worden vereenvoudigd. 
Eenn model dat in de realistische didactiek veel wordt gebruikt is de getallenlijn, 
eenn belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de getalstructuur en te komen 
tott een handige manier van oplossen. Leerkrachten laten kinderen echter vaak 
mett materiaal werken en gaan dan direct over naar de formele Tekenprocedure 
CWillemsen,, 1994). Veel leerkrachten realiseren zich niet, dat de getallenlijn een 
tussenstapp is, die de overgang naar de formele oplossing voor veel kinderen mak-
kelijkerr maakt. Door middel van het 'springen op de getallenlijn wordt namelijk 
hett verkort (structurerend) tellen op het tweede niveau gestimuleerd, om zo van 
hett omslachtige tellen op het eerste niveau te kunnen loskomen. 

Getallenlijnenn kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Allereerst 
ziett men de gestructureerde getallenlijnen, waar de getallen bij staan vermeld. Dit 
kann op verschillende manieren: ofwel alle getallen staan vermeld, ofwel alleen de 
tien-- en vijfvouden, ofwel alleen de vijfvouden. Daarnaast kent men de getallen-
lijnenn waar alleen streepjes staan op de plaats van de getallen. Ook hier kennen we 
dee geleidelijke opbouw: voor elke eenheid een streepje; of alleen bij de 5- en 10-
tallenn een streepje, of alleen bij de 1 O-tallen een streepje. En dan is er nog de lege 
(ongestructureerde)) getallenlijn. De lege getallenlijn wordt pas gebruikt nadat vol-
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doendee inzicht in de gestructureerde getallenlijn is verkregen. Deze getallenlijn 
wordtt gebruikt als een soort kladblaadje, om de stappen die bij het oplossen van 
eenn opgave worden genomen visueel te maken en het denkproces te structureren. 
Doorr op de lege getallenlijn de tussenstanden van bewerkingen van opgaven te 
noteren,, wordt het werkgeheugen ondast (Leenders & Winnubst, 1995). 

Voortvloeiendd uit het bovenstaande is, als basis voor het resultatief en structu-
rerendd kunnen tellen en voor het vlot leren optellen en aftrekken, in het 
tutorprogrammaa gewerkt met kralenkettingen en getallenlijnen. Met de kralen-
kettingg van twintig worden concrete hoeveelheden op de ketting afgeteld en aange-
wezen.. De leerlingen leren op deze wijze vlot de telrij tot twintig (resultatief tel-
len)) en het terugtellen van twintig tot nul. Ook leren zij vanaf een willekeurig 
vertrekpuntt in de telrij verder te tellen en steeds de hoeveelheden op de kralen-
kettingg 'af te lezen' vanuit de vijfstructuur. De structuur van de kralenkettingen 
vann 20 en van die van 100 kralen, met om en om steeds vijf witte en vijf rode 
kralen,, helpt de leerling bij het vormen van visuele structuren en vergemakkelijkt 
hett structurerend tellen met sprongen van vijf . Van hieruit kan het structurerend 
tellenn met hoeveelheden van twee, vijf en een tiental worden geleerd. In een verder 
stadiumm is gewerkt met de kralenketting tot 100 met de tien-structuur, dus met 
omm en om tien rode en tien witte kralen. De getallenlijn geeft houvast bij het 
nemenn van bepaalde stappen in het oplossingsproces, omdat de rekenhandelingen 
visueell  worden ondersteund. Door deze visuele ondersteuning tijdens het oplos-
senn van opgaven wordt het geheugen minder belast. Daarom zijn de op de kralen-
kettingg uitgevoerde opdrachten tevens soortgelijk uitgevoerd op de getallenlijnen 
tott honderd en is ook hier het structurerend tellen uitgevoerd. Verder hebben de 
leerlingenn geoefend met het positioneren en ordenen van getallen op een lege 
getallenlijn,, zodat de positie van de getallen op de getallenlijn ook visueel wordt 
ondersteund.. Voor het inzicht in de rekentafels zijn steeds de hoeveelheden 
gevisualiseerdd door sprongen (herhaalde optellingen) op de getallenlijn te maken. 

Naastt dit veelvuldig gebruik van de getallenlijnen is in het tutorprogramma 
tevenss zoveel mogelijk gebruik gemaakt van contextopgaven volgens de realis-
tischee principes. Voor het maken van optel- en aftrekopgaven zijn de leerlingen 
vanuitt het structurerend tellen gestimuleerd en soms gestuurd om te komen tot 
korteree en/of handigere strategieën, zoals het dubbelen (4+4; 8+8) en bijna-
dubbelenn (4+3; 8+7) en analoge opgaven (bijvoorbeeld 48+8). In de volgende 
subparagraaff  worden enkele concrete activiteiten die tijdens het tutorprogramma 
zijnn uitgevoerd beschreven. 
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4.3.44 Concret e activiteite n en materiale n gedurend e het 
tutorprogramm a a 

Dee tutorparen werkten in de tutorlessen met een opdrachtkaart, waarop in een 
schemaa in de bovenste rij met behulp van tekeningetjes verschillende soorten op-
drachtenn werden uitgebeeld. In de linker (verticale) kolom werd de datum ge-
schrevenn waarop de betreffende tutorles is gegeven. In de bijbehorende horizon-
talee rij werden door de proefleiders in de vakjes de verschillende opdrachten voor 
diee tutorles aangegeven. De opdrachten met een rode stip moesten het eerst wor-
denn uitgevoerd, daarna de opdrachten met een blauwe stip. Opdrachten met een 
groenee stip waren vrijblijvend, daaruit kon na afloop van de verplichte opdrach-
tenn door de tutorparen worden gekozen. Dit waren meestal opdrachten in de 
vormm van een spel. De tutoren kregen de opdrachten tijdens de begeleidingslessen 
uitgelegdd en, waar nodig, de gelegenheid om deze kort te oefenen. Per tutorles 
werdenn steeds drie of vier opdrachten uitgevoerd. Opdrachten zoals getallenlijnen 
enn het oefenen met de dubbelsommen en de buursommen kregen meestal een 
rodee stip, omdat deze basaal zijn voor het verkrijgen van inzicht en voor het auto-
matiseren.. Uiteraard was er in de loop van het programma steeds een opbouw in 
moeilijkheidsgraadd van de opdrachten. Hieronder worden vier voorbeelden be-
schrevenn van opdachten die tijdens de tutorlessen zijn uitgevoerd. 

11 Getalbeelden (dobbelsteenbeelden, kralenkettingbeelden) 
Dee tutees leerden de (visuele) getalbeelden van de getallen onder de tien kennen 
door: : 
aa de dobbelsteen te gooien en snel het bijbehorende getal te noemen. 
bb te werken met de kralenketting tot 20 (5 rode en 5 witte) door bepaalde getal-

lenn op te zetten en te verbaliseren hoe dit getal eruit zag. Doel hiervan was, om 
dee tutees door middel van het leren van de getalbeelden te stimuleren hoeveel-
hedenn in één keer te overzien in plaats van deze steeds weer opnieuw te gaan 
tellen. . 

cc in later stadium werd gewerkt met de kralenketting tot 100. Hierop werden 
hoeveelhedenn snel 'neergezet', dat wil zeggen handig geteld in groepjes van 10 
enn ook werden reeksen van 2, 5 of 10 kralen steeds bij-geteld. Eenvoudige 
sommenn werden op de ketting berekend en zelf bedacht. 

22 Getallenlijnen 
Tegelijkk met de kralenketting van honderd kralen zijn de getallenlijnen geïntro-
duceerd.. De getallenlijn als model dient als tussenvorm voor het werken met con-
creett materiaal en het louter mentaal handelen, het 'in het hoofd' rekenen. Met 
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behulpp van de getallenlijn kan van het concrete materiaal van de kralenketting de 
overstapp worden gemaakt naar de meer abstracte benadering van de hoeveelheden 
tott de 100. Daarom zijn de getallenlijnen in gebruik gebleven, ook nadat de kralen-
kettingg niet meer nodig was omdat de leerlingen voldoende inzicht in de struc-
tuurr daarvan hadden ontwikkeld. Activiteiten op de getallenlijn zijn bijvoorbeeld: 
hett met sprongen van 2, 3, 5 en 10 op de lij n optellen; het heen- en terugtellen op 
dee lij n vanuit wisselende vertrekpunten; het optellen en aftrekken met behulp van 
boogjess die op de lij n worden gezet. 

33 'Denkbktden' met behulp van MORE-rekenopgaven 
Uitt de opgaven die Marja van den Heuvel-Panhuizen (1989) ontwierp voor het 
MORE-rekenonderzoekk zijn meerdere opgaven in opeenlopende moeilijkheids-
graadd gebruikt als 'denkopgaven' . De tutor leerde bijvoorbeeld om aan zijn tutee 
tee vragen: 'Wat zie je hier?, wat denk je dat je moet doen? Weet je nog een andere 
manier?? Kun je het ook nog handiger oplossen?'. Zo werd de tutee gestimuleerd 
omm handige oplossingsstrategieën te ontwikkelen en ook in andere situaties toe te 
passen. . 

44 Teamspel 
Inn de tweede periode van het programma is het 'teamspel' geïntroduceerd. De 
aanleidingg hiertoe was, dat de lange duur van het programma tot een gevoel van 
sleurr leidde bij een aantal leerlingen, zowel bij tutoren als bij een aantal tutees. 
Mett de introductie van een spel met een wedstrijdelement, is bewust gekozen 
voorr het invoeren van een competitieonderdeel, met als doel om de leerlingen 
meerr te motiveren (Slavin, 1989, 1990, 1995). De groep met (meestal 8) tutor-
parenn werden per twee weken at random verdeeld in twee teams, dus per team 
meestall  vier tutorparen. Aan het begin van de twee weken maakten de tutees van 
dee paren een voortoetsje en de score die daarmee werd behaald (het aantal goed 
gemaaktee opgaven) gold als de score voor dat betreffende tutorpaar. Van alle paren 
binnenn een team werden de scores opgeteld, zodat er een teamscore ontstond. Bij 
ongelijkee aantallen paren per team werd dit een gemiddelde teamscore. De team-
scoree vormde steeds de beginscore voor de beide teams. Vervolgens begon een 
oefenperiodee van twee weken waarin de tutees samen met hun tutor allerlei oefen-
enn automatiseringsopdrachten uitvoerden. Na de vier tutorlessen die in de pe-
riodee van twee weken waren gegeven, werd de natoets afgenomen, die bestond uit 
dezelfdee sommen als de voortoets. De score op de voortoets werd voor de beide 
teamss van de score van de natoets afgetrokken. Uit de zo verkregen verschilscore 
bleekk welk team de meeste winst had behaald na de periode van twee weken. Dit 
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teamm was dan de 'winnaar' voor deze periode. Door deze opzet waarbij niet naar 
totaalscoress werd gekeken, maar alleen naar de winst (door middel van de verschilsco-
res),res), had elk team steeds opnieuw gelijke kansen om de winnaar voor die periode te 
worden.. Elk team, dus ook een team met in verhouding meer zwakke rekenaars, had 
daardoorr evenveel kans op het behalen van succes. Na een rustperiode van een week 
werdenn opnieuw (random) twee teams samengesteld en begon een nieuwe oefen-
periodee van twee weken. 

Samenvattin g g 
Inn de bovenstaande paragraaf is toegelicht dat de inhoud van het tutorprogramma 

zichh hoofdzakelijk afspeelde binnen het rekendomein 'Getallen en bewerkingen' en, 
pass in de tweede periode van het programma, ook gedeeltelijk en slechts voor een 
kleinn deel binnen het domein 'Meten, l i j d en Geld'. Om tegemoet te komen aan de 
inhoudelijkee leerbehoeften van de tutees, zijn de leerstofinhouden met behulp van 
diagnostischee gesprekjes afgestemd op de rekenproblemen van de leerlingen. De be-
vindingenn van deze gesprekjes komen sterk overeen met de in de Rekengids (1996) 
beschrevenn vaardigheden van de landelijk 10% zwakst scorende leerlingen. Daaruit 
blijkt ,, dat de leerlingen hiaten vertoonden in basaal getalbegrip en in telvaardigheden, 
evenalss in eenvoudige optel-, aftrek- en vermenigvuldigopgaven. Tevens bleken opga-
venn die een beroep doen op het gebruikmaken van handige strategieën en op het 
automatiseringsvermogenn niet te worden beheerst. De beide soorten rekenvaardig-
heden,, zowel op inzichtelijk gebied als op automatiseringsgebied, zijn in overeen-
stemmingg met de beide onderzoekshypothesen in de inhoud van het tutorprogramma 
verwerkt. . 

Inn het volgende hoofdstuk zullen de cognitieve resultaten van het tutorprogramma 
wordenn beschreven. 
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Inn het voorgaand e hoofdstu k werden de onderzoekspopulati e en de 
resultate nn op de beide voormetinge n beschreven , evenals de inhou d 
vann het interventieprogramma . In di t hoofdstu k worde n de resultate n 
beschreve nn voor de eerste vier onderzoeksvragen , die zich op cognitie f 
gebiedd en op sociaal-emotionee l gebied bevinden . Voor het rekenen 
worde nn de prestatie s ten aanzien van het inzich t in het rekenen en 
wiskund ee en het automatisere n beschreven , eerst voor de tutees en 
vervolgen ss voor de tutoren . Nadat de resultate n zijn geanalyseerd , zal 
worde nn aangegeve n wat deze resultate n feitelij k betekene n voor de 
praktijk ,, dat wi l zeggen welke verschuivinge n in de prestatieniveau s 
zijnn opgetreden . Deze verschuivinge n zullen worde n geïllustreer d aan 
dee hand van de door de tutees en de tutore n schriftelij k uitgewerkt e 
oplossingsstrategieën .. Vervolgen s worde n de resultate n op sociaal-emo -
tionee ll  gebied gepresenteerd , voor de tutees ten aanzien van de reken-
motivati ee en voor de tutore n behalv e van de reken motivati e ook van 
welbevinden ,, de schoolmotivati e en ten slott e van het zelfvertrouwe n 
inn het geven van uitle g en het inlevingsvermoge n in de medeleerling . 
Naa de beantwoordin g van de onderzoeksvrage n is tevens voor de ont -
wikkelin gg van de rekenvaardighede n nagegaan , of de allochton e leer-
linge nn in de experimentel e settin g mogelij k een andere ontwikkelin g 
doormake nn dan de allochton e leerlinge n op de controlescholen . Tot 
slo tt  is nog nagegaan of er mogelij k verschille n zijn in de ontwikkelin g 
vann de rekenvaardighede n bi j de leerlinge n tusse n de zes verschillend e 
experimentel ee schole n onderling . 

5.11 Inleiding 
Dee onderzoeksvragen op kwantitatief gebied, dat wil zeggen voor de cogni-

tievee en voor de sociaal-emotionele resultaten, lenen zich het meest voor analyses 
mett het programma SPSS. De verschillen in het verloop van de toetsscores tussen 
dee experimentele en de controlegroep zijn in SPSS statistisch getoetst met behulp 
vann multivariate analyses. In dit design wordt de eerste voormeting als covariaat 
gebruiktt om voor eventuele verschillen te corrigeren, de overige metingen zijn als 
herhaaldee metingen opgenomen in een Manova. Dit levert twee verschillende 
resultatenn op, één toets voor het hoofdeffect met de herhaalde metingen als ge-
heel,, en één toets met drie uitgesplitste onderdelen voor het analyseren van het 
contrastt tussen de opeenvolgende meetmomenten. In dit contrast waarin de drie 
verschiltoetsenn zijn opgenomen, worden de resultaten van de beide nametingen 
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enn van de retentiemeting steeds afgezet tegen de -voor verschillen tussen experi-
mentelee en controlegroepen- gecorrigeerde resultaten van de tweede voormeting 
(contrast== simple; type I). Wanneer aan de tweede voormeting nummer 1 wordt 
gegeven,, de nametingen chronologisch de nummers 2 en 3 en de retentiemeting 
nummerr 4, dan zien we de volgende resultaten in de analyse: 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4. Op 
dee toetsen zal bij de bespreking van de resultaten niet gedetailleerd worden inge-
gaan,, alleen de uiteindelijke toetsresultaten zullen bij elke getoetste vraag worden 
vermeld. . 

Omm de gevonden resultaten voor het onderwijsveld inzichtelijk te maken, zal, 
aann de hand van de vaardigheidsniveaus die het Cito bij de normering hanteert 
(A,, B, C, D en E), in tabellen worden beschreven wat de resultaten zijn van de 
onderzoeksgroepenn op de verschillende toetsmomenten. De eigen constructies 
diee de tutoren en tutees hebben gemaakt, zullen worden gebruikt als illustratie 
vann de rekenstrategieën die door extreem hoog of laag scorende leerlingen worden 
gebruiktt en tevens door leerlingen die op de Cito-toets hoog en op de automa-
tiseringstoetss juist laag scoren en vice versa. 

5.22 Rekenprestatie s bi j tutees 

Onderzoeksvraagg 1 heeft betrekking op de korte en langetermijneffecten op de 
rekenprestatiess van de tutees uit groep 4. In subparagraaf 5.2.1. worden de effec-
tenn voor de onderzoeksvraag ten aanzien van het inzicht bij de tutees weergege-
ven,, in subparagraaf 5.2.2. wordt dit voor de onderzoeksvraag ten aanzien van het 
automatiserenn beantwoord. In subparagraaf 5.2.3. ten slotte, zullen aan de hand 
vann enkele 'eigen constructies' voorbeelden worden gegeven van rekenstrategieën 
vann de tutees. 

5.2.11 Resultate n voor inzich t in rekenen-wiskund e 
Dee onderzoeksvraag op dit gebied luidt: 'Verkrijgen de tutees uit groep 4 meer 

inzichtinzicht in rekenen-wiskunde met gebruikmaking van een tutorprogramma?'. 
Dezee vraag is beantwoord met de Cito-toets voor Rekenen & Wiskunde. Om 

hett verloop van de leercurves te kunnen volgen wordt vanaf deze plaats alvast 
vooruitt verwezen naar Tabel 5.3. In deze tabel zijn de resultaten te zien voor zowel 
dee tutees als voor de beide controlegroepen: de gematchte controleleerlingen op 
dee controlescholen en de overige leerlingen uit de klassen waaruit de tutees af-
komstigg zijn op de experimentele scholen (de rest van de klas). 
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Inn Tabel 5.1 zijn, op bladzijde 138, op basis van de gemiddelde verschilscores 
tussenn de afzonderlijke meetmomenten, de effectgroottes voor de resultaten ver-
meld.. Als maat voor de effectgrootte is uitgegaan van de difference (d) (Cohen, 
1988),, dat wil zeggen het verschil van de gemiddelden van de twee vergeleken 
groepenn (de experimentele groep versus één van de twee controlegroepen), ge-
deeldd door de gemeenschappelijke standaardafwijking van deze beide groepen. 
Cohenn definieert een aldus verkregen d van 0,2 als klein, een d van 0,5 als middel-
matigg en een d van 0,8 als groot, omdat voor het laatstgenoemde effect geen 
statistischee analyses nodig zijn om vast te stellen dat er een effect is. Een effect-
groottee van 0,5 lijk t voor dit onderzoek een voldoende grote maat om vast te 
stellenn dat de interventie een positief effect heeft, omdat een middelmatig effect al 
eenn essentiële bijdrage kan leveren aan de praktijk. Echter, de kans op het vinden 
vann steekproeffouten is bij kleine groepen groter dan bij grote groepen. 

Inn Tabel 5.1 worden de verschilscores van de tutees steeds afgezet tegen de 
afzonderlijkee verschilscores van de beide controlegroepen. In de derde kolom staat 
dee effectgrootte (ES) vermeld voor de tutees ten opzichte van de gematchte controle-
leerlingenn en in de vierde en laatste kolom de effectgrootte (ES) van de tutees ten 
opzichtee van de rest van de klas. Op basis van de verschilscores (en 
standaarddeviatiess van de verschilscores) van de beide groepen is de d vastgesteld. 
Mett de gegevens in Tabel 5.1 zijn de effectgroottes berekend voor de tutees ten 
opzichtee van de gematchte leerlingen en voor de tutees ten opzichte van de rest 
vann de klas. Ter inzicht in hoe de gegevens met betrekking tot de ES zijn verkre-
gen,, wordt onderstaand, op basis van de verschilscores en de standaarddeviaties 
voorr het verschil tussen voormeting 2 en nameting 1, aan de hand van de vol-
gendee formule een rekenvoorbeeld uit Tabel 5.1 gegeven: 

X t -- X = 15,1- 11,7 = Q 7 3 ( E S) 

\sd\sdxx + sdx )/2 (9,4 + 7,2)/2 ' 

Volgenss de zojuist beschreven definitie voor de omvang van de effectgrootte 
blijkenn de effecten voor de tutees in vergelijking met de beide controlegroepen op 
allee momenten te variëren van kleine tot gemiddelde en grote effecten. De effect-
groottess die duiden op een positief effect, dus van 0,5 of groter, zijn vet afgedrukt. 
Vergelekenn met de gematchte leerlingen zijn de effecten bij de beide nametingen 
hett grootst (.73 en .58), bij de retentiemeting echter kleiner (.39). In vergelijking 
mett de rest van de klas blijkt het effect uiteindelijk iets sterker te zijn dan in 
vergelijkingg met de leerlingen op de controlescholen, vooral bij de eerste name-
tingg (1.15). Bij de tweede nameting blijkt de effectgrootte vergeleken bij de eerste 
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nametingg te zijn afgenomen, maar deze is dan nog steeds middelmatig (.46) en bij 
dee retentiemeting blijkt het effect wederom middelmatig tot groot te zijn (.78). 

Tabell 5.1: Effectgrootte voor het inzicht in het rekenen en wiskunde, 
gemetenn met Cito; verschilscores (versch.sc), standaarddeviaties (sd) en 
Effectt Sizes (ES) voor de tutees ten opzichte van de beide controlegroe-
penn met de gematchte leerlingen en met de rest van de klas 

tutees s gematchtee leerlingen rest van de klas WÊ WÊ 
versch.sc. . 

voormetingg 1-2 3,4 
voormetingg 2-nameting 1 15,1 
voormetingg 2-nameting 2 22,1 
voormetingg 2-retentiemeting 29,9 

sd d 
5,3 3 
4,2 2 

9,4 4 
7,5 5 

versch.sc. . 

4,1 1 
11,7 7 
17,3 3 
27,1 1 

sd d 
6,6 6 

5,1 1 
7,2 2 
6,9 9 

ES S 

.73 3 

.58 8 
.39 9 

versch.sc. . 
6,4 4 
9,2 2 

18,0 0 
23,9 9 

sd d 
8,8 8 

6,1 1 
8,4 4 
7,8 8 

ES S 

1.15 5 
.46 6 
.78 8 

Inn Tabel 5.2 is te zien of de gevonden resultaten statistisch significant zijn. 

Tabell 5.2: Cito-Resultaten van de multivariate analyse met interactie-
effectenn met voormetingen, nametingen en retentiemeting, resultaten 
voorr de tutees uit groep 4 ten opzichte van gematchte leerlingen op de 
controlescholenn en ten opzichte van de rest van de klas 

Voormetingg Voormeting Nameting Nameting 2 Retentiemeting 

11 2 

MM (sd) M (sd) M (sd) p M (sd) p M (sd) p 
Tuteess 46,2 (7,3) 49,6 (6,9) 64,7 71,7 (11,6) 79,5(8,4) 

(5,8) ) 

Gematchtee 46,2 (7,8) 50,3 (8,5) 62,0 .001 67,6 (11,5) .008 77,4(8,8) .076 
controlegrepp (7,0) 

Restt van 59,6(12,7) 66, (10,6) 75,2 .000 83,9 (11,7) .042 89,9(10,0) .004 
dee klas (8,9) 

Inn Tabel 5.2 ziet men dat de tutees, bij controle voor eventuele verschillen bij de 
eerstee voormeting en ten opzichte van de gematchte controlegroep bij de beide name-
tingenn een significante leerwinst boeken. Bij de retentiemeting is dit verschil niet 
meerr significant, hoewel de tutees nog steeds ruim 2 punten (vaardigheidsscore) 
hogerr scoren dan de controleleerlingen. Ten opzichte van de rest van de klas blijken 
dee tutees (uiteraard ook na controle voor verschillen bij de eerste voormeting), bij 
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allee metingen en dus ook bij de retentiemeting, een significant grotere leerwinst te 
hebbenn behaald. 

Onderzoeksvraagg 1 kan dus bevestigend worden beantwoord, dat wil zeggen 
datt de tutees zowel ten opzichte van de gematchte controleleerlingen als ten op-
zichtee van de rest van de klas meer vooruit blijken te zijn gegaan in de inzichtelijke 
rekenvaardighedenn zoals die met de Cito-toets worden gemeten. Alleen bij de 
retentiemetingg blijkt het significante verschil voor de tutees vergeleken met de 
gematchtee controleleerlingen niet meer significant te zijn. We concluderen dat 
hett tutorprogramma op korte termijn effectief is in vergelijking met alle controle-
groepenn en dat het programma in vergelijking met de rest van de klas ook op 
langee termijn effectief blijkt te zijn voor de deelnemende leerlingen. Figuur 5.3 
bevatt een lijndiagram, waarin het verloop van de resultaten van de metingen of-
well  de leercurves voor alle onderzoeksgroepen is te zien. 

Figuurr 5.3: Resultaten op de Cito-toets voor de tutees, de gematchte 
controleleerlingenn en de rest van de klas, op de beide voormetingen, de 
nametingenn en de retentiemeting 

1 000 T —I 

40 0 

30-11 1 1 1 1 
Voormetin gg 1 Voormetin g 2 Effectmetin g 1 Effectmetin g 2 Retentiemetin g 

Meetmomente n n 
Tutees s 
Gemachtee controlegroe p 
Restt  van de klas 

Inn Figuur 5.3 is te zien dat de scores van de tutees en van de gematchte controle-
leerlingenn bij de beide voormetingen vrijwel hetzelfde zijn en dat de rest van de 
klass op de experimentele scholen op de voormetingen duidelijk hoger scoort. 
Uiteraardd was dit te verwachten, omdat de tutees immers zijn geselecteerd op hun 
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zwakkee rekenvaardigheden dus lage scores op de toetsen, zodat de leerlingen uit 
dee rest van de klas duidelijk hoger zullen scoren. Vanaf de eerste nameting scoren 
dee tutees echter hoger dan de gematchte controleleerlingen en gaan hun scores 
meerr in de richting van de rest van de klas. De gematchte controleleerlingen blij -
venn hierbij achter, ook bij de retentiemeting. 

WatWat betekenen deze resultaten in de praktijk? 
Inn Tabel 5.4 is te zien wat de hierboven beschreven resultaten in de praktijk nu 

eigenlijkk betekenen, dat wil zeggen nadat de voor de analyses gebruikte vaardigheids-
scoress volgens de normering van het Cito zijn omgezet in de niveaus A t/m E 
(zoalss beschreven in hoofdstuk 3). 

Tabell 5.4: Resultaten weergegeven in vaardigheidsniveaus van de 
tuteess en de gematchte controleleerlingen op de beide voormetingen, de 
beidee nametingen en de retentiemeting met de Cito-toets voor Rekenen 
enn wiskunde (Cito R & W) 

Tuteess Gematchte controleleerlingen 

(N-44)) (N-44) 

Citoo R & W 
E33 (voormeting 1) 
M44 (voormeting 2) 
E44 (nameting 1) 
M55 (nameting 2) 
E55 (retentiemeting) 

A A 
--
--
--
1 1 
2 2 

B B 
11 1 

--
7 7 

11 1 

C C 
17 7 
9 9 

19 9 
10 0 
11 1 

D D 
12 2 
18 8 
13 3 
15 5 
13 3 

E E 
4 4 

17 7 
5 5 
7 7 

10 0 

A A 
4 4 
--
1 1 
1 1 
--

B B 
6 6 
4 4 
4 4 
7 7 
6 6 

C C 
16 6 
9 9 

10 0 
10 0 
9 9 

D D 
15 5 
12 2 
17 7 
7 7 
8 8 

E E 
3 3 

19 9 
12 2 
19 9 
21 1 

E3== Eind groep 3; M4=Midden groep 4; E4=Eind groep 4; M5=Midden groep 5; E5=Eind groep 5 

Bijj  de tutees scoren in totaal 35 leerlingen (18+17) bij de tweede voormeting een 
DD of een E. De niveaus D en E samen vormen het laagste kwartiel in het landelijk 
gemiddelde,, dus deze leerlingen horen tot de 25% laagst scorende leerlingen van 
Nederland.. Bij de gematchte controleleerlingen zijn dit in totaal 31 leerlingen 
(12+19).. Geen van de tutees scoort bij de tweede voormeting een A of een B, bij 
dee controleleerlingen scoren 4 leerlingen een B. Als men kijkt naar de eerste 
nametingg direct na afloop van de eerste periode van het tutorprogramma tussen 
februarii  en juni, dan blijken nog 'slechts' 18 tutees (13+5) een D of E te behalen, 
datt is nog maar de helft van het aantal toen het programma begon. In de controle-
groepp behalen nog 29 leerlingen (8+21) een D of E bij de eerste nameting. Bij de 
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tweedee nameting behalen 22 tutees (15+7) een D of E, tegen 26 controleleerlingen 
(7+19),, dat wil zeggen dat de verschillen tussen tutees en controlegroep propor-
tioneell  zijn afgenomen. Bij de retentiemeting is dit verschil weer iets groter: 23 
tuteess (13+10) een D of E tegen 29 controleleerlingen (8+21). Tevens behalen in 
totaall  10 tutees (2+8) een A of een B bij de retentiemeting. Bij de controleleerlin-
genn zijn er 6 die een B halen, maar er zijn geen A-scores. 

Samengevatt ziet men feitelijk, zoals te verwachten, dezelfde trend als bij de p-
waardenn van de multivariate toets: het effect is het grootst bij de eerste nameting, 
bijj  de tweede nameting wordt het verschil duidelijk kleiner, maar bij de retentie-
metingg ziet men weer dat de zwakste tutees minder laag scoren dan de zwakste 
controleleerlingenn en dat ook de hoogst scorende tutees het iets beter doen dan de 
hoogstt scorende controleleerlingen. 

5.2.22 Resultate n voo r het automatisere n van de tutee s 
Dee onderzoeksvraag ten aanzien van het automatiseren luidt als volgt: welke 

cognitievecognitieve korte- en langetermijneffecten heeft de inzet van een tutorprogramma op de 
rekenprestatiesrekenprestaties van de tutees uit groep 4 ten aanzien van de automatise-
ringsvaardigheden? ringsvaardigheden? 

Inn hoofdstuk 4 zijn de automatiseringsvaardigheden voor de tutees gedefini-
eerdd als 'het paraat hebben van de feitenkennis met betrekking tot de basisopgaven 
vann optel-, aftrek- en vermenigvuldigsommen'. Vanaf nu zal in deze context dan 
ookk steeds worden gesproken over de 'automatiseringsvaardigheden. 

Voorr het overzicht van het verloop van de leercurves voor de tutees, voor de 
gematchtee controleleerlingen en voor de rest van de klas wordt vanaf deze plaats 
vooruitt verwezen naar Figuur 5.7. 

Inn Tabel 5.5 staan de effectgrootten voor de resultaten vermeld, op basis van de 
gemiddeldee verschilscores tussen de afzonderlijke meetmomenten. Er blijkt voor 
dee beide controlegroepen een klein effect te zijn voor de beide nametingen, dat 
nogg het sterkst is in vergelijking met de rest van de klas (.32 en .31). Echter, voor 
dee beide controlegroepen vindt men bij de retentiemeting juist een negatief effect 
(respectievelijkk -.31 en -.07). Hier heeft het tutorprogramma op de korte termijn 
slechtss kleine effecten en op de langere termijn daarentegen licht negatieve effec-
tenn voor wat betreft de automatiseringsvaardigheden van de tutees. 
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Tabell 5.5: Effectgrootte (ES) voor de tutees voor het automatiseren, 
gemetenn met de TTR; tutees vergeleken met de gematchte leerlingen en 
mett de rest van de klas op basis van de verschilscores (versch.sc.) en de 
standaarddeviatiee (sd) 

tuteess gematchte leerlingen rest van de klas 

versch.sc. . 
voormetingg 1-2 8,3 
voormetingg 2-nameting 1 11,7 
voormetingg 2-nameting 2 21,3 
voormetingg 2-retentiemeting 22,6 

sd d 
5,1 1 
6,8 8 
9,8 8 
9,5 5 

versch.sc.. sd 
7,88 6,4 
9,88 9,1 

19,22 9,4 
25,77 10,6 

ES S 

.24 4 

.22 2 
-.31 1 

versch.sc. . 
9,3 3 
9,6 6 

18,6 6 
23,3 3 

sd d 
5,9 9 
6,3 3 
7,4 4 
8,1 1 

ES S 

.32 2 

.31 1 
-.07 7 

Dee resultaten van de multivariate analyses voor het beantwoorden van deze onder-
zoeksvraagg zijn te vinden in Tabel 5.6. Bij de vergelijking met de gematchte controle-
leerlingenn ziet men, dat alleen bij de eerste nameting een significant effect wordt 
gevondenn voor de tutees vergeleken met de rest van de klas (p=.05). Op de andere 
meetmomentenn en vergeleken met de gematchte controleleerlingen blijken er geen 
verschillenn of zijn deze verschillen in vooruitgang weer tenietgedaan. 

Tabell 5.6: Resultaten op de TTR-toets van de multivariate analyse met 
interactie-effecten;; resultaten voor de tutees,vergeleken met de 
gematchtee controleleerlingen en de rest van de klas op de beide voor-
metingen,, de beide nametingen en de retentie meting 

Tutees s 
(N-44) ) 

Gematchtee controleleerlingen Rest van de klas 

(N-44) ) (N-117) ) 

voormetingg 1 
voormetingg 2 
nametingg 1 
nametingg 2 
retentiemeting g 

M M 
19,8 8 
28,1 1 
39,8 8 
49,4 4 
50,5 5 

sd d 
6,5 5 
5,8 8 
9,5 5 

10,6 6 
10,3 3 

M M 
19,3 3 
27,1 1 
36,9 9 
46,3 3 
52,8 8 

sd d 
5,8 8 
8,6 6 

10,3 3 
12,1 1 
11,1 1 

P P 

.29 9 

.30 0 

.14 4 

M M 
26,9 9 
36,2 2 
46,1 1 
54,9 9 
59,8 8 

sd d 
8,1 1 
8,6 6 
9,7 7 

11,0 0 
59,5 5 

P P 

.05 5 
.07 7 
.70 0 

Voorr de onderzoeksvraag ten aanzien van het automatiseren moet daarmee wor-
denn geconcludeerd dat de tutees uitsluitend een korte-termijn effect behalen ten 
opzichtee van hun overige klasgenoten (p= .05), maar dat dit geen blijvend effect 
is.. Ten opzichte van de gematchte controleleerlingen lijk t er uiteindelijk een (niet 
significant)) negatief effect te zijn(p=.l4). Gezien deze onderlinge verschuivingen 
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naarr twee richtingen mogen de opgetreden verschillen worden gezien als schom-
melingenn rondom een algemene trend. 

Figuurr 5.7 is een lijndiagram, waarin het verloop van de resultaten van de 
metingenn ofwel de leercurves voor alle onderzoeksgroepen is te zien. 

Figuurr 5.7: Resultaten op de TTR voor de tutees, de gematchte controle-
leerlingenn en de rest van de klas, op de beide voormetingen, de name-
tingenn en de retentiemeting 

Voormetingg 1 Voormeting 2 

Tutees s 
Gemachtee controleleerlingen 
Restt van de klas 

Effectmetingg 1 

Meetmomenten n 

Effectmetingg 2 Retentiemeting 

TTR=TempoToetsRekenen n 

Inn Figuur 5.7 is te zien wat eerder uit de analyses naar voren is gekomen. 
Aanvankelijkk lijken de tutees hun achterstand ten opzichte van de rest van de klas 
inn te lopen en vooruit te gaan ten opzichte van de gematchte controleleerlingen, 
maarr bij de retentiemeting blijkt de groei bij de tutees niet door te zetten en 
scorenn de gematchte controleleerlingen zelfs iets beter dan de tutees. De voort-
gangg die bij de beide nametingen door de tutees is behaald blijkt geheel teniet te 
zijnn gedaan. De vraag rijst hoe het mogelijk is dat een aanvankelijk positieve ont-
wikkelingg zich na afloop van het programma geheel kan keren. Hierop zal later 
wordenn teruggekomen. 

Gezienn het ontbreken van resultaten met de automatiseringstoets wordt op 
dezee plaats niet, zoals dit bij de Cito-toets is gebeurd, in tabelvorm besproken wat 
dee resultaten voor de praktijk betekenen. 
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5.2.33 Illustratie s met behulp van de eigen constructies 
Omm inzicht te krijgen in de denkprocessen die ten grondslag liggen aan het 

inzichtelijkk rekenen zoals dat met de Cito-toets wordt gemeten, worden in deze 
subparagraaff  voorbeelden gegeven van gevalsbeschrijvingen met schriftelijk uitge-
werktee oplossingsstrategieën van de tutees. Door middel van de oplossings-
strategieënn die de tutees op papier laten zien, valt na te gaan in hoeverre de tutees 
inzichtt hebben in de rekenstof en of zij in staat zijn om op een handige manier de 
opgavenn op te lossen. Gezien de aard van de eigen constructies, die sterk lijken op 
dee opgaven zoals die ook in de Cito-toets voor R & W voorkomen, valt te ver-
wachtenn dat leerlingen die hoog scoren op de Cito-toets, een toets die juist het 
inzichtt in rekenen en wiskunde nagaat, mogelijk gemakkelijker zullen komen tot 
handigee strategieën dan leerlingen die laag scoren op de Cito-toets. Hoe de mate 
waarinn leerlingen beschikken over goede of juist minder goede automatiserings-
vaardighedenn zich verhoudt tot het gebruik van handige oplossingsstrategieën, 
valtt niet goed in te schatten, doordat de opgaven niet direct zijn gericht op het 
gebruikk van automatiseringsvaardigheden. 

Omm op een zinvolle manier tutees waarvan de oplossingsstrategieën zullen 
wordenn besproken te kunnen selecteren, zijn alle tutees ingedeeld op basis van 
hunn scores op het vierde meetmoment, dat is het moment waarop de eigen con-
structiess door de tutees zijn gemaakt. De selectie heeft plaatsgevonden door tutees 
inn te delen naar: 

 hoge scores op de Cito-toets toets (minimaal 13 punten hoger dan de gemid-
deldee scores van de tutees) 

 lage scores op de Cito-toets (minimaal 13 punten lager dan de gemiddelde 
scoress van de tutees) 

 hoge scores op de automatiseringstoets (minimaal 10 sommen meer goed dan 
dee gemiddelde scores van de tutees) 

 lage scores op de automatiseringstoets (minimaal 10 sommen minder goed 
dann de gemiddelde scores van de tutees). 

Bovenstaandee indeling betekent dus, dat de tutees die rond het gemiddelde 
scorenn op ofwel de Cito-toets ofwel de automatiseringstoets geheel buiten be-
schouwingg zijn gebleven.Vervolgens zijn de aldus ingedeelde leerlingen opnieuw 
inn vier categorieën ingedeeld, maar dan alleen voor zover zij aan twee van de bo-
venstaandee criteria voldeden: 

11 hoog op de Cito-toets en bovendien hoog op de automatiseringstoets 
22 laag op de Cito-toets en bovendien laag op de automatiseringstoets 
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33 hoog op de Cito-toets en bovendien laag op de automatiseringstoets 
44 laag op de Cito-toets en bovendien hoog op de automatiseringstoets. 

Inn schema ziet dit er uit als in onderstaande Figuur 5.8 

Figuurr 5.8: Categorieën met extreem scorende tutees op de Cito-toets 
voorr rekenen en wiskunde (inzicht in rekenen en wiskunde) en op de 
automatiseringstoetss (TTR) 

Automatiseringsvaardigheden n 

Inzicht t Hoog g 

Laag g 

Hoog g 

Categoriee 1 

Categoriee 4 

Laag g 

Categoriee 3 

Categoriee 2 

Elkee categorie bleek 3 a 4 tutees te bevatten, de meest extreem scorende tutee is 
geselecteerd,, dat wil zeggen de tutee met meest hoge of lage score op de Cito-toets 
gecombineerdd met de meest hoge of lage score op de automatiseringstoets. Deze 
proceduree resulteerde in de selectie van in totaal vier tutees, waarvan de in de 
eigenn constructies uitgewerkte oplossingsstrategieën hieronder zullen worden be-
sproken. . 

Dee tutees hebben bij een aantal opgaven, die eveneens in de Figuren 5.9 t/m 
5.122 zijn te zien, schriftelijk uitleg gegeven, waaruit de door hen gehanteerde 
oplossingsstrategieënn blijken. Men ziet hier dus de schriftelijk uitgewerkte denk-
processenn zoals die zich bij de leerlingen hebben afgespeeld. Aan de hand van 
onderstaandee voorbeelden wordt beschreven hoe de tutees volgens hun eigen uit-
legg lijken te hebben geredeneerd. Dit dient ter illustratie van de kwantitatieve 
resultatenn op de Cito- en de automatiseringstoets die de tutees hebben behaald. 

Opp bladzijde 146 ziet men in Figuur 5.9 de eerste gevalsbeschrijving, het werk 
vann tutee nummer 764, de leerling uit categorie 1. Deze leerling behaalde op de 
Cito-toetss op het vierde en vijfde meetmoment respectievelijk 17 en 13 punten 
meermeer dan de gemiddelde tutee en op de automatiseringstoets had tutee 764 res-
pectievelijkk 16 en 12 sommen meer goed dan de gemiddelde tutee. Uit de uitleg 
vann de leerling blijkt, dat deze in feite op papier heeft doorgeteld vanaf de eerste 
tott en met de twintigste dag na de in de opgave gegeven begindag. Het tel-getal 
vanaff  de eerste tot en met de veertiende dag is rechts geschreven. Bij de veertiende 
dagg (een zondag) is de leerling gestopt met het opschrijven van de dagen, het 
kladblaadjee was hier vol. Het lijk t erop alsof de leerling vervolgens heeft door-
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geteldd door weer boven aan het kladblaadje, links naast de dagen, op papier verder 
tee tellen. De oplossingsstrategie is nogal omslachtig en bewerkelijk, mogelijk zou 
menn een handigere en kortere strategie kunnen verwachten bij een tutee die ken-
nelijkk zowel inzichtelijk als wat betreft automatisering goed kan rekenen4. Moge-
lij kk heeft deze tutee wel begrip van de context, maar doorziet hij of zij de onder-
lingee relaties tussen de getallen minder goed. 

Figuurr 5.9: Schriftelijke uitleg van tutee met leerling-nummer 764, die 
opp het vierde meetmoment zowel op de Cito-toets als op de automati-
seringstoetss de hoogste score van de tutees behaalde 

Kladblaadj e e 

Maaikee is over 20 dagen jarig . 
Vandaagg is het zondag . 
Opp wat voo r dag is ze jarig ? 

Jee mag het uitrekene n op het 
kladblaadj ee hiernaast . 

Schrij ff  je antwoor d op de 
streepjeslijn . . 

zonda g g 

ove rr  2 0 dage n jari g 

welk ee dag? 

^td, ^td, 

11 Goed inzichtelijk kunnen rekenen wil in dit verband zeggen dat de leerling zich door de gegeven getallen in de context 
laatt leiden en de onderlinge relaties tussen de getallen doorziet. Goede automatiseringsvaardigheden wil zeggen dat de 
tuteee veel parate, basale feitenkennis met betrekking tot optel-, aftrek- en vermenigvuldigopgaven tot zijn beschikking 
heeft. . 
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Onderstaandd ziet men in Figuur 5.10 de tweede gevalsbeschrijving, het werk 
vann tutee nummer 715 uit categorie 2. Deze leerling behaalde op de Cito-toets op 
hett vierde en vijfde meetmoment respectievelijk 13 en 22 punten minder dan de 
gemiddeldee tutee en op de automatiseringstoets respectievelijk 18 en 17 sommen 
minderminder goed dan de gemiddelde tutee. Uit de uitleg van de tutee blijkt dat er op de 
vingerss is geteld om de 20ste dag na zondag te vinden. Er is geen gebruik gemaakt 
vann het feit dat een week bestaat uit zeven dagen en bij het tellen op de vingers is 
ookk nog op de verkeerde dag uitgekomen, juist één dag verder dan de zondag, dus 
222 dagen. Tellen op de vingers leidt in veel gevallen tot fouten, al is dat alleen al 
vanwegee bijvoorbeeld verkeerd starten, zoals vaak het geval blijkt te zijn. De hier 
gegevenn uitleg van de tutee lijk t een bevestiging voor de lage scores op zowel de 
Cito-toetss als de automatiseringstoets. 

Figuurr 5.10: Schriftelijke uitleg van tutee met leerling-nummer 715, die 
opp het vierde meetmoment zowel op de Cito-toets als op de automati-
seringstoetss de laagste score van de tutees behaalde 

Kladblaadje e 

~>s!<ss*^ ^ 

Maaikee is over 20 dagen jarig. 
Vandaagg is het zondag. 
Opp wat voor dag is ze jarig? 

Jee mag het uitrekenen op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord op de 
streepjeslijn. . 

zondag g 

ove rr  2 0 dage n jari g 

welk ee dag? 

aaaj^o^' J J 
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Inn Figuur 5.11 ziet men het werk van de derde gevalsbeschrijving, tutee num-
merr 628, de leerling uit categorie 3. Op de Cito-toets haalde deze tutee op het 
vierdee en vijfde meetmoment respectievelijk 23 en 12 punten méér dan de gemid-
deldee tutee, maar op de automatiseringstoets respectievelijk 10 en 17 sommen 
minderminder goed dan de gemiddelde tutee. De uitleg van de leerling is uiterst kort, 
maarr wel valt af te leiden hoe de tutee heeft geredeneerd. De tutee heeft de 20 
dagenn uitgesplitst in tweemaal een week van zeven dagen en vervolgens nog 6 
dagen.. Bij een week van slechts zes dagen komt de leerling een dag voor de zondag 
uit,, dus op de zaterdag. Deze tutee heeft, ondanks het feit dat zijn automatise-
ringsvaardighedenn duidelijk beneden het gemiddelde liggen, toch correct de splits-
strategiee toegepast en de juiste oplossing gevonden. 

Figuurr 5.11: Schriftelijke uitleg van tutee met leerling-nummer 628, die 
opp het vierde meetmoment op de Cito-toets hoog scoorde maar op de 
automatiseringss toets juist een lage score behaalde 

Kladblaadj e e 

Maaik ee is ove r 20 dagen jarig . 
Vandaa gg is het zondag . 
Opp wat voo r dag is ze jarig ? 

Jee mag het uitrekene n op het 
kladblaadj ee hiernaast . 

Schrij ff  je antwoor d op de 
streepjeslijn . . 

zondag g 

overr  20 dage n jari g 

welkee dag? 
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Inn Figuur 5.12 ziet men de schriftelijke uitleg van de vierde gevalsbeschrijving, 
dee tutee met leerling-nummer 840, die het meest extreem in categorie 4 scoorde. 
Dee tutee haalde op het vierde en vijfde meetmoment respectievelijk 20 en 18 
puntenn minder op de Cito-toets dan de gemiddelde tutee, maar op de 
automatiseringstoetss juist 11 en 12 punten wz&Vdan de gemiddelde tutee. Deze 
tuteee is op de Cito-toets vanaf het begin van het tutorprogramma relatief gezien 
niett vooruitgegaan, maar op de TTR juist wel veel vooruitgegaan: tussen voor-
metingg 2 en nameting 1 is deze tutee 15 punten vooruitgegaan en tussen nameting 
11 en nameting 2 zelfs 26 punten (scores 19, 19, 34, 60, 62). Uit de schriftelijke 
uitlegg blijkt niet echt hoe de tutee heeft geredeneerd, maar wel dat hij tot een 
verkeerdee oplossing is gekomen. Mogelijk is deze tutee evenals tutee nummer 715 
opp zijn vingers tellend te werk gegaan maar is hij al tellend verkeerd uitgekomen. 

Figuurr 5.12: chriftelijke uitleg van tutee met leerling-nummer 840, die 
opp het vierde meetmoment op de Cito-toets een lage score behaalde 
maarr op de automatiseringstoets juist een hoge score behaalde 

Kladblaadje e 

Maaikee is over 20 dagen jarig. 
Vandaagg is het zondag. 
Opp wat voor dag is ze jarig? 

Jee mag het uitrekenen op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord op de 
streepjeslijn. . 

zonda g g 

ove rr  2 0 dage n jari g 

welk ee dag? 
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Samenvattin g g 
Uitt de hierboven beschreven vier gevalsbeschrijvingen met oplossingsstrategieën 

vann tutees kan men geen algemene conclusies genereren, omdat het hier gaat om 
eenn geselecteerde steekproef die niet de hele groep representeert en ook omdat 
slechtss enkele van de door hen gemaakte opgaven worden besproken. 

Tochh is het interessant om na te gaan hoe de ontwikkeling van het rekeninzicht 
(zoalss gemeten met deze Cito-toets) en de ontwikkeling van de automatiserings-
vaardighedenn zich bij deze vier tutees verhouden tot het al of niet gebruikmaken 
vann handige oplossingsstrategieën. 

Dee tutee uit categorie 1, hoog scorend op de Cko en hoog op de TTR, lijk t 
geenn handige strategie te gebruiken en ook geen geautomatiseerde optelling waar-
bijj  de 7 dagen van de week direct worden berekend. Toch komt de tutee tot de 
goedee uitkomst. De tutee uit categorie 2 die op beide toetsen laag scoort, gebruikt 
geenn handige strategie en komt bovendien tot een foute uitkomst. De tutee uit 
categoriee 3, die hoog scoort op de Cito-toets maar laag scoort op de TTR, ge-
bruiktt wel een handige strategie en komt ook tot de goede uitkomst. Ten slotte, de 
tuteee die laag scoort op de Cito-toets en hoog op de TTR, gebruikt geen handige 
strategiee en komt ook niet tot een goede uitkomst-

Wee kunnen het volgende constateren. De beide tutees met een goed inzicht 
(hogee Cito-score) komen wel tot een goede oplossing, maar slechts één van hen 
gebruiktt een handige strategie. De tutees met goede automatiseringsvaardigheden 
komenn geen van beiden tot een handige strategie en slechts één van hen komt tot 
eenn goede uitkomst. 

Ui tt het bovenstaande kunnen we, ervan uitgaande dat het om een selecte steek-
proeff  gaat, slechts enkele algemene en dus niet generaliseerbare conclusies trek-
ken.. Goede automatiseringsvaardigheden zijn kennelijk geen garantie voor het 
komenn tot een goede uitkomst, zoals blijkt bij deze twee tutees die hoog scoren op 
dee TTR. Goed inzicht daarentegen, zoals blijkt uit goede resultaten op de Cito-
toets,, gaat bij deze twee tutees wel samen met een goede oplossing van deze op-
gave,, hoewel de gehanteerde strategie bij slechts één leerling handig is, namelijk 
bijj  de tutee die juist laag scoort op automatiseringsvaardigheden. 

Kortom,, goede automatiseringsvaardigheden gaan in deze beide gevallen noch 
samenn met een positief resultaat, noch met een handige strategie. Het hebben van 
eenn goed inzicht zoals gemeten met de Cito-toets, gaat in deze beide gevallen 
echterr wel samen met een goed resultaat, maar slechts in één van deze gevallen 
wordtt een handige strategie toegepast. Bij de vier tutees van wie hier de strategieën 
zijnn besproken, lijken zij die over goede inzichtelijke vaardigheden beschikken in 
hett voordeel te zijn. Het vak rekenen-wiskunde blijkt meer te zijn dan een combi-
natiee van een aantal basale rekenvaardigheden. 
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5.33 Rekenprestatie s bi j tutore n 

Onderzoeksvraagg 3 en 4 hebben betrekking op de korte- en langetermijneffecten 
opp de rekenprestaties van de tutoren uit groep 7. In de subparagraaf 5.3.1. worden 
dee effecten voor de onderzoeksvraag ten aanzien van het inzicht bij de tutoren 
weergegeven,, in 5.3.2. wordt de onderzoeksvraag voor het automatiseren beant-
woord.. In de laatste subparagraaf 5.3.3. worden deze resultaten voor enkele cases 
weerr aan de hand van enkele 'eigen constructies' geïllustreerd. 

5.3.11 Resultate n voo r inzich t in rekenen-wiskund e 
Dee onderzoeksvragen ten aanzien van het inzicht in rekenen-wiskunde voor 

dee tutoren uit groep 7, luiden als volgt: 
KrijgenKrijgen de tutoren meer inzicht in het rekenen op hun eigen rekenniveau in groep 7? 
aa voor Getallen & Bewerkingen 
bb voor Meten, Tijd & Geld 

Voorr het overzicht van het verloop van de leercurves voor de drie onderzochte 
groepenn wordt vooruit verwezen naar Figuur 5.15. 

Inn Tabel 5.13 staan de effectgroottes voor de resultaten vermeld, op basis van 
dee gemiddelde verschilscores van de afzonderlijke meetmomenten met de tweede 
voormeting.. Het effect voor de experimentele groep blijkt, in vergelijking met de 
beidee controlegroepen, per meetmoment toe te nemen. Vergeleken met de controle-
scholenn is er bij de eerste en tweede nameting slechts een klein effect (.18 en .17), 
bijj  de retentiemeting is dit effect iets groter (.37). In vergelijking met de rest van 
dee klas is het effect nog kleiner (.06 en .13) bij de twee nametingen, tot .25 bij de 
retentiemeting.. Geconcludeerd kan worden dat er een klein effect is voor de tut-
orenn in vergelijking met de beide controlegroepen, dat overigens in de loop van de 
tijdd wel iets toeneemt en het sterkst is bij de retentiemeting. 

Tabell 5.13: Effectgroottes voor inzicht in het rekenen en wiskunde, 
gemetenn met Cito Getallen & Bewerkingen; verschilscores (versch.sc), 
standaarddeviatiess (sd) en Effect Sizes (ES); resultaten voor de tutoren 
vergelekenn met de gematchte leerlingen en met de rest van de klas 

tutore nn controleschole n rest van de klas 
0*44)) (N=86) (N-82) 

versch.sc. versch.sc. 
voormetingg 1-2 5,0 
voormetingg 2-nameting 1 8,9 
voormetingg 2-nameting 2 18,5 
voormetingg 2-retentiemeting 22,4 

sd d 
7,0 0 
6,4 4 
7,0 0 
6,7 7 

versch.sc. . 
4,5 5 
7,7 7 

17,3 3 
19,8 8 

sd d 
9,2 2 
6,9 9 
6,8 8 
7,4 4 

ES S 

.18 8 

.17 7 

.37 7 

versch.sc. . 
4,7 7 
8,5 5 

17,6 6 
20,7 7 

sd d 
7,3 3 
6,2 2 
7,0 0 
7,1 1 

ES S 

.06 6 

.13 3 

.25 5 
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Inn Tabel 5.14 zijn de gevonden resultaten met behulp van multivariate analyse 
getoetst,, op dezelfde wijze als bij de tutees. Hiermee wordt het eerste deel (a) van 
dee onderzoeksvraag voor het toetsdeel Getallen & Bewerkingen beantwoord. 

Tabell 5.14: Cito- subtoets Getallen & Bewerkingen: resultaten van de 
multivariatee analyse met voormetingen, nametingen en retentiemeting; 
voorr de tutoren uit groep 7 ten opzichte van de leerlingen op de 
controlescholenn en ten opzichte van de rest van de klas 

Voormetingg Voormeting Nameting Nameting 2 Retentiemeting 

1 22 1 2 

MM sd M sd M sd p M sd p M sd p 
Tutorenn 60,6 7,7 65,6 11,5 74,5 10,7 84,1 10,1 88,0 9,0 
(N=44) ) 
controle-- 60,9 12,5 65,4 14,7 73,1 15,4 .057 82,8 15,7 .089 85,3 16,0 .017 
scholen n 
(N-88) ) 
Restt van de 64,6 13,0 70,5 16,0 78,9 14,4 .079 87,8 13,5 .20 90,8 13,3 .074 
klass (N=82) 

Inn Tabel 5.14 ziet men dat de tutoren ten opzichte van de leerlingen op de 
controlescholen,, na controle voor verschillen bij de eerste voormeting, bij de beide 
nametingenn een net niet significante leerwinst boeken (respectievelijk p=.057 en 
.089)) Bij de retentiemeting blijkt het verschil echter wel significant te zijn (p=.017). 
Tenn opzichte van de rest van de klas vinden we bij de eerste nameting en bij de 
retentiemetingg geen significant verschil (respectievelijk .079 en .074), maar wel 
eenn sterker effect dan bij de tweede nameting (p=.20). 

Geconcludeerdd kan worden, dat er in vergelijking met de leerlingen op de controle-
scholenscholen op de subtoets Getallen & Bewerkingen geen korte termijneffect, maar 
juistt wel een lange termijneffect wordt gevonden voor de tutoren die aan het 
programmaa hebben deelgenomen.Vergeleken met de tutees is het effect echter wel 
relatieff  klein. In de vergelijking van de resultaten met de rest van de klas ziet men 
eenn tendens tot een positief effect, maar dit is niet significant. Mogelijk waren de 
gevondenn effecten bij iets grotere aantallen leerlingen wel significant gebleken. 
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Figuurr 5.15 is een lijndiagram, waarin het verloop van de resultaten van de 
metingenn ofwel de leercurves voor alle onderzoeksgroepen is te zien. 

Figurree 5.15: Resultaten op de Cito-toets Getallen & Bewerking voor de 
tutoren,dee leerlingen op de controlescholen en de rest van de klas, voor 
dee beide voormetingen, de effectmetingen en de retentiemeting 

Voormetingg 1 Voormeting 2 

Tutoren n 
Controlescholen n 
Restt van de klas 

Effectmetingg 1 

Meetmomenten n 

Effectmetingg 2 Retentiemeting 

Inn Figuur 5.15 is te zien dat de tutoren en de leerlingen van groep 7 op de 
controlescholenn bij de beide voormetingen vrijwel hetzelfde scoren en dat de rest 
vann de klas op de experimentele scholen op de voormetingen hoger scoort dan 
hunn medeklasgenoten die tutor zijn. Tevens ziet men dat vanaf de eerste nameting 
dee tutoren hoger scoren dan de leerlingen van de controlescholen en dat hun 
scoress ten opzichte van de rest van de klas iets inlopen. De leerlingen op de controle-
scholenn blijven hierbij achter. Bij de retentiemeting blijkt dit verschil met de con-
trolescholenn nog groter te zijn geworden, en is de achterstand van de tutoren met 
dee overige leerlingen uit hun klas nog iets meer ingelopen. 

Hett tweede deel (b) van de onderzoeksvraag voor het inzichtelijk rekenen be-
treftt het Cito-toetsdeel Meten, Tijd & Geld. Figuur 5.18 laat zien hoe het verloop 
vann de leercurves is voor de experimentele tutoren en voor de beide onderzochte 
controlegroepen. . 
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Inn Tabel 5.16 staan de effectgrootten voor vermeld, op basis van de gemid-
deldee verschilscores van de afzonderlijke meetmomenten, vergeleken met de tweede 
voormeting.. In vergelijking met de controlescholen vinden we uiterst kleine, te 
verwaarlozenn effectgroottes van respectievelijk .07, .06 en .03. Vergeleken met de 
restt van de klas vinden we voor de tutoren bij de tweede nameting en bij de 
retentiemetingg iets grotere maar nog steeds kleine effectgroottes, vooral bij de 
eerstee nameting en bij de retentiemeting. De effectgroottes zijn hier respectieve-
lij kk .26, .08 en .23 voor de eerste en de tweede nameting en de retentiemeting. 
Hierr kan dan ook worden geconcludeerd dat er ten opzichte van de hele klassen 
opp de controlescholen slechts een uiterst klein effect voor de tutoren wordt gevon-
denn en slechts een klein effect ten opzichte van hun overige klasgenoten. 

Tabell 5.16: Effectgrootte voor inzicht in het rekenen-wiskunde voor 
Meten,, Tijd en Geld; verschilscores (versch.sc), standaarddeviaties (sd) 
enn Effect Sizes (ES); resultaten voor de tutoren groep ten opzichte van 
dee controlescholen en ten opzichte van de rest van de klas 

tutorenn controlescholen rest van de klas 

voormetingg 1-2 
voormetingg 2-nameting 1 
voormetingg 2-nameting 2 
voormetingg 2-retentiemeting 

sch.sc. . 

1,6 6 
7,4 4 
16,1 1 
19,9 9 

sd d 

8,2 2 
9,2 2 
9,5 5 
8,9 9 

versch.sc. . 

,10 0 
6,7 7 
15,6 6 
19,6 6 

sd d 

13,8 8 
6,2 2 
8,3 3 
8,5 5 

ES S 

.07 7 

.06 6 

.03 3 

versch.sc. . 

1,4 4 
5,0 0 
15,4 4 
17,9 9 

sd d 

8,3 3 
9,2 2 
7,9 9 
8,3 3 

ES S 

.26 6 

.08 8 

.23 3 

Dee toetsresultaten voor het tweede deel (b) van de onderzoeksvraag met be-
trekkingg tot het onderdeel Meten, Tijd & Geld, zijn in de onderstaande Tabel 
5.177 te zien. Uit de tabel blijkt, dat de toetsing met de twee controlegroepen, 
zowell  bij de beide nametingen als bij de retentiemeting, geen enkel effect laat zien. 
Dee bij de multivariate-analyse behorende p-waarden voor de beide controlegroe-
penn variëren van .19 tot .97. De conclusie voor dit deel van de derde onderzoeks-
vraagg moet dan ook zijn, dat er geen enkel effect is op het gebied van Meten, Tijd 
&&  Geld. 
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Tabell 5.17: Cito-toets voor Meten, Tijd & Geld: de resultaten van de 
multivariatee analyse; de tutoren ten opzichte van de leerlingen op de 
controlescholenn en ten opzichte van de rest van de klas op de beide 
voormetingen,, de beide nametingen en de retentiemeting 

Voormetingg Voormeting Nameting Nameting 2 Retentiemeting 

MM sd 
Tutorenn 60,1 9,9 
(N-44) ) 
controle-- 60,0 14,0 
scholen n 
(N=88) ) 
Restt van de 62,5 14,6 
klass (N=82) 

M M 
61,5 5 

60,0 0 

64,6 6 

sd d 
12,9 9 

15,6 6 

15,9 9 

M M 
68,8 8 

66,6 6 

69,6 6 

sd d 
10,6 6 

13,6 6 

15,4 4 

P P 

.44 4 

.28 8 

M M 
77,6 6 

75,8 8 

80,0 0 

sd d 
10,6 6 

15,5 5 

15,7 7 

P P 

.19 9 

.34 4 

MM sd 
81,33 11,0 

79,77 16,2 

82,66 16,2 

P P 

.97 7 

.55 5 

Figuurr 5.18 is een lijndiagram, waarin het verloop van de resultaten ofwel de 
leercurvess voor alle onderzoeksgroepen te zien zijn. De tutoren blijken bij de voor-
metingg vrijwel hetzelfde te scoren als de gemiddelde leerlingen op de controle-
scholen,, maar zij presteren duidelijk zwakker dan de overige leerlingen uit hun 
klas.. Vanaf de eerste nameting lijken de tutoren wat hogere scores te behalen dan 
dee leerlingen op de controlescholen en lijk t de achterstand ten opzichte van de 
anderee leerlingen uit hun klas bij de retentiemeting verkleind, maar dit verschil is 
blijkbaarr niet significant. 

Figuurr 5.18: Resultaten op de Cito-toets Meten, Tijd & Geld voor de 
tutoren,, de leerlingen op de controlescholen en de rest van de klas, voor 
dee beide voormetingen, de effectmetingen en de retentiemeting 

Voormetingg 1 Voormeting 2 Effectmetingg 1 

Meetmomenten n 

Effectmetingg 2 Retentiemeting 

Tutoren n 
Controlescholen n 
Restt van de klas 
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WatWat betekenen de bovenstaande resultaten in de praktijk? 
Evenalss voor de tutees, is ook voor de tutoren nagegaan wat de resultaten voor 

hett inzichtelijk rekenen en wiskunde in de praktijk betekenen. Voor de subtoets 
Getallenn & Bewerkingen worden de behaalde niveaus A t/m E weergegeven in 
Tabell  5.19. Echter, omdat de effecten op de subtoets Meten, Tijd en Geld niet 
significantt zijn, worden deze resultaten niet vertaald in een tabel waarin de be-
haaldee niveaus staan vermeld. 

Inn Tabel 5.19 voor Getallen & Bewerkingen staan niet de absolute aantallen 
leerlingenn vermeld zoals in Tabel 5.4 voor de tutees het geval was, maar de percen-
tages,, omdat het aantal overgebleven tutoren (44) niet overeenkomt met het aan-
tall  van de beide controlegroepen (84 en 92). 

Tabell 5.19: Resultaten weergegeven in niveaus voor Getallen en Bewer-
kingen;; tutoren, de controle- leerlingen en de rest van de klas op de 
beidee voormetingen, de beide nametingen en de retentiemeting met de 
Cito-toets s 

Controteleerlingen n 
(N=88)inn % 

Restt van de kla 
(N-82)) in % 

Citoo G & B 
E66 (voormeting 1) 
M77 (voormeting 2) 
E77 (nameting 1) 
M88 (nameting 2) 
M88 (retentiemeting) 

BB C D E 
188 22 42 18 
200 22 24 31 
133 22 33 24 
222 27 31 13 

166 20 34 27 

A A 
6 6 
9 9 

DD E 
233 23 23 25 
122 24 20 35 

100 11 25 20 34 
166 21 26 15 22 
122 25 24 13 26 

AA B C D E 

155 14 30 25 15 
155 16 20 19 30 
177 16 24 23 20 
166 28 18 25 13 
244 22 26 15 13 

E6=Eindd groep 6; M7=Midden groep 7; E7=Eind groep 7; M8=Midden groep 8; E8=Eind groep 8 

Menn ziet in Tabel 5.19 dat het percentage E-scores bij de voormetingen bij de 
tutorenn respectievelijk 18% en 31% is, bij de retentiemeting is dit teruggelopen 
tott slechts 2% (dus slechts één leerling). Bij de A-scores ziet men dat er bij de 
beidee voormetingen 0% of 2% voorkomen, bij de retentiemeting is dit opgelopen 
tott 16%. De significante leerwinst bij de tutoren vertaalt zich dus in minder 
uitvallerss en meer hoogscorende tutoren. Bij de beide controlegroepen is deze 
tendenss minder te zien, hier is namelijk slechts sprake van een kleine toename van 
hett percentage A-scorende leerlingen en een kleine afname van het percentage 
laagscorendee E-leerlingen. 
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5.3.22 Resultate n voor het automatisere n van de tutore n 
DeDe vierde onderzoeksvraag heeft betrekking op de automatiseringsvaardigheden 

vanvan de tutoren: welke cognitieve korte- en langetermijneffecten heeft een 
tutorprogrammaa op de rekenprestaties van de tutoren uit groep 7 ten aanzien van 
dee automatiserings-vaardigheden? 

Figuurr 5.22 toont het verloop van de leercurves voor de groep tutoren en voor 
dee beide controlegroepen. 

Inn Tabel 5.20 worden de effectgroottes voor de gevonden resultaten beschre-
ven,, waarbij de gemiddelde verschilscores per meetmoment steeds zijn vergeleken 
mett de tweede voormeting. Het effect in vergelijking met de leerlingen op de 
controlescholenn blijkt klein tot middelmatig groot te zijn (.38, .78 en .67). Het 
effectt in vergelijking met de rest van de klas is duidelijk kleiner en loopt in de tijd 
opp van .10 bij de eerste nameting, via .27 bij de tweede nameting tot .30 bij de 
retentiemeting. . 

Tabell 5.20: Effectgrootte voor tutoren voor het automatiseren, gemeten 
mett de TTR Verschilscores, standaarddeviaties en Effect Sizes; resultaten 
voorr de tutoren ten opzichte van controleleerlingen en de rest van de 
klas s 

ann de klas 

versch.sc.. sd versch.sc. sd ES versch.sc. sd ES 
voormetingg 1-2 9,4 10,1 11,8 15,2 8,2 9,8 
voormetingg 2-nameting 1 9,6 9,4 6,1 9,0 .38 8,7 8,7 .10 
voormetingg 2-nameting 2 22,5 10,7 14,6 9,7 .78 19,6 11,2 .27 
voormetingg 2-retentiemeting 25,4 11,4 18,5 9,3 .67 21,8 12,9 .30 

versch.sc.=verschilscore;; sd=standaarddeviatie; ES=Effect Size 

Dee resultaten van de toetsing zien wij in Tabel 5.21. Gecorrigeerd voor de 
verschillenn bij de eerste voormeting, ziet men bij de vergelijking met de leerlingen 
opp de controlescholen, dat de tutoren bij alle metingen significant meer zijn voor-
uitgegaann (p=.000, .000 en .001). Bij de beide voormetingen hadden de tutoren 
eenn achterstand in de ruwe score van respectievelijk 5 en 7 punten, bij de retentie-
metingg is dit verschil geheel verdwenen. Dit betekent dat het programma voor de 
tutorenn zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn effectief is gebleken 
inn vergelijking met de leerlingen op de controlescholen. Vergeleken met de rest 
vann de klas ziet men bij de eerste nameting wel een significant verschil (p=.000), 
maarr het verschil is niet meer significant bij de tweede nameting en de retentie-
meting.. Hier is dus alleen sprake van een korte-termijneffect, maar niet van een 
lange-termijneffect. . 

tutoren n 
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Tabell 5.21: Resultaten van de multivariate analyse met de TTR-toets, 
voorr de tutoren vergeleken met de leerlingen op de controlescholen en 
dee rest van de klas, met de beide oormetingen, de beide nametingen en 
dee retentiemeting 

Tutorenn Controlescholen Rest van i 
(N-44)) (N-79) (N= 87) 

MM sd M sd p M sd p 

voormetingg 1 97,8 18,6 102,2 23,7 105,5 25,0 
voormetingg 2 107,2 16,8 114,0 22,9 113,7 25,0 
nametingg 1 116,8 18,5 120,3 23,9 .000 122,4 24,8 .000 
nametingg 2 129,6 20,6 128,5 22,8 .000 133,1 23,8 .377 
retentiemetingg 132,6 21,1 132,5 24,6 .001 134,5 25,9 .168 

Inn Figuur 5.22 zien we de resultaten op de Tempo Toets Rekenen (TTR) in 
eenn lijndiagram weergegeven. Het is te zien dat de tutoren aanvankelijk lager sco-
renn dan zowel de leerlingen op de controlescholen als de overige leerlingen uit 
hunn klas. Vanaf de tweede nameting en bij de retentiemeting hebben zij de achter-
standd ten opzichte van de controlescholen echter ingehaald (p=.000 en p=.001). 

Figuurr 5.22: Resultaten op de Tempo Toets Rekenen (TTR) voor de 
tutoren,, de leerlingen op de controlescholen en de rest van de klas, voor 
dee beide voormetingen, de effectmetingen en de retentiemeting 

140--

Voormetingg 1 Voormeting 2 Effectmeting 1 Effectmeting 2 Retentiemeting 

Meetmomenten n 
Tutoren n 
Controlescholen n 
Restt van de klas 
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5.3.33 Illustratie s m.b.v. eigen constructies 
Voorr de tutoren wordt, net als voor de tutees, aan de hand van gevals-

beschrijvingenn een illustratie gegeven van hun denkprocessen bij het oplossen van 
opgaven,, voor zover zij door hen zichtbaar konden worden gemaakt door de 
oplossingsstrategieënn ook schriftelijk uit te werken. Net als de tutees zijn ook de 
tutorenn ingedeeld op basis van hun Cito- scores (G&B) en de TTR-scores op het 
vierdee meetmoment, het moment waarop de eigen constructies door hen zijn 
gemaakt.. De indeling heeft op dezelfde wijze plaatsgevonden als bij de tutees: 

•• hoge scores op de Cito-toets toets (gemiddeld voor G&B minimaal 10 punten 
hogerr dan de gemiddelde scores van de tutoren) 

•• lage scores op de Cito-toets (gemiddeld voor G&B minimaal 10 punten lager 
dann de gemiddelde scores van de tutoren) 

•• hoge scores op de automatiseringstoets (minimaal 20 sommen meer goed dan 
dee gemiddelde scores van de tutees) 

•• lage scores op de automatiseringstoets (minimaal 20 sommen minder goed 
dann de gemiddelde scores van de tutees). 

Vervolgenss zijn de aldus ingedeelde leerlingen in dezelfde vier categorieën in
gedeeld,, wederom uitsluitend voor zover zij aan twee van de genoemde indelings
criteriaa voldeden: 

11 hoog op de Cito-toets (G&B) en bovendien hoog op de automatiseringstoets 
22 laag op de Cito-toets (G&B) en bovendien laag op de automatiseringstoets 
33 hoog op de Cito-toets (G&B) en bovendien laag op de automatiseringstoets 
44 laag op de Cito-toets (G&B) en bovendien hoog op de automatiseringstoets. 

Uitt elke categorie is hier wederom de meest extreem scorende tutor geselec
teerd,, dat wil zeggen de leerling met de meest hoge of lage score op de Cito-toets 
gecombineerdd met de meest hoge of lage score op de automatiseringstoets. Van 
dezee vier tutoren worden hieronder de schriftelijk uitgewerkte oplossingsstrategieën 
besprokenn aan de hand van één voorbeeldopgave. 

Onderstaandd ziet men in Figuur 5.23 het werk van de eerste gevalsbeschrijving, 
dee tutor uit categorie 1 met leerling-nummer 393. Deze tutor behaalde op de 
Cito-toetss op het vierde en vijfde meetmoment voor het onderdeel Getallen & 
Bewerkingenn respectievelijk 11 en 15 punten meer dan de gemiddelde tutor en 
hadd op de automatiseringstoets respectievelijk 34 en 33 sommen meer goed. Uit 
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dee uitleg van de tutor blijkt, dat deze in eerste instantie de getallen heeft afgerond 
tott een makkelijk op te tellen getal, namelijk ƒ 2,50 en ƒ 1,30, waarvan na het 
uitvoerenn van de optelling direct de te veel meegetelde centen weer zijn afge-
trokken.. Vervolgens zijn de beide bedragen bij elkaar opgeteld door onder elkaar 
cijferendd op te tellen. De aldus verkregen uitkomst is correct. Het is duidelijk dat 
dezee tutor een handige oplossingsstrategie heeft gebruikt, dat wil zeggen een stra-
tegiee die is aangepast aan de getallen, hoewel er nog handigere strategieën lijken te 
zijn.. De te veel opgetelde centen hadden namelijk ook op het laatst nog, en dan 
meteenn in één keer, afgetrokken kunnen worden van het na de optelling verkregen 
bedrag,, in dat geval ƒ 10,10. Desondanks maakt de tutor wel gebruik van een 
handigee oplossingsstrategie en weet deze ook correct uit te voeren. 

Figuurr 5.23: Schriftelijke uitleg van tutor met leerling-nummer 393 
(categoriee 1), die op het vierde meetmoment zowel op de Cito- toets als 
opp de automatiseringstoets de hoogste score van de tutoren behaalde 

Kladblaadj e e 

Martij nn gaat naar da winkel . 
Hijj  koop t 3 brode n van 
ff  2,49 per stuk . 
Ookk koop t hij 2 pakjes 
kauwgu mm van f 1,29 per 
stuk . . 
Watt  moet hij betalen ? 

Rekenn het weer uit op het 
kladblaadj ee hiernaast . 

Schrij ff  je antwoor d 
hieronder . . 

Martij nn betaal t f lQ rCt£. 

0<(ll  yke&Sbl pv*t u t i Mt l 
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Inn Figuur 5.24 zien we de schriftelijke uitleg van de tweede gevalsbeschrijving, 
tutorr 299, die het meest extreem scoorde in categorie 2, dat wil zeggen met de 
laagstee scores op zowel de Cito-toets als op de TTR. Deze tutor behaalde op de 
Cito-toetss op het vierde en vijfde meetmoment voor het onderdeel Getallen & 
Bewerkingenn respectievelijk 26 en 23 punten minder dan de gemiddelde tutor en 
hadd op de automatiseringstoets respectievelijk 44 en 39 sommen minder goed. De 
uitlegg is moeilijk te volgen: de tutor beschrijft dat eerst de centen worden opge-
teld,, maar de optellingen zijn niet schriftelijk uitgewerkt. Het lijk t erop of de 
tutorr slechts één brood en één pakje kauwgom heeft opgeteld, want ƒ 2,49 en ƒ 
1,299 bij elkaar opgeteld is inderdaad ƒ 3.78. Kennelijk heeft de tutor de opgave 
niett goed gelezen en uitsluitend de beide genoemde bedragen opgeteld, met een 
correctee uitkomst. Het is op basis van deze veronderstelling ten aanzien van de 
uitlegg niet te zeggen of de tutor heeft geprofiteerd van het tutorprogramma. 

Figuurr 5.24: Schriftelijke uitleg van tutor met leerling-nummer 299 
(categoriee 2), die op het vierde meetmoment zowel op de Cito-toets als 
opp de automatiserings toets de laagste score van de tutoren behaalde 

Kladblaadje e 

Martijnn gaat naar de winkel. 
Hijj koopt 3 broden van 
ff 2,49 per stuk. 
Ookk koopt hij 2 pakjes 
kauwgumm van f 1,29 per 
stuk. . 
Watt moet hij betalen? 

Rekenn het weer uit op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord 
hieronder. . 

Martij nn betaal t fZ&.'biW 

•"" tY\-a&Uj *\ moet ^ 
föfóföfó Violen. 

d.11 Q uldarcö 04* da fc 
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Figuurr 5.25 laat het werk zien van tutor 293, de derde gevalsbeschrijving uit 
dee derde categorie, die op de Cito-toets op het vierde en vijfde meetmoment voor 
hett onderdeel Getallen & Bewerkingen respectievelijk 10 en 13 punten meer scoort 
dann de gemiddelde tutor en op de automatiseringstoets respectievelijk 37 en 23 
sommenn minder goed had dan het gemiddelde van de tutoren. De tutor maakt 
gebruikk van een verkorte manier van onder elkaar cijferen, waarbij de uitkomst 
vann de eerste vermenigvuldiging kennelijk direct onder de uitkomst van de tweede 
vermenigvuldigingg is gezet. Vervolgens zijn de beide getallen opgeteld. Er is geen 
gebruikk gemaakt van de ronde getallen die dichtbij de genoemde bedragen liggen, 
zoalss de tutor uit categorie 1 (met eveneens een hoge score op de Cito-toets) wel 
heeftt gedaan. Bij de eerste vermenigvuldiging is echter een fout gemaakt, in plaats 
vann 258 cent heeft de tutor 238 cent genoteerd, waardoor de uiteindelijke uit-
komstt niet correct is. Het is niet duidelijk of deze fout te maken heeft met de 
geblekenn zwakke automatiseringsvaardigheden van de leerling. 

Figuurr 5.25: Schriftelijke uitleg van tutor met leerling-nummer 293 
(categoriee 3) , die op het vierde meetmoment p de Cito-toets hoog 
scoordee maar op de automatiseringstoets de laagste score van de tut-
orenn behaalde 

Kladblaadje e 

Martijnn gaat naar de winkel. 
Hijj koopt 3 broden van 
ff 2,49 per stuk. 
Ookk koopt hij 2 pakjes 
kauwgumm van f 1,29 per 
stuk. . 
Watt moet hij betalen? 

Rekenn het weer uit op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord 
hieronder. . 

Martij nn betaal t f , " \75 . . 
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Figuurr 5.26 toont de uitleg van tutor 439 uit de vierde categorie, die op de 
Cito-toetss op het vierde en ook op het vijfde meetmoment gemiddeld 10 punten 
lagerlager scoorde dan de gemiddelde tutor en op de automatiseringstoets respectieve-
lij kk 36 en 39 sommen meer goed had dan de gemiddelde tutor. Deze tutor heeft 
gebruikk gemaakt van herhaald cijferend onder elkaar optellen in plaats van te 
werkenn met vermenigvuldigingen. Vervolgens zijn de beide opgetelde bedragen 
ookk weer onder elkaar cijferend opgeteld. Er is geen gebruik gemaakt van afge-
rondee getallen maar van de werkelijke bedragen, dat wil zeggen dat deze tutor 
geenn gebruik heeft gemaakt van de onderlinge relaties tussen de getallen, wat ove-
rigenss ook niet de vraagstelling was in deze opgave. Hoe dan ook, de gebruikte 
strategieënn getuigen niet van een op inzichtelijk gebied hoog oplossingsniveau, 
maarr doordat de bewerkingen correct zijn uitgevoerd leidde de berekening wel tot 
eenn goede uitkomst. 

Figuurr 5.26: Schriftelijke uitleg van tutor met leerling-nummer 439 
(categoriee 2), die op het vierde meetmoment op de Cito-toets laag 
scoordee maar op de automatiseringstoets de hoogste score van de 
tutorenn behaalde 

Kladblaadje e 

^ ^ 

Martijnn gaat naar de winkel. 
Hijj koopt 3 broden van 
ff 2,49 per stuk. 
Ookk koopt hij 2 pakjes 
kauwgumm van / '1,29 per 
stuk. . 
Watt moet hij betalen? 

Rekenn het weer uit op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord 
hieronder. . 

Martij nn betaal t f\0Jl5. 

v v 
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Samenvatting g 
Ookk voor de hier beschreven oplossingsstrategieën van tutoren kunnen we 

geenn conclusies trekken die generaliseerbaar zijn, maar we kunnen wel weer be-
schrijvenn hoe het rekeninzicht en de automatiseringsvaardigheden zich bij hen 
verhoudenn tot de door hen gebruikte oplossingsstrategieën. 

Dee tutor uit categorie h die hoog op de Cito-toets en op de TTR scoort, 
gebruiktt een handige strategie en komt tot de goede uitkomst. De tutor uit catego-
rierie 2 die op beide toetsen laag scoort komt tot een verkeerde uitkomst en lijk t de 
opgavee niet goed te hebben gelezen. De tutor uit categorie 3, die hoog scoort op de 
Cito-toetss maar laag scoort op de TTR, gebruikt wel een redelijk handige strate-
giee maar komt niet tot de goede uitkomst. Ten slotte, de tutor uit categorie 4, die 
laagg scoort op de Cito-toets en hoog op de TTR, gebruikt een matig handige 
strategiee maar komt wel tot een goede uitkomst. 

Wee kunnen het volgende constateren. De verhoudingen liggen anders dan we 
hebbenn gevonden bij de vier tutees, waar goede automatiseringsvaardigheden niet 
samengingenn met een handige strategie en slechts in combinatie met goed inzicht 
resulteerdenn in een goede oplossing. In dit geval, bij de tutoren, gaan goede 
automatiseringsvaardighedenn wel samen met een goede uitkomst en éénmaal met 
eenn handige strategie en éénmaal met een matig handige strategie. Ook voor de 
leerlingenn met een goed rekeninzicht zien we een ander patroon dan bij de vier 
tutees.. De beide tutoren met een goed inzicht (hoge Cito-score) komen in slechts 
éénn geval tot een goede uitkomst en in combinatie met een handige strategie, 
maarr alleen wanneer ook de automatiseringsvaardigheden goed blijken te zijn. Bij 
dee tutoren lijken de leerlingen met goede automatiseringsvaardigheden dus juist 
inn het voordeel te zijn, terwijl dit bij de tutees precies andersom was. Samengevat: 
goedee automatiseringsvaardigheden gaan voor de twee tutoren gepaard met een 
goedd resultaat in combinatie met redelijk tot goed strategiegebruik. Een goed 
inzichtt daarentegen, blijkt bij de beide tutoren juist niet samen te gaan met een 
goedee uitkomst, maar wel met een redelijke tot goede strategie. De combinatie 
vann goed inzicht en goede automatiseringsvaardigheden levert hier bij deze vier 
tutorenn dus het beste resultaat op voor wat betreft strategiegebruik en de goede 
oplossing. . 
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5.44 Sociaal-emotionel e effecte n 

Inn deze paragraaf worden de onderzoeksvragen op sociaal-emotioneel gebied 
beantwoord.. Eerst worden in 5.4.1 de resultaten voor de rekenmotivatie voor de 
tuteess besproken en in 5.4.2 de rekenmotivatie voor de tutoren. In 5.4.3 komen 
hett welbevinden en de schoolmotivatie voor de tutoren aan de orde. Tot slot komt 
inn 5.4.4 het zelfvertrouwen en inlevingsvermogen van de tutoren bij het geven 
vann uideg aan bod. 

5.4.11 Rekenmotivati e van de tutees 
Dee onderzoeksvraag voor de tutees ten aanzien van sociaal-emotionele effec-

tenn luidt als volgt: worden de tutees in de loop van het programma meer gemotiveerd 
voorvoor rekenen? 

Inn Tabel 5.27 ziet men de resultaten voor deze onderzoeksvraag die met de 
rekenmotivatievragenlijstt is beantwoord. Wederom is getoetst door middel van 
multivariatee analyse, maar omdat er hier slechts één voormeting is geweest, wordt 
niett gecorrigeerd voor de verschillen bij een eerste voormeting. Uit hoofdstuk 4 
wetenn we echter, dat er na toetsing bij de voormeting geen verschillen tussen de 
tuteess en de beide controlegroepen blijken te zijn, dus voor de resultaten van de 
analysee maakt dit slechts weinig verschil met de analyses waarin wel de eerste 
metingg als covariaat is ingevoerd. 

Inn Tabel 5.27 zien we, dat de aantallen leerlingen in de analyses afwijken van 
diee bij de analyses voor de reken-wiskunderesultaten: in plaats van 44 tutees lijken 
err nog slechts 37 te zijn. Voor de rest van de klas zijn er slechts 109 in plaats van 
1177 leerlingen bij de andere resultaatmetingen. Dit is veroorzaakt doordat op één 
schooll  de vragenlijst van groep 4 bij het derde meetmoment ofwel de eerste 
nametingg (dit is de tweede meting voor de sociaal-emotionele effecten) is zoek-
geraakt.. Bij multivariate-analyse worden de leerlingen die één (of meer) missing 
value(s)) hebben door pairwise deletion niet meer in de analyse opgenomen. Geke-
kenn is of de resultaten van de ontbrekende groep leerlingen voor de overige meet-
momentenn waarvan de gegevens wel aanwezig waren, duidelijk van de overige 
leerlingenn afweken voor wat betreft gemiddelden en standaarddeviatie, maar dat 
bleekk niet het geval te zijn. Het toepassen van imputatie om de ontbrekende gege-
venss van deze leerlingen bij de eerste nameting te gaan schatten, zodat daarmee de 
oorspronkelijkee aantallen leerlingen in de analyses konden worden behouden, leek 
weinigg zinvol en is dan ook niet uitgevoerd. 
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Tabell  5.27: Resultaten van de multivariate analyse met de reken-
motivatievragenlijst,, voor de tutees vergeleken met de gematchte 
controleleerlingenn op de controlescholen en met de rest van de klas, met 
dee voormeting, de beide nametingen en de retentiemeting 

Tuteess Gematchte controle- Rest van de klas 
(N=37)) leerlingen (N= 44) (N=109) 

voormetingg (moment 2) 
nametingg 1 
nametingg 2 
retentiemeting g 

M M 

20,9 9 
19,6 6 
20,5 5 
20,0 0 

sd d 
3,9 9 
3,9 9 
3,5 5 
3,6 6 

M M 
20,5 5 
20,0 0 
20,5 5 
19,6 6 

sd d 
3,9 9 
3,8 8 
3,9 9 
3,2 2 

P P 

.26 6 

.54 4 

.90 0 

M M 

20,6 6 
20,7 7 
20,1 1 
19,9 9 

sd d 
4,7 7 
4,4 4 
3,6 6 
3,9 9 

P P 

.08 .08 

.90 0 

.77 7 

Inn Tabel 5.27 kunnen we in de kolommen met de p-waarden zien dat er voor 
dee tutees, vergeleken met de beide controlegroepen en op alle meetmomenten 
geenn enkel effect is. Ten opzichte van de rest van de klas (M=20,7) lijken de tutees 
bijj  de eerste nameting wat te zijn teruggevallen (M=19,6), hoewel dit niet signifi-
cantt is (p=.08), maar dit verschijnsel blijkt bij de volgende metingen weer geheel 
tee zijn verdwenen. Gezien deze bevindingen, is ervan afgezien om effectgrootten 
tee berekenen of anderszins de data verder te analyseren. Geconcludeerd kan dan 
ookk worden, dat het tutorprogramma tot dusver geen aantoonbaar effect heeft 
gehadd op de rekenmotivatie van de tutees. 

5.4.22 Rekenmotivatie van de tutoren 
Dee onderzoeksvraag voor de tutoren ten aanzien van sociaal-emotionele effec-

tenn luidt als volgt: worden de tutoren in de loop van het programma meer gemo-
tiveerdd voor rekenen? Tabel 5.28 geeft de resultaten van de multivariate analyses 
voorr de rekenmotivatie van de tutoren. Ook hier is vanwege het beschikbaar zijn 
vann slechts één voormeting niet gecorrigeerd voor de verschillen bij de eerste me-
ting.. We zien in de tabel, dat in geen van de gevallen de resultaten van de analyses 
significantt zijn. Analyse van de verschillen tussen de meetmomenten voor de sco-
ress van de tutoren en de scores van de leerlingen op de controlescholen levert p-
waardenn op variërend van .15 tot .92. De p-waarden voor de verschillen van de 
tutorenn met de rest van de klas variëren van .06 tot .40. De kleine verschillen 
tussenn de scores van de tutoren en die van de rest van de klas zoals deze bij de 
voormetingg bestonden (maar met de T-toets niet significant bleken te zijn), blij -
kenn bij de retentiemeting nog vrijwel gelijk te zijn. 
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Tabell 5.28: Resultaten van de multivariate analyse met de reken-
motivatievragenlijst,, voor de tutoren vergeleken met de leerlingen op de 
controlescholenn en vergeleken met de rest van de klas, met de voorme-
ting,, de beide nametingen en de retentiemeting 

HH BBB 
voormetingg (moment 2) 
nametingg 1 
nametingg 2 
retentiemeting g 

Tutoren n 

(N-44) ) 

M M 
18,8 8 
18,4 4 
19,0 0 
18,1 1 

sd d 
3,2 2 
2,9 9 
3,9 9 
3,4 4 

Leerling g enn op controle e 
-- scholen (N=87) 

M M 
18,6 6 
18,1 1 
19,2 2 
18,0 0 

sd d 
4,2 2 
4,2 2 
3,7 7 
3,7 7 

P P 

.15 5 

.48 8 

.92 2 

Restt van de klas 
(N-78) ) 

M M 
19,9 9 
19,1 1 
19,7 7 
19,2 2 

• ü ü 
sd d 
3,7 7 
3,4 4 
3,5 5 
3,5 5 

I I • • 
P P 

.40 0 

.15 5 

.06 6 

Geconcludeerdd moet worden, dat het tutorprogramma van geen enkele in-
vloedd is geweest op de rekenmotivatie van de tutoren die aan het programma 
deelnamen. . 

5.4.33 Welbevinden en schoolmotivatie van de tutoren 
Dee volgende twee onderzoeksvragen op sociaal-emotioneel gebied voor de tut-

orenn worden met één vragenlijst beantwoord: 
aa Wordt het welbevinden van de tutoren op school hoger? 
b.. Raken de tutoren in het algemeen meer gemotiveerd voor school? 

Zoalss in hoofdstuk drie is beschreven, zijn voor dit onderzoek voor de onder-
delenn welbevinden en schoolmotivatie uit de Schoolvragenlijst steeds twee onder-
liggendee subtoetsen gebruikt, die elk een onderliggende dimensie vertegenwoor-
digen.. Voor het onderdeel welbevinden zijn dit de subtoetsen 'plezier op school' 
enn 'sociaal aanvaard voelen'. Het onderdeel schoolmotivatie bevat de subtoetsen 
'concentratiee in de klas' en 'leertaakgerichtheid'. Behalve de analyse van de som-
scoress uit de vragenlijst voor de onderdelen welbevinden en schoolmotivatie zijn 
voorr de beantwoording van deze beide onderzoeksvragen eveneens de twee onder-
liggendee dimensies met behulp van de subtoetsen geanalyseerd. 

a.. Het welbevinden op school 
Dezee onderzoeksvraag is met dezelfde toetsingstechnieken als voor de 

onderzoeksvraagg ten aanzien van rekenmotivatie onderzocht. Er dient te worden 
opgemerkt,, dat er bij de laatste meting (afgenomen in juni, groep 8) relatief veel 
randomm missing data zijn geconstateerd waardoor ongeveer 20% van de totale 
aantallenn leerlingen bij de analyses buiten beschouwing is gebleven, zowel op de 
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controlescholenn als op de experimentele scholen. Gegeven deze kleine aantallen 
valtt te verdedigen, dat bij het toetsen een alpha van 0,10 in plaats van 0,05 wordt 
gekozen.. Hoewel de tutoren bij de beide nametingen en bij de retentiemeting iets 
hogerr blijken te scoren voor het onderdeel welbevinden, terwijl de beide controle-
groepenn daarentegen iets lager blijken te scoren, worden ook bij de aangepaste 
alphaa geen significante resultaten gevonden, noch vergeleken met de rest van de 
klas,, noch vergeleken met de leerlingen van de controlescholen. Verder zijn nog 
dee onderliggende dimensies 'plezier op school' en 'sociaal aanvaard voelen' geana-
lyseerd.. Ook hiervoor zijn geen effecten van enige betekenis gevonden. Zelfs wan-
neerr de laatste meting met de vele missings buiten de analyse wordt gehouden, 
wordenn geen significante resultaten op de twee nametingen gevonden. Daarom 
moett worden geconcludeerd, dat het tutorprogramma geen invloed heeft gehad 
opp het welbevinden van de tutoren op school. Gezien het ontbreken van statis-
tischee significantie worden de resultaten niet meer in tabelvorm weergegeven. 

b.. De schoolmotivatie 
Voorr het beantwoorden van deze onderzoeksvraag zijn dezelfde multivariate-

analysetechniekenn gebruikt als voor de rekenmorivatie en het welbevinden. Uiter-
aardd geldt ook voor dit onderdeel dat er vanwege de missings bij de laatste meting 
ongeveerr 20% van de totale aantallen leerlingen bij de analyses buiten beschou-
wingg is gebleven en de alpha daarom op 0,1 wordt gesteld. Voor de totale school-
motivatie,, dus bestaande uit de beide subschalen 'concentratie in de klas' en 'leert-
aakgerichtheid'' wordt een p-waarde van .08 gevonden bij de vergelijking van de 
tutorenn met de leerlingen van de controlescholen. Gezien de relatief lage aantallen 
tutorenn (N=36) die bij de analyse zijn betrokken en de daarmee samenhangende 
lagee power van de toets, kan men dit met een gekozen alpha van 0,10 een signifi-
cantt resultaat noemen. Om die reden is verder gekeken of dit resultaat werd ver-
oorzaaktt door ofwel één van de twee onderliggende dimensies, of door de beide 
dimensiess samen. Voor de subtoets 'concentratie in de klas' worden bij de analyse 
geenn effecten gevonden, hoewel ook hier de tutoren in de loop van de tijd iets 
hogeree scores behalen ten opzichte van de voormeting en daarentegen de beide 
controlegroepenn in de loop van de tijd wat lager blijken te scorenVoor de sub-
toetsenn 'leertaakgerichtheid' zijn echter wel significante resultaten zijn gevonden, 
zoalss is te zien in Tabel 5.29. Het verloop van de scores is te zien in Tabel 5.31. 
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Tabell 5.29: Resultaten van de multivariate analyse met de School-
Vragenn Lijst, voor het onderdeel leertaakgerichtheid als subtoets van het 
onderdeell motivatie voor school; resultaten voor de tutoren vergeleken 
mett de leerlingen op de controlescholen en met de rest van de klas, met 
dee voormeting, de beide nametingen en de retentiemeting 

£ • : • • * • •• *•• : 

£ : • • • . . .. . - • ' ^ . ' ' 

voormetingg (moment 2) 
nametingg 1 
nametingg 2 
retentiemeting g 

Tutoren n 

(N-36) ) 

M M 
20,9 9 
21,6 6 
21,7 7 
21,3 3 

sd d 
2,4 4 
1,9 9 
2,3 3 
2,6 6 

Leerlingenn op controle-
scholen n 

M M 
20,8 8 
20,2 2 
20,6 6 
19,9 9 

(N-73) ) 

sd d 
2,6 6 
2,8 8 
2,9 9 

3,1 1 

P P 

,01 1 
,12 2 

,04 4 

Restt var 

(N-69) ) 

M M 
20,8 8 
21,0 0 
20,9 9 
20,5 5 

ïï de klas 
:: :..-. 

sd d 

3,1 1 
2,4 4 
2,6 6 
2,9 9 

•P:?ï;::WW -

P P 

.48 8 

.39 9 

.39 9 

Uitt Tabel 5.29 blijkt , dat de tutoren in vergelijking met de leerlingen op de 
controlescholenn bij de eerste nameting en bij de retentiemeting een significant 
hogeree leertaakgerichtheid bij het werken in de klas blijken te hebben verkregen. 
Inn vergelijking met de rest van de klas worden echter geen effecten gevonden. 
Voorall  gezien de relatief kleine aantallen leerlingen die in de analyses zijn betrok-
kenn en gezien de hoogte van de p-waarden, kan men voorzichtig concluderen dat 
deelnamee aan het tutorprogramma een positieve invloed lijk t te hebben op de 
leertaakgerichtheidd van de tutoren in de klas. 

Tabell  5.30 laat de effectgroottes zien, die wederom zijn berekend door de 
verschilscoress voor de leertaakgerichtheid van de tutoren af te zetten tegen de 
afzonderlijkee verschilscores van de beide controlegroepen. De effecten in vergelij-
kingg met de rest van de klas zijn klein te noemen, maar de effecten in vergelijking 
mett de controlescholen zijn klein tot middelmatig en variëren van .32 en .44 tot 
.49. . 

Tabell 5.30: Effectgrootte voor de leertaakgerichtheid, als onderliggende 
dimensiee voor de school-motivatie uit de Schoolvragenlijst; verschil
scores,, standaarddeviaties en Effect Sizes, resultaten voor de tutoren 
groepp ten opzichte van de controlescholen en de rest van de klas 

versch.sc.. sd versch.sc. sd ES versch.sc. sd ES 
voormet ingg 2-namet ing 1 0,55 (2,6) -0,60 (2,1) .49 0,28 (2,8) .10 
voormetingg 2-nameting 2 0,67 (2,7) -0,15 (2,5) .32 0,17 (3,1) .18 
voormetingg 2-retentiemeting 0,27 (3,1) -0,98 (2,7) .44 -0,27 (3,3) .17 
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Inn Figuur 5.31 is te zien hoe het verloop is van de scores over de verschillende 
meetmomenten.. Bij de eerste meting scoren alle groepen ongeveer gelijk. Direct 
bijj  de eerste nameting lopen de scores sterk uiteen, waarbij met name de leerlin-
genn op de controlescholen duidelijk lager scoren en de experimentele leerlingen 
hoger.. Hoewel de verschillen bij de tweede nameting weer iets afnemen, zijn op 
hett moment van de retentiemeting de verschillen weer aanzienlijk. 

Figuurr 5.31: Leertaakgerichtheid van de tutoren vergeleken met de leer
lingenn op de controlescholen en met de rest van de klas, op de voor
meting,, de beide nametingen en de retentiemeting 

20,0--

1,90 0 
Voormetingg Nameting 1 Nameting 2 Retentiemeting 

Meetmomenten n 
Tutoren n 
teerlingenn op controlescholen 
Restt van de klas 

5.4.44 Zelfvertrouwe n en inlevingsvermoge n van de tutore n bi j het 
gevenn van uitle g 

Dee laatste twee onderzoeksvragen voor de tutoren op sociaal-emotioneel ge-
biedd worden met behulp van één vragenlijst beantwoord, zoals bij het bespreken 
vann de onderzoeksinstrumenten in hoofdstuk 3 is aangegeven: 
c.c. Krijgen de tutoren meer zelfvertrouwen in het geven van uitleg bij rekenen aan een 

medeleerling? medeleerling? 
d.d. Krijgen de tutoren meer inlevingsvermogen voor andere leerlingen waarmee wordt 

samengewerkt? samengewerkt? 
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Onderstaandd vinden we in Tabel 5.32 de resultaten van de analyse voor deze 
onderzoeksvraag.. Zoals in hoofdstuk 3 is toegelicht bij de beschrijving van de 
onderzoeksinstrumenten,, wordt voor deze vraag gewerkt met de somscore (index) 
vann de vragenlijst in zijn geheel. Het is aan de scores te zien, dat er vooral in de 
doorr de tutoren behaalde scores enige verschuivingen optreden. Met een (gezien 
hett hoge aantal missings wederom) gekozen alpha van 0,10 blijkt dit bij de tweede 
nametingg voor de tutoren in vergelijking met de rest van de klas significant te zijn 
(p=0,08).. Dit effect blijkt echter bij de retentiemeting weer te zijn verdwenen. 

Tabell 5.32: Resultaten van de multivariate analyse met de ZUS-
VragenLijst,, voor zelfvertrouwen en inlevingsvermogen bij het geven van 
uitlegg aan een medeleerling; resultaten voor de tutoren vergeleken met 
dee leerlingen op de controlescholen en met de rest van de klas; resulta
tenn van de voormeting, de beide nametingen en de retentiemeting 

J H M B SS i: vH'rf:;;v-: •'" 
ffymii'smsww^ï^^JbMM'mm^mm ffymii'smsww^ï^^JbMM'mm^mm 

voormetingg (moment 2) 
nametingg 1 
nametingg 2 
retentiemeting g 

Tutoren n 
(N=39) ) 

M M 
62,7 7 
65,6 6 
67,2 2 
64,7 7 

sd d 
11,4 4 
10,6 6 
10,5 5 
11,0 0 

Leerlingenn op controle-
scholenn (N-69) 

M M 
61,9 9 
61,7 7 
61,8 8 
59,7 7 

sd d 
11,9 9 
12,3 3 
13,2 2 
13,2 2 

P P 

,32 2 
,19 9 
,24 4 

Restt van de klas 
(N-68) ) 

M M 
68,0 0 
67,5 5 
66,2 2 
66,9 9 

sd d 
10,3 3 
10,9 9 
12,5 5 
12,5 5 

.. .'.;!;. 

p p 

,36 6 
,08 8 
,48 8 

Inn Tabel 5.33 worden de effectgrootten gegeven op basis van de verschilscores. 
Menn ziet, dat het gaat om relatief kleine tot soms bijna middelmatige effecten, op 
allee meetmomenten en ook in vergelijking met de beide controlegroepen. Dat wil 
zeggenn dat er een lichte verbetering is opgetreden in het door de tutoren 
gepercipieerdee zelfvertrouwen ten aanzien van uitleg geven en ten aanzien van het 
inlevingsvermogenn in medeleerlingen bij het geven van uitleg. Het effect blijkt in 
dee loop van de tijd echter niet van blijvende aard te zijn. 
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Tabell 5.33: Effectgrootte (ES) voor het zelfvertrouwen en inlevingsver
mogenn bij uitleg geven op basis van de verschilscores (versch.sc.) 
standaarddeviatiess (sd); resultaten van de tutoren vergeleen met de 
leerlingenn op de controlescholen en met de rest van de klas 

tutorenn controlescholen rest van de klas 

versch.sc.. sd versch.sc. sd ES versch.sc. sd ES 
voormet ingg 2-nameting 1 3,0 9,6 ,3 9,9 .28 ,4 12,4 .24 
voormetingg 2-nameting 2 4,4 11,5 ,2 12,5 .35 -1,6 14,4 .47 
voormetingg 2-retentiemeting 2,0 14,2 -2,1 12,5 .31 -1,1 14,2 .22 

Samenvattin g g 
Opp sociaal-emotioneel gebied worden slechts kleine effecten gevonden op de 

rekenmotivatievragenlijstt voor zowel de tutees als de tutoren. Ook het gevoel van 
welbevindenn van de tutoren blijkt niet te zijn verhoogd. Het 'zelfvertrouwen in 
hett geven van uitleg en inlevingsvermogen ten aanzien van de medeleerling' blijkt 
alleenn bij de tweede nameting een klein effect te laten zien, maar dat is niet blij -
vend.. De dimensie 'schoolmotivatie' laat ook geen resultaten zien, maar één van 
dee twee subschalen hiervan, de 'leertaakgerichtheid', laat wel significante resulta-
tenn zien bij de vergelijking met de leerlingen op de controlescholen, waar de leert-
aakgerichtheidd in de loop van de tijd duidelijk is afgenomen. In de vergelijking 
mett de rest van de klas lijk t eenzelfde ontwikkeling waarneembaar als voor de 
tutoren,, dat wil zeggen dat er aanvankelijk een stijging van de leertaakgerichtheid 
waarneembaarr is, maar de tutoren scoren wel steeds duidelijk hoger dan de rest 
vann de klas. 

5.55 Effecte n voor allochton e leerlinge n 

Inn de voorgaande paragrafen zijn de effecten beschreven voor alle tutees en 
tutorenn die aan het programma deelnamen. Daarnaast is echter ook nog gekeken 
off  er nog differentiële effecten zijn voor de subgroepen allochtone leerlingen die 
zichh onder de experimentele groepen bevinden. Hiertoe zijn van de tutees en tut-
orenn die aan het programma hebben deelgenomen uitsluitend de allochtone leer-
lingenn in vervolganalyses betrokken. De rekenresultaten van deze allochtone leer-
lingenn zijn vervolgens afgezet tegen de rekenresultaten van de allochtonen onder 
dee leerlingen op de controlescholen. Vanwege de bijzonder kleine aantallen al-
lochtonee leerlingen die waren overgebleven in de rest van de klas, zijn de verschil-
lenn niet verder vergeleken met de allochtone leerlingen uit de rest van de klas. 
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5.5.11 Resultaten voor  de allochtone tutees 
Omm de differentiële effecten te kunnen vaststellen, is na het selecteren van de 

allochtonee leerlingen uit de experimentele groep en de leerlingen van de controle-
scholen,, voor de analyses gebruik gemaakt van dezelfde multivariate analyse-
methodenn als voor de andere reken-wiskunderesultaten, dus gecorrigeerd voor de 
verschillenn bij de eerste voormeting. Onder de experimentele tutees en de gematchte 
leerlingenn op de controlescholen, hadden 19 tutees en 22 leerlingen op de controle-
scholenn een allochtone achtergrond. 

Opp de Cito-toets blijken de resultaten van de allochtone tutees bij de eerste 
nametingg weinig af te wijken van de resultaten van de allochtone leerlingen op de 
controlescholen.. Bij de tweede nameting echter, gaan de allochtone tutees 4,3 
puntt (vaardigheidsscore) meer vooruit dan de allochtone controleleerlingen, wat 
mett een alpha van 0,10 (hetgeen gezien de kleine groep verdedigbaar is) signifi-
cantt is (p=.059). De effectgrootte voor de leerwinst van de tutees ten opzichte van 
dee controleleerlingen tussen dit derde en vierde meetmoment bedraagt .50 en de 
effectgroottee tussen het tweede meetmoment (de tweede voormeting) en het vierde 
meetmomentt (de tweede nameting) blijkt zelfs .75 te zijn. Bij de retentiemeting 
bleekk het verschil in leerwinst tussen tutees en controleleerlingen echter nog slechts 
1,55 punt te bedragen. Voor de allochtone tutees kan dus alleen gesproken worden 
vann een korte termijneffect voor de inzichtelijke rekenvaardigheden, dat op de 
langee termijn weer blijkt te zijn verdwenen. 

Bijj  de TTR bleken de allochtone tutees 2,4 punten (ruwe scores) meer vooruit 
tee zijn gaan dan de allochtone controleleerlingen, maar dit bleek echter niet signi-
ficantt te zijn. Geconcludeerd moet worden, dat het tutorprogramma op inzichte-
lij kk gebied slechts een korte termijneffect lijk t te hebben, maar dat het noch voor 
hett inzicht noch voor de automatiseringsvaardigheden overtuigend effectiever is 
geblekenn voor de allochtone tutees, hoewel er mogelijk wel sprake is van een trend. 
Gezienn de beperkte groepsgrootte zou mogelijk met grotere aantallen leerlingen 
eenn ander beeld zijn verkregen. Vergeleken met de resultaten van de groep tutees 
alss geheel, lijken de resultaten van de allochtone tutees daarmee wat tegen te val-
len.. Voor de inzichtelijke vaardigheden vinden we voor hen slechts een korte-
termijneffect,, terwijl er voor de groep als geheel ook een langetermijneffect is dat 
bijbij  de retentiemeting nog steeds aanwezig is. Voor wat betreft het automatiseren 
lijk tt er echter wel iets meer vooruitgang te worden geboekt door de allochtone 
leerlingenn afzonderlijk dan door de groep tutees als geheel, hoewel dit niet signi-
ficantt is. 
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5.5.22 Resultaten voor  de allochtone tutoren 
Voorr de bepaling van de resultaten van de allochtone tutoren zijn dezelfde 

analysess gebruikt als (bovenstaand beschreven) voor de allochtone tutees. Bij de 
tutorenn zijn 13 leerlingen allochtoon en van de controlescholen 32 leerlingen. 

Voorr de Cito-subtoetsen Getallen & Bewerkingen en Meten, Tijd & Geld zijn 
geenn significante resultaten gevonden, de allochtone tutoren gingen op de beide 
subtoetsenn ongeveer evenveel vooruit als de allochtone leerlingen op de controle-
scholen.. Echter, op de automatiseringstoets (TTR) gingen de allochtone tutoren 
well  significant meer vooruit dan de allochtone leerlingen op de controlescholen, 
ondankss de kleine aantallen leerlingen. Dit is te zien in Tabel 5.34. 

Tabell 5.34: Resultaten van de multivariate analyse met de ruwe scores 
vann de TTR-toets en gecontroleerd voor de eerste voormeting; resultaten 
voorr de allochtone tutoren vergeleken met de allochtone leerlingen op 
dee controlescholen op basis van de beide voormetingen, de beide name
tingenn en de retentiemeting 

Ulochtonee tutoren (N=13) Allochtone controleleerlingen (N= 30) 

MM sd M sd p 
voormetingg 1 99,4 20,9 101,5 26,4 
voormetingg 2 111,4 19,0 113,9 24,1 
nametingg 1 121,2 18,4 122,2 25,6 .64 
nametingg 2 137,5 22,0 129,9 24,3 .001 
retentiemetingg 143,9 22,9 131,4 26,6 .000 

Menn ziet in Tabel 5.35, dat de aanvankelijke achterstand die er bij de allocht-
onee tutoren bij de le en de 2e voormeting blijkt te zijn, bij de tweede nameting en 
dee retentiemeting volledig is verdwenen en is omgezet in een hogere score dan de 
allochtonee controleleerlingen. Dit betekent dat de experimentele tutoren 12 som-
menn méér goed hadden dan de allochtone leerlingen op de controlescholen, ter-
wij ll  zij op de voormetingen juist 2 tot 2,5 punt lager hadden gescoord. Hieruit 
blijkt ,, dat de sterke groei van de tutoren in de periode na de tweede nameting tot 
aann de retentiemeting nog is toegenomen, terwijl het tutorprogramma al was af-
gelopen.. De p-waarden zijn gezien de beperkte groepsgrootte opmerkelijk sterk te 
noemen. . 

Inn Tabel 5.35 zijn de effectgrootten berekend op basis van de verschilscores. 
Menn ziet, dat de effectgrootte bij de eerste nameting nog klein te noemen is (.28), 
maarr dat deze via 1.11 bij de tweede nameting oploopt tot 1,66 bij de retentie-
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meting,, wat aanzienlijke effectgrootten genoemd mogen worden. Kennelijk is het 
programmaa uitzonderlijk effectief voor de ontwikkeling van de automatiserings-
vaardighedenn van de allochtone tutoren in vergelijking met de allochtone leerlin-
genn op de controlescholen. Bovendien blijkt deze groei in resultaten zelfs tot een 
halff  jaar na afloop van het programma in vrijwel dezelfde mate door te gaan als 
tijdenss het programma, waarmee het effect van blijvende aard blijkt te zijn en niet 
vann tijdelijke aard zoals het geval was bij van de totale groep tutees (N=44). 

Tabell 5.35: Effectgrootte (ES) voor het automatiseren (TTR); op basis 
vann de verschilscores (versch.sc.) en de standaarddeviaties (sd); resul
tatenn voor de allochtone tutoren groep vergeleken met de allochtone 
leerlingenn op de controlescholen 

controlescholen n tutoren n 

versch.sc. . 
voormetingg 2-nameting 1 9,8 
voormetingg 2-nameting 2 26,2 
voormetingg 2-retentiemeting 32,5 

sd d 
7,5 5 
12,2 2 
9,4 4 

versch.sc. . 
7,4 4 
16,2 2 
17,6 6 

sd d 
9,5 5 
6,7 7 
8,8 8 

ES S 
.28 8 

1.11 1 
1.66 6 

Inn Figuur 5.36 ziet men de ontwikkeling van de automatiseringsvaardigheden 
vann de allochtone tutoren ten opzichte van de ontwikkeling bij de allochtone 
controleleerlingenn gevisualiseerd. 

Figuurr 5.36: Resultaten voor de allochtone tutoren en allochtone 
controleleerlingg op de TTR, voor de beide voormetingen, de beide name
tingenn en de retentiemeting 
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Voormetingg 1 Voormeting 2 

•• Allochtone tutoren 
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Inn bovenstaande Figuur 5.36 is duidelijk te zien, dat vanaf de tweede nameting 
dee scores van de allochtone tutoren sterk toenemen ten opzichte van de allocht-
onee controleleerlingen. De scores van de allochtone controleleerlingen nemen wel 
toe,, maar de groei lijk t op het moment van de retentiemeting duidelijk af te vlak-
ken. . 

Samenvattin g g 
Voorr de allochtone tutees zijn op reken-wiskundegebied slechts korte termijn-

effectenn geconstateerd voor het inzichtelijk rekenen, vergeleken met de allochtone 
controleleerlingen.. Voor de automatiseringsvaardigheden zijn geen significante 
verschillenn gevonden met de controlegroep. In vergelijking met de groep tutees als 
geheell  zijn de resultaten voor de allochtone leerlingen dus duidelijk kleiner. Voor 
dee allochtone tutoren worden voor het rekeninzicht noch in de subtoets Getallen 
&&  Bewerkingen noch op de subtoets Meten, Tijd en Geld verschillen gevonden 
mett de allochtone controleleerlingen, de ontwikkeling van beide groepen loopt 
ongeveerr gelijk. Dit stemt min of meer overeen met de bevindingen voor de groep 
tutorenn als geheel. Echter, voor de automatiseringsvaardigheden worden wel signifi-
cantee verschillen gevonden, waarbij het opvalt dat het effect toeneemt naarmate 
dee tijd verstrijkt, ook nog een halfjaar na afloop van het programma. De effect-
groottee is vooral bij de retentiemeting opmerkelijk groot te noemen. Wat betreft 
dee automatiseringsvaardigheden blijkt het tutorprogramma voor de allochtone 
tutorenn vergeleken met de allochtone controleleerlingen daarmee uiterst succes-
vol,, wat ook al het geval was voor de groep tutoren als geheel. Men kan zich 
afvragenn of de groei die zelfs na afloop van het programma nog zo sterk is doorge-
gaan,, zich ook na de retentiemeting nog zo heeft gecontinueerd. 

5.66 Individuel e experimentel e schole n en stabilitei t van de score s 

Inn alle voorgaande analyses zijn de zes experimentele scholen steeds als geheel 
betrokken,, dat wil zeggen alle tutees of alle tutoren als totale groep op hetzelfde 
moment.. De mogelijkheid bestaat echter, dat er differentiële schooleffecten zijn. 
Datt zou kunnen betekenen dat voor enkele scholen de effecten sterker of juist 
minderr sterk zijn dan bij de andere. Om dit na te gaan zijn ook per school de 
effectenn bekeken. Eerst wordt dit voor de tutees besproken, vervolgens voor de 
tutoren. . 
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5.6.11 Differentiël e effecte n voor de tutee s 
Inn onderstaande Figuur (5.37) ziet men de scores op de Cito-toets van de 

afzonderlijkee experimentele scholen voor alle meetmomenten. De leercurves van 
dee tutees op de verschillende scholen verlopen op het oog verschillend, met name 
dee scores van de school met nummer 6 lijken naar beneden toe af te wijken verge-
lekenn met die van de overige scholen. School 5 is de hoogst scorende school. 

Figuurr 5.37: Resultaten van de tutees op de afzonderlijke experimentele 
scholenn op de Cito-toets; op de beide voormetingen, de beide nametin
genn en de retentiemeting 

Voormetingg 1 

Schooll l 
Schooll 2 
Schooll 3 

——•• School 4 
Schooll 5 
Schooll 6 

Voormetingg 2 Nameting 1 

Meetmomenten n 

Nametingg 2 Retentiemeting 

Bijj  toetsing met multivariate analyse (repeated measures), waarbij is gecorri-
geerdd voor de verschillen bij de eerste voormeting, blijkt dat de leercurves van de 
tuteess op de zes experimentele scholen inderdaad niet gelijk verlopen. Met name 
bijj  de retentiemeting blijken de verschillen tussen de scholen significant te zijn 
(p=.001),, bij de voorgaande meetmomenten zijn deze verschillen nog niet signifi-
cant. . 

Inn Figuur 5.38 worden de scores op de TTR voor de zes scholen weergegeven. 
Hoewell  de scores hier net als bij de Cito-toets op het eerste gezicht sterk uiteenlo-
pen,, blijken deze op geen enkel moment significant te verschillen. Echter, bij de 
laatstee meting (retentiemeting) is de p-waarde .087, wat kan duiden op een moge-
lijk ee trend. Ook hier blijkt school 5 de hoogst scorende school te zijn. 
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Figuurr 5.38: Resultaten van de tutees op de afzonderlijke experimentele 
scholenn op de TTR, op de beide voormetingen, de beide nametingen en 
dee retentiemeting 
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Omdatt school nummer 5 steeds de hoogst scorende school blijkt te zijn, is 
voorr de rekenmotivatie van de tutees nagegaan hoe hier de scores voor de zes ver-
schillendee scholen verlopen. Hier blijkt , dat school nummer 5 bij de voormeting 
(opp meetmoment 2) de hoogst scorende school is met 21,75 punten, maar dat de 
scoress bij de eerste nameting terug zijn gevallen tot 19,37, de op één na laagste 
scoree van deze meting. Bij de tweede nameting is de score 21,25, de op één na 
hoogstee score en bij het laatste meetmoment van de retentiemeting is school 5 
weerr met 21,75 de hoogst scorende school voor de rekenmotivatie van de tutees. 
Echter,, zoals aangegeven ontbreken van één school de vragenlijsten, zodat het 
moeilijkk is om conclusies te trekken uit deze bevindingen. 

Dee algemene conclusie voor de ontwikkeling van de rekenvaardigheden van 
dee tutees op de zes verschillende experimentele scholen kan zijn, dat deze voor wat 
betreftt het inzicht in rekenen-wiskunde wel verschillend verloopt, maar dat er 
voorr de ontwikkeling van de automatiseringsvaardigheden geen significante ver-
schillenn tussen scholen worden gevonden. School 5 is bij de nametingen en bij de 
retentiemetingg steeds de hoogst scorende school. Voor de rekenmotivatie kan slechts 
wordenn geconstateerd, dat school nummer 5 van de vijf scholen met de hoogste 
scoree begint en eindigt en dat de tussenliggende scores duidelijk lager zijn. 
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5.6.22 Differentiël e effecte n voor de tutore n 
Bijj  de tutoren ziet men bij de Cito-subtoets Getallen & Bewerkingen en bij de 

subtoetss Meten, Tijd en Geld wel verschillen in de ontwikkeling van de leercurves, 
maarr deze blijken niet significant te zijn, daarom zijn deze niet apart in een tabel 
opgenomen.. Ook blijkt hier niet één bepaalde school op te vallen door een syste-
matischh hoge (of lage) score. 

Voorr de automatiseringsvaardigheden met de TTR worden wel significante 
verschillenn tussen de scholen gevonden. In Figuur 5.39 is het verloop van de 
leercurvess voor de tutoren van het automatiseren (TTR) te zien, waarbij opvalt 
datt de school met nummer 3 sterk achterblijft bij de andere scholen. School 5 
scoortt ook bij de tutoren bij de beide nametingen en bij de retentiemeting het 
hoogst,, zoals dat ook bij de tutees het geval was voor de Cito-toets en de 
automatiseringstoets.. Bij de eerste meting verschillen de scores van de tutoren op 
dee zes experimentele scholen zichtbaar, waarvoor bij de toetsing uiteraard wordt 
gecorrigeerd,, maar ook het verloop van de resultaten bij de vervolgmetingen loopt 
sterkk uiteen. Bij toetsing van de verschillen tussen de scholen, na controle voor de 
eerstee voormeting, blijken deze verschillen bij de tweede nameting (p=.000) en bij 
dee retentiemeting (p=.000) significant te zijn. 

Figuurr 5.39: Resultaten van de tutoren op de afzonderlijke experimen
telee scholen op de TTR, op de beide voormetingen, de beide nametingen 
enn de retentiemeting 
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Overigenss valt in Figuur 5.39 nog op, dat school 2 en school 5 bij de retentie-
metingg iets lager blijken te hebben gescoord dan bij de tweede nameting. Dit kan 
zijnn veroorzaakt doordat de regelmatige oefening in automatiseringsvaardigheden 
diee de tutoren tijdens het tutorprogramma kregen is weggevallen. 

Hett lijk t weinig zinvol om op deze plaats afzonderlijk het verloop van de so-
ciaal-emotionelee ontwikkeling voor de zes experimentele scholen te beschrijven, 
omdatt bevindingen voor de ontwikkeling van de rekenvaardigheden niet eendui-
digg in de richting van één bepaalde school wijzen. 

Geconcludeerdd kan worden dat de ontwikkeling van het verkrijgen van in-
zichtt in rekenen en wiskunde voor de tutoren op de zes experimentele scholen 
minn of meer gelijk verloopt. Voor de automatiseringsvaardigheden maken de zes 
scholenn echter een verschillende ontwikkeling door, waarbij school 5 de grootste 
groeii  doormaakt en bij de beide nametingen en bij de retentiemeting de hoogste 
scoress behaalt. 

Samenvattin g g 
Voorr het verloop van de Cito-scores bij de tutees blijkt de ontwikkeling op de 

zess scholen verschillend te verlopen. Bij de ontwikkeling van de automatiserings-
vaardighedenn worden geen significante verschillen tussen de scholen gevonden. 
Echter,, zowel bij de Cito-scores als bij deTTR-scores valt op dat school 5 vanaf de 
eerstee nameting steeds het hoogste scoort, terwijl dat bij de voormetingen nog 
niett het geval was. 

Bijj  de tutoren daarentegen worden voor het verloop van de beide Cito-sub-
toetsen,, zowel voor Getallen & Bewerkingen als voor Meten, Tijd & Geld, geen 
significantee verschillen tussen de scholen gevonden. Voor de ontwikkeling van de 
automatiseringsvaardighedenn is dit echter weer wel het geval, in tegenstelling tot 
dee bevindingen bij de tutees. Ook bij de automatiseringsvaardigheden valt op, dat 
schooll  5 steeds de hoogste scores behaalt, in dit geval bij de tweede nameting en 
bijj  de retentiemeting. 

5.77 Samenvattin g en conclusie s 

Inn dit hoofdstuk zijn vier onderzoeksvragen beantwoord en daarnaast zijn nog 
tweee aanvullende vragen geëxploreerd. All e bevindingen worden samengevat in 
dezelfdee volgorde als waarin ze zijn besproken, waarna conclusies zullen worden 
getrokken. . 
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Dee vraag met betrekking tot de rekenvaardigheden van de tutees was tweeledig. 
Voorr wat betreft de inzichtelijke rekenvaardigheden kan de vraag positief worden 
beantwoord.. De experimentele leerlingen, de tutees, blijken zowel ten opzichte 
vann de gematchte leerlingen op de controlescholen als ten opzichte van de overige 
leerlingenn uit hun klas sterker vooruit te zijn gegaan. Hoewel het korte termijn-
effectt (een halfjaar na de tweede voormeting) het sterkst was, blijf t er ook bij de 
vervolgmetingenn en tot een halfjaar na afloop van het programma een duidelijk 
effectt zichtbaar. Vertaald naar de vaardigheidsniveaus van het Cito betekent dit, 
datt er in vergelijking met de tweede voormeting, waarna het tutorprogramma is 
gestart,, in verhouding meer tutees een A- of B-niveau op de Cito-toets behaalden 
enn dat er minder leerlingen op een E-niveau eindigden dan in de beide controle-
groepen. . 

Voorr wat betreft de automatiseringsvaardigheden van de tutees moet worden 
geconcludeerdd dat het tutorprogramma vergeleken met de beide controlegroepen 
niett tot aantoonbare effecten heeft geleid. Alleen ten opzichte van de gematchte 
controleleerlingenn is bij de eerste nameting een klein effect waarneembaar (ES=.32; 
p=.05).. Dit mag een opmerkelijk zwak resultaat worden genoemd, vooral omdat 
eenn substantieel deel van de tutorlessen een scala aan automatiseringsopdrachten 
bevatte.. Overigens zijn in de eerste helft van het tutorprogramma duidelijk meer 
automatiseringsoefeningenn uitgevoerd dan in de tweede helft van het programma, 
waarr in verhouding wat meer opdrachten rond klokkijken, meten en geldsommen 
zijnn gemaakt. Ook in de tweede helft van het programma was er nog een licht 
positieff  effect vergeleken met de gematchte controleleerlingen (ES=.31, p=.07), 
hoewell  er bij de retentiemeting een klein (niet significant) negatief effect bleek te 
zijn.. Het is de vraag of de hier gebruikte stelling dat het zou gaan om kleine 
schommelingenn rondom het gemiddelde wel afdoende is. Mogelijk hebben zwakke 
leerlingenn in de leeftijdsgroep waarin de tutees zich bevinden (rond de 8 jaar) wel 
meerr en langduriger oefening nodig in de automatiseringsvaardigheden, om een 
terugvall  in groei achteraf te kunnen voorkomen. 

Mett het bespreken van de oplossingsstrategieën van de tutees aan de hand van 
enkelee opgaven, is een poging gedaan om inzicht te geven in de denkprocessen die 
zichh bij de leerlingen kunnen afspelen. Tevens is een poging gedaan om een ver-
bandd te vinden tussen de resultaten van de leerlingen op de in het onderzoek 
gebruiktee toetsen op inzichtelijk en automatiseringsgebied enerzijds en de kwali-
teitt van de door de tutees gehanteerde oplossingsstrategieën en het uiteindelijke 
resultaatt hiervan (fout of goed) anderzijds. Hoewel hier niet gegeneraliseerd kan 
wordenn vanwege de selecte steekproef van slechts vier leerlingen, is geconstateerd 
datt de twee leerlingen met een hoge Cito-score wel beiden tot een goede oplossing 

181 1 



kwamen,, maar dat in slechts één geval en juist door de leerling met de lage 
automatiseringsvaardigheden,, een handige strategie is toegepast. Door de beide 
leerlingenn met de hoge automatiseringsvaardigheden is in géén van beide gevallen 
gebruikk gemaakt van een handige strategie en kwam slechts één van deze leerlin-
genn tot de juiste oplossing. 

Dee rekenvaardigheden van de tutoren waren onderwerp van de tweede onder-
zoeksvraag.. Net als voor de tutees is eerst onderzocht hoe de ontwikkeling van de 
inzichtelijkee rekenvaardigheden verloopt, die met de Cito-toets voor Rekenen & 
Wiskundee wordt uitgesplitst in twee deelvaardigheden: Getallen & Bewerkingen 
enn Meten, Tijd en Geld. Voor het onderdeel Getallen & Bewerkingen kan worden 
geconcludeerdd dat de vaardigheden van de tutoren zich in de loop van de tijd blij -
kenn te verbeteren vergeleken met de leerlingen op de controlescholen. Hier is dus 
sprakee van een lange termijneffect, dat pas een halfjaar nadat het tutorprogramma 
iss afgelopen, manifest wordt. Dit betekent voor de praktijk dat er een lichte toe-
namee is van het aantal leerlingen op A-niveau en een lichte afname van het aantal 
leerlingenn met een E-niveau. Voor het onderdeel Meten, Tijd en Geld is dit effect 
err niet. Hier heeft het functioneren als tutor niet geleid tot een aantoonbare verbe-
teringg van de rekenvaardigheden, noch in vergelijking met de leerlingen op de 
controlescholen,, noch met de rest van de klas. 

Voorr wat betreft de automatiseringsvaardigheden van de tutoren mag worden 
gesprokenn van een positief effect. Vergeleken met de leerlingen op de controle-
scholenn is er zowel sprake van een korte termijn- als een lange termijneffect, verge-
lekenn met de rest van de klas blijkt het alleen om een korte termijneffect te gaan. 
Hierr lijk t het tegengestelde plaats te vinden vergeleken bij wat voor de tutees kon 
wordenn geconcludeerd. Bij de tutees was er geen significante toename van de 
automatiseringsvaardigheden,, bij de tutoren nemen die vaardigheden in de loop 
vann het tutorprogramma wel toe. Zelfs na afloop van het programma, bij de retentie-
meting,, is er nog sprake van een toename ten opzichte van de controleleerlingen. 

Voorr de tutoren zijn eveneens de oplossingsstrategieën aan de hand van een aan-
tall  opgaven nagegaan en is tevens gezocht naar een verband tussen de toetsresultaten 
vann de leerlingen in het onderzoek op inzichtelijk en automatiseringsgebied ener-
zijdss en de kwaliteit van de oplossingsstrategieën van de tutoren en het resultaat 
vann de uiteindelijke oplossing anderzijds. Ook hier kunnen alleen conclusies wor-
denn getrokken voor de vier leerlingen van wie de uitgewerkte opgaven zijn bestu-
deerd.. Bij de tutoren lijken de leerlingen met goede automatiseringsvaardigheden 
inn het voordeel te zijn, bij het komen tot een goede oplossing van de opgaven. Wat 
betreftt strategiegebruik zijn de twee tutoren met een goed inzicht iets in het voor-
deel.. Als we het strategiegebruik voor de vier geselecteerde tutees vergelijken met 
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hett strategiegebruik bij de vier tutoren, dan komen we tot de volgende bevindin-
gen.. Het gebruik van min of meer handige strategieën wordt zowel voor de vier 
tutorenn als voor de vier tutees alleen gevonden bij de leerlingen met een goed 
inzicht,, de automatiseringsvaardigheden lijken er in dit geval niet toe te doen. 
Hett hebben van een goede uitkomst gaat bij deze acht leerlingen echter niet altijd 
samenn met een hoge score op de Cito-toets (3 van de 4 keer) of met een hoge score 
opp de TTR (ook 3 van de 4 keer). Daarmee lijk t voor deze acht leerlingen goed 
strategiegebruikk wel samen te hangen met een goed inzicht, hoewel men het vin-
denn van een juiste oplossing niet steeds vindt bij de leerling met een goed inzicht, 
maarr ook niet steeds bij de leerling met goede automatiseringsvaardigheden. Of 
dezee conclusies ten aanzien van deze acht leerlingen ook bij een onafhankelijk 
experimenteell  onderzoek kunnen worden bevestigd, zal verder onderzoek moeten 
uitwijzen. . 

Mett de derde onderzoeksvraag is nagegaan, of het tutorprogramma van in-
vloedd is geweest op de rekenmotivatie van de tutees. Hier moest worden geconclu-
deerdd dat er geen positief resultaat is, de ontwikkeling van de rekenmotivatie van 
zowell  de experimentele als van de controleleerlingen is in de loop van de tijd niet 
afgewekenn van die van de tutees. 

Dee vierde onderzoeksvraag heeft betrekking op de ontwikkeling van de so-
ciaal-emotioneleciaal-emotionele vaardigheden van de tutoren. Op één onderdeel daarvan, de reken-
motivatie,, is net als bij de tutees geen effect gevonden. Voor het welbevinden van 
dee tutoren wordt eveneens geen resultaat gevonden, hoewel de resultaten ten op-
zichtee van de andere groepen zich ten gunste van de tutoren lijken te ontwikkelen. 
Bijj  het onderdeel schoolmotivatie wordt bij een Alpha van 0,1 (hetgeen door het 
aantall  drop-outs is te verdedigen) een klein resultaat gevonden, dat bij nadere 
analysee van de twee onderliggende dimensies blijkt te kunnen worden toegeschre-
venn aan een toegenomen leertaakgerichtheid van de tutoren in de klas. Het effect 
inn vergelijking met de leerlingen op de controlescholen is bij de eerste nameting 
enn bij de retentiemeting klein tot middelmatig te noemen. In de vergelijking met 
dee leerlingen uit de rest van de klas en met de leerlingen op de controlescholen, 
blijk tt de leertaakgerichtheid van de tutoren toe te nemen, terwijl die van de controle-
leerlingen,, ook na een aanvankelijke stijging, net als die van de rest van de klas, 
juistt afneemt. Het lijk t erop alsof de tutoren in de klas volgens hun eigen percep-
tiee wat harder werken, meer hun best doen en zich meer inzetten voor hun werk 
vergelekenn met de controleleerlingen, zelfs ook nog als het tutorprogramma al is 
afgelopenn en de noodzaak tot harder werken niet meer aanwezig lijkt . Het valt 
bovendienn op, dat de leertaakgerichtheid op de controlescholen wat sneller af-
neemtt dan bij de leerlingen uit de rest van de klas op de experimentele scholen. 
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Gezienn deze constatering lijk t het een interessante vraag, of de verhoogde leert-
aakgerichtheidd van de tutoren mogelijk een positieve invloed heeft gehad op de 
leertaakgerichtheidd van de hele klas. In dat geval zou het programma nog een spin 
off-werkingg blijken te kunnen hebben, zelfs op leerlingen die niet aan het tutor-
programmaa deelnemen. Verder onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven. 

Dee laatst gebruikte vragenlijst om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
tutorenn na te gaan is die voor het meten van het 'zelfvertrouwen in het geven van 
uitlegg op rekengebied en de sensitiviteit of het inlevingsvermogen in de ander'. 
Dezee vraag kan slechts gedeeltelijk bevestigend worden beantwoord, maar alleen 
alss korte termijneffect dat met name bij de tweede nameting zichtbaar is en alleen 
inn vergelijking met de rest van de klas significant blijkt te zijn. 

Tott slot de beide exploratieve vragen die in de subparagrafen 5.5 en 5.6 zijn 
behandeld.. De eerste vraag heeft betrekking op de ontwikkeling van de reken-
vaardighedenn bij de allochtone experimentele leerlingen in vergelijking met de 
allochtonee leerlingen op de controlescholen. Voor de allochtone tutees kon niet 
overtuigendd worden aangetoond dat zij meer zijn vooruitgegaan dan de allocht-
onee leerlingen op de controlescholen. Wel is er een positieve tendens waarneem-
baarr ten gunste van de allochtone tutees, die het sterkst bleek bij de Cito-toets als 
kortee termijneffect (p=.059) Overigens zou deze p-waarde bij een gekozen Alpha 
vann .10 significant zijn geweest, hetgeen verdedigd kan worden bij de beperkte 
omvangg van de hier geanalyseerde groepen. De effectgroottes zijn bovendien inte-
ressantt genoeg om te vermelden, dat wil zeggen .50 op basis van de verschüscores 
tussenn de tweede voormeting en de eerste nameting en .75 voor de verschüscores 
tussenn de tweede voormeting en de tweede nameting. Grotere groepen zouden bij 
dee multivariate toetsing wellicht een overtuigender beeld hebben opgeleverd voor 
dee inzichtelijke rekenvaardigheden van de tutees. 

Voorr de allochtone tutoren geldt, dat zij voor de inzichtelijke rekenvaardigheden 
opp de beide subtoetsen van het Cito ongeveer evenveel vooruitgingen als de leer-
lingenn op de controlescholen. Voor hen is dus geen positief effect waarneembaar 
voorr wat betreft hun inzichtelijke rekenvaardigheden. Voor de automatiserings-
vaardighedenn ligt dit geheel anders. De allochtone tutoren blijken in de loop van 
dee tijd en zelfs na afloop van het tutorprogramma een aanzienlijk leerwinst te 
boekenn op hun allochtone 'broeders' op de controlescholen. De effectgrootte loopt 
hierr via 1.11 bij de tweede nameting zelfs op tot 1.66 bij de retentiemeting. Hier 
kann men zich afvragen of deze ontwikkeling zich nog verder doorzet en hoe de 
allochtonee ex-tutoren het in vergelijking met de allochtone controleleerüngen in 
hett voortgezet onderwijs doen, voor wat betreft het vak rekenen en wiskunde. 
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Dee tweede exploratieve vraag betrof de differentiële effecten tussen de experimen-
teletele scholen zelf. Bij de tutees blijken de zes scholen zich op inzichtelijk gebied 
verschillendd te ontwikkelen. Dit is niet het geval voor de automatiserings-
vaardigheden,, maar de school met nummer 5 blijkt in beide gevallen op de laatste 
tweee meetmomenten ver boven de andere scholen te scoren. Bij de tutoren is weer 
preciess het omgekeerde het geval. Hier zijn geen verschillen tussen de scholen op 
dee beide subtoetsen van het Cito, maar men vindt wel weer een duidelijk verschil 
opp de automatiseringstoets bij zowel de tweede nameting als bij de retentiemeting 
(p=.000).. Ook hier valt weer op, dat school 5 steeds de hoogst scorende school is. 
Menn kan zich afvragen wat hieraan ten grondslag ligt. Mogelijk dragen de 
evaluatievee gegevens in hoofdstuk 6 bij tot een verklaring van deze opmerkelijke 
bevindingen. . 

185 5 





6 6 
Evaluati ee van het 
Tutorprogramm a a 





Inn dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag ten aanzien van de evalua-
tiee van het tutorprogramma door de betrokkenen besproken. De me-
thodee voor het beantwoorden van deze vraag is drieledig. Allereerst 
wordtt het programma op de scholen geëvalueerd met behulp van de 
openn vragenlijsten die door de proefleiders en de betrokken leerkrach-
tenn zijn ingevuld. Vervolgens wordt aan de hand van opstellen die door 
dee tutoren en de tutees zijn geschreven de mening van deze Leerlingen 
zelff  weergegeven. De evaluatie wordt afgerond met de mening van de 
ouderss van de tutoren en van de tutees, zoals deze naar voren komt uit 
geslotenn vragenlijsten, die zijn aangevuld met twee open vragen. Tot 
slott wordt als exploratieve vraag, nagegaan of het programma door de 
betrokkenenn op de verschillende scholen gedifferentieerd wordt beoor-
deeld. . 

Inleidin g g 
Bijj  de evaluatie van een programma zijn niet alleen de concrete effecten rele-

vant,, maar telt eveneens de beleving van het programma door de verschillende 
betrokkenn partijen. Uit een evaluatie door de betrokkenen kunnen de noodzake-
lijk ee voorwaarden worden afgeleid. Daarom is in dit evaluatieonderzoek ook na-
drukkelijkk de beleving van de betrokkenen opgenomen. 

Voorr dit deel van de evaluatie van het tutorprogramma zijn verschillende 
onderzoeksinstrumentenn gebruikt. Deze staan in schema (Figuur 6.1) op blad-
zijdee 190 vermeld. De proefleiders hebben, naast de vragenlijsten die zij na afloop 
vann het programma hebben ingevuld, wekelijks en later tweewekelijks gedurende 
dee loop van het programma logboeken bijgehouden. Deze logboeken zijn aan de 
handd van een aantal standaardvragen steeds bijgewerkt. Uiteindelijk is besloten 
omm voor de verwerking in deze dissertatie geen gebruik te maken van de logboe-
ken,, omdat de vragenlijsten ruim voldoende gegevens bleken te bevatten om een 
samenvattendee evaluatie te kunnen maken. In paragraaf 6.1 worden de vragenlijs-
tenn behandeld van de proefleiders en van de leerkrachten die op de zes experimen-
telee scholen bij het programma waren betrokken5. In paragraaf 6.2 worden de 
opstellenn van de tutoren en de tutees geanalyseerd en besproken. In paragraaf 6.3 
komenn de vragenlijsten aan de orde die aan alle ouders zijn voorgelegd. 

55 De omvang van de evaluatiegegevens staat het niet toe om in de vorm van bijlagen te worden opgenomen. Alle 
evaluatiegegevenss kunnen daarom worden opgevraagd bij  de auteur. 
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Figuurr 6.1: De onderzoeksinstrumenten voor de evaluatie van het pro
gramma a 

Proefleiderss Leerkrachten Tutoren Tutees Ouders van 
tutorenn en tutees 

Logboeken n 
(tijdenss verloop 
tutorlessen) ) 

Openn vragen Open vragen Opstellen Opstellen Vragenlijsten 
(naa afloop) (na afloop) (na afloop) (na afloop) (gesloten en open 

vragen) ) 

6.11 Evaluati e van het programm a door de proefleider s en de 
betrokke nn leerkrachte n 

Aann de proefleiders en aan de betrokken leerkrachten zijn vragenlijsten met 
openn vragen voorgelegd. Voor de proefleiders bestond de vragenlijst uit 10 vra-
gen,, die hieronder worden besproken. Voor de leerkrachten is een extra, elfde 
vraagg toegevoegd waarin hen werd gevraagd of zij andere scholen zouden advise-
renn om een tutorprogramma op te zetten.Vraag 8 bestond voor zowel proefleiders 
alss leerkrachten uit de vraag of men kon merken dat de leerlingen vooruit zijn 
gegaann met rekenen. Deze vraag is niet nader geanalyseerd, omdat in de meeste 
antwoordenn wordt verwezen naar de resultaten van het onderzoek. In deze para-
graafwordenn in 6.1.1 allereerst de resultaten voor de proefleiders besproken, ver-
volgenss in 6.1.2 die van de betrokken leerkrachten. 

6.1.11 Evaluati e door de proefleider s 
Dee onderzoeksvraag met betrekking tot de evaluatie door de proefleiders luidt als 

volgt: : 
a.a. Hoe wordt het verloop van het programma door de proefleiders geëvalueerd? 

ZijnZijn er mogelijk knelpunten naar voren gekomen? 

Dee volgende vragen 1 t/m 5 zijn gericht op het organiseren van een 
tutorprogrammaa in het algemeen en hebben niet in het bijzonder betrekking op 
hett programma zoals dit in het kader van het experiment op de scholen is opgezet. 
Onderstaandd wordt een samenvatting van de antwoorden gegeven. 

VraagVraag  1 
Hett tutorprogramma draait nu al een aantal maanden hier op school. Wat is 
jee globale indruk, wat vind je ervan? (Het gaat dus om je mening in het alge-
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meen,, dus: hoe vind je het feit dat kinderen uit verschillende groepen met 
elkaarr samenwerk» op een inhoudelijk gebied?; dus niet: van vind je van DIT 
programmaa in deze niet-flexibele vorm?,). 
Alss je deze globale indruk van een tutorprogramma in het algemeen in een 
rapportcijferr van 1 t/m 10 zou moeten weergeven, wat geef je dan?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Hett gemiddelde cijfer is een 8,1 waarmee wordt uitgedrukt dat een programma in 
hett algemeen als positief wordt ervaren. 

Dee eerste verbale reactie van de proefleiders is als volgt: 'heel erg goed', 'zeer 
goed',, 'positief', 'onder bepaalde voorwaarden zinvol', 'positief effect' en 'goed'. 
Uitt de aanvullingen op de eerste reactie valt het volgende af te leiden. Door vijf 
vann de zes proefleiders wordt het sociale aspect, al dan niet in combinatie met het 
emotionelee aspect genoemd. Eén van hen wijst zelfs op specifieke cognitieve en 
socialee vaardigheden voor de leerlingen, zoals het leren verwoorden, het naar el-
kaarr luisteren en het leren ontwikkelen van geduld. Eén andere proefleider noemt 
hett tutorprogramma met de juiste begeleiding effectief, maar niet wordt aangege-
venn waarvoor het effectief zou zijn. Door twee proefleiders wordt genoemd dat 
bepaaldee (niet nader genoemde) voorwaarden een rol spelen voor het behalen van 
effecten. . 

VraagVraag  2 
'Vindd je een tutorprogramma in het algemeen (dus niet specifiek in deze vorm) 
eenn goede manier om leerlingen met achterstanden te helpen? Zo ja: waarom? 
Zoo nee: waarom niet?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
All ee zes proefleiders zijn van mening dat het gebruikmaken van een tutorprogramma 
eenn goede manier is om leerlingen met achterstanden te helpen. Primaire reacties 
zijnn 'zeker'(2x), 'ja' (2x), 'ja mits' (lx) en 'een goede manier'(lx). Eén van hen 
geeftt aan dat het niet de enige manier is. Drie van de proefleiders noemen enkele 
voorwaarden:: het programma zou korter van tijdsduur moeten zijn, de doelstel-
lingenn zouden eenvoudig moeten zijn, er moet een training aan voorafgaan en 
ookk tijdens het programma voortduren en het in het oog houden van vorderingen 
enn van de te nemen vervolgstappen. Eén van hen wijst erop dat voor toegepast 
rekenenn de tutoren goed inzicht nodig hebben. Verder worden door vier proef-
leiderss specifieke positieve aspecten genoemd, namelijk dat niet alleen inhoude-
lijk ee maar ook 'andere' aspecten worden getraind, dat er 'goed preventief wordt 
gewerkt'.. Ook wordt opgemerkt dat een tutorprogramma een gestructureerde, 
uitdagende,, leuke en goede manier van werken is en dat het positief is dat de 
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problemenn bij de ander worden aangevoeld indien de kinderen (tutoren) dezelfde 

problemenn hebben ervaren als de tutee. 

VraagVraag  3 
Watt zijn volgens jou de sterke punten van een tutorprogramma in het alge-
meen?? (dus niet specifiek DITprogrammal).' 

Samenvattingg van de antwoorden: 

Vij ff  van de zes proefleiders noemen sociale aspecten zoals de sociale houding, de 
omgangg en/of het contact met en de band tussen leerlingen. Drie proefleiders 
noemenn sociaal-emotionele voordelen, waaronder het versterken van zelfvertrou-
wenn en zelfbeeld, het 'groeien' (als gevolg) van de samenwerking, het zich fijner 
voelen,, het minder erg vinden om fouten te maken, het motiverende aspect en het 
'leukk vinden'. Wat betreft de inhoud wordt de ondersteuning als een positief punt 
genoemd,, het geven van de juiste individuele hulp door de goede instructie en de 
kennisoverdracht.. Eén proefleider noemt als sterke punten van het programma de 
organisatorischee aspecten, evenals de intensiteit van het programma, de speels-
heidd van de onderdelen, de training vooraf en de goede begeleiding tijdens het 
programma. . 

Vraagg 4 heeft betrekking op de door de proefleiders gepercipieerde zwakke 
puntenn van het programma. In vraag 5 wordt vervolgens gevraagd naar oplossings-
suggestiess voor deze zwakke punten. Vanwege de samenhang tussen deze beide 
vragenn zullen deze hieronder dan ook tegelijkertijd worden behandeld. 

VraagVraag  4 
'Watt zijn volgens jou de zwakke punten van een tutorprogramma in het alge-
meen?? (dus niet specifiek dit programma!)* 

VraagVraag  5 
'Watt kan volgens jou gedaan worden om deze algemene zwakke punten te 
verbeterenn of op te lossen?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Driee proefleiders noemen de benodigde tijdsinvestering om het programma in te 
voerenn als een zwak punt. Als mogelijke oplossing wordt aangegeven, dat 'ook 
anderenn ingeschakeld zouden kunnen worden bij de voorbereiding van het pro-
gramma'.. Tevens wordt aangegeven dat de tutorlessen tijdens de momenten van 
zelfstandigg werken in de klas kunnen worden gegeven, zodat er geen instructietijd 
inn de klas voor deze leerlingen vervalt. Verder wordt genoemd dat op de langere 
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duurr het werken met een tutorprogramma minder tijdrovend zal blijken te zijn. 
Daarnaastt worden nog concrete suggesties gedaan om de voorbereiding en de 
correctiee van het inhoudelijke werk van de leerlingen efficiënter en dus tijdbesparen-
derr te laten verlopen. Als ander zwak punt wordt door één proefleider aangege-
ven,, dat er veel wordt gevraagd van de inzet van mensen en van de organisatie 
binnenn de school. Deze proefleider stelt vervolgens, dat de organisatie helder moet 
zijnn en dat men anders niet aan een tutorprogramma moet beginnen. Een andere 
proefleiderr noemt als knelpunt roostertechnische problemen en ook het gevaar 
datt een tutorprogramma in de plaats van remedial teaching zou kunnen komen. 
Dezee proefleider stelt daarop voor, dat men met de hele klas aan het programma 
kann meedoen in plaats van met een geselecteerde groep. Daarbij wordt opgemerkt, 
datt 'een tutorprogramma een RT-programma toch niet kan vervangen'. Eén proef-
leiderr noemt dat de kans bestaat op een verkeerde koppeling tussen de tutor en 
tuteee en stelt voor om 'tussen tutoren en tutees te ruilen' (hetgeen ook al in de 
loopp van het programma was gebeurd). Tot slot merkt één proefleider op dat niet 
allee leerlingen geschikt zijn om ofwel tutor te zijn, ofwel door een medeleerling 
geholpenn te worden. Deze proefleider merkt vervolgens op, dat een goede selectie 
vann tutoren en tutees moet plaatsvinden. 

Dee volgende vragen 6 t/m 9 hebben betrekking op het rekentutorprogramma in 
dee vorm waarin dit op de scholen in het experiment is geïmplementeerd. Voor 
vraagg 6 en 7 geldt hetzelfde als voor vraag 4 en 5, namelijk dat eerst naar de 
knelpuntenn is gevraagd en vervolgens naar mogelijke oplossingen. Daarom wor-
denn vraag 6 en 7 wederom tegelijkertijd behandeld. 

VraagVraag  6 
'Watt zijn de knelpunten van dit specifieke rekentutorprogramma voor jou op 
jouwjouw school?' 

VraagVraag  7 
'Watt kan volgens jou worden gedaan om de knelpunten van dit tutorprogramma 
opp te lossen?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Watt betreft de knelpunten van dit specifieke reken-wiskundeprogramma, noe-
menn drie proefleiders de lange duur van het programma, waarbij één proefleider 
tevenss opmerkt dat een aantal tutoren niet meer 'wil' . De proefleiders stellen ver-
volgenss voor om de lessen afwisselend te houden door meer verschillende activi-
teitenn op te nemen en door de frequentie van het programma op twee maal (in 
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plaatss van drie maal) per week te houden, zoals in de tweede helft van het pro-
grammaa het geval was. Eén proefleider spreekt van 'verkeerde' (niet gemotiveerde) 
tutorenn en stelt voor om een 'andere' selectie van de tutoren toe te passen. Ruim-
tegebrekk wordt door twee proefleiders als knelpunt aangegeven en door een an-
deree proefleider het heen en weer lopen tussen twee locaties, maar zij zien geen 
concretee oplossingen. Eén proefleider vindt dat het voor een 'buitenstaander', 
iemandd die geen teamlid is, moeilijk is om met de specifieke populatie leerlingen 
omm te gaan. Als de oorzaak daarvan wordt gezien, dat de betreffende proefleider 
niett een bepaalde gezagspositie binnen de school heeft en men ziet dan ook niet 
directt een oplossing. Verder wordt door één proefleider opgemerkt dat de inroos-
teringg op diens school verkeerd was, maar deze proefleider heeft hiervoor geen 
suggesties.. Een andere proefleider merkt op, dat er te veel mensen bij het pro-
grammaa zijn betrokken (op deze school waren de tutoren en tutees toevallig af-
komstigg uit erg veel groepen, zodat in dit geval ook veel leerkrachten bij het regu-
lieree overleg kwamen). Deze proefleider stelt voor om minder leerkrachten bij het 
programmaa te betrekken. Andere proefleiders stellen voor om (in het kader van 
eenn experimenteel onderzoek, zoals hier het geval was) één leerkracht per school 
aanspreekbaarr te maken. Verder wordt aangegeven dat het programma 'te los staat 
vann de situatie in de klas' of dat de leerkrachten geen 'feeling' met het programma 
hebben.. Hier wordt als suggestie gedaan om meer overleg met de betrokkenen te 
voerenn en meer interesse bij de leerkrachten te wekken, Eén proefleider vraagt 
zichh af of het programma wel over te nemen is door anderen als hij langdurig 
afwezigg zou zijn. Ook wordt door iemand anders gesteld dat het programma bij 
langdurigee afwezigheid van de 'trekker' overgenomen moet kunnen worden door 
iemandd anders. 

VraagVraag  8 
'Kunn je op andere gebieden, b.v. sociaal of emotioneel, merken dat je leerlin-
genn (tutees of tutoren) profiteren van het programma? Hoeveel kinderen wel 
enn hoeveel niet? En: waarin merk je dat precies?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
All ee proefleiders merken op dat er leerlingen zijn die op sociaal en/of emotioneel 
gebiedd op enigerlei wijze geprofiteerd hebben van het programma. Drie proef-
leiderss noemen concreet een toename van het zelfvertrouwen, één proefleider ziet 
bijj  één tutee een afname van het zelfvertrouwen, overigens zonder verdere toelich-
ting.. Eén proefleider geeft aan dat alle tutoren en tutees er op reken- en/of emo-
tioneell  gebied van profiteren en een andere proefleider constateert bij alle tutoren 
eenn stimulans voor de persoonlijke ontwikkeling. Eén proefleider meldt de zeer 
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positievee berichten van ouders en van leerkrachten. Drie proefleiders spreken van 
'motivatie',, 'plezier' en 'zin hebben'. Verder wordt aangegeven dat er in algemene 
zinn door leerlingen wordt geprofiteerd, bijvoorbeeld door het 'steviger in de schoe-
nenn staan' en het 'meer zijn gaan praten'. 

VraagVraag  9 
'Zouu je andere scholen in het algemeen adviseren om een tutorprogramma te 
starten,, in welke vorm dan ook? En: waarom wel of niet?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
All ee zes proefleiders raden andere scholen aan om een tutorprogramma op te 
zetten.. Door twee proefleiders wordt genoemd, dat dit dan in flexibele vorm zou 
moetenn zijn, of met kortdurende wisselende programma's. Twee proefleiders ver-
bindenn voorwaarden aan hun advies: een veilig pedagogisch klimaat in de school, 
rustt in de groep, niet te veel leerkrachten en wisselingen van leerlingen, goede 
socialee vaardigheden bij leerlingen en leerkrachten, een gedegen training voor 
leerkrachtenn en leerlingen, het 'goed in de stof zitten' van de programma-leider en 
hett 'besluiten voor invoering van een programma na goede overweging en uitleg 
vann wat men te wachten staat'. Verder worden als toevoeging door verschillende 
proefleiderss nog enkele positieve aspecten genoemd, zoals 'plezier en genot', 'sfeer 
enn samenwerking', 'sociale vaardigheden en 'het is een goed programma'. 

6.1.22 Evaluati e van het programm a doo r de betrokke n leerkrachte n 
Dee onderzoeksvraag in dit kader is gelijkluidend aan die voor de proefleiders:: 
b.b. Hoe wordt het verloop van het programma door de betrokken leerkrachten(uit 

groepgroep 4 en 7) geëvalueerd? Zijn er mogelijke knelpunten? 

Dee vragenlijst voor de betrokken leerkrachten bevat dezelfde vragen als die 
voorr de proefleiders, echter met één extra vraag, namelijk: 'Wat is het voordeel 
voorr de school van dit tutorprogramma?'. In totaal zijn de vragenlijsten door 23 
leerkrachtenn op de zes scholen ingevuld. Onderstaand wordt evenals bij de proef-
leiderss een samenvatting gegeven van de gegeven antwoorden. 

VraagVraag  1 
'Hett tutorprogramma draait nu al een aantal maanden hier op school. Wat is 
uww globale indruk, wat vindt u ervan? (Het gaat dus om uw mening in het 
algemeen,, dus: hoe vindt u het feit dat kinderen uit verschillende groepen met 
elkaarr samenwerken op een leerstofinhoudelijk gebied?; dus niet: van vindt u 
vann DIT programma in deze niet-flexïbele vorm?).' 
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Alss u deze globale indruk van een tutorprogramma in het algemeen in een 
rapportcijferr van 1 t/m 10 zou moeten weergeven, wat geeft u dan?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 

Hett gemiddelde cijfer dat de betrokken leerkrachten geven is een 8 (7,96). Uit de 
antwoordenn blijkt , dat alle betrokken leerkrachten uit de groepen 4 en 7 positief 
tott zeer positief zijn over het feit dat leerlingen in de vorm van een tutorprogramma 
mett elkaar samenwerken, geen enkele leerkracht laat zich negatief uit. Twintig 
leerkrachtenn drukken zich in eerste instantie spontaan uit in termen van: 'heel/ 
hartstikke/ergg goed (7x), prima (3x), heel/erg/heel erg leuk (3x), (heel) positief 
(3x),, fantastisch idee (lx), zeer zinvol (lx), altijd winst (lx), er kan ongelooflijk 
veell  positiefs tussen leerlingen gebeuren (lx). De overige drie leerkrachten reage-
renn met: 'plezier', 'zelfverzekerdheid', 'prettig' en 'scheelt tijd'. 

Dee leerkrachten vullen allen hun eerste reactie aan met specifieke argu-
menten.Doorr zeven leerkrachten wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat het programma 
goedd is voor de sociale vorming van de leerlingen of dat het 'op sociaal gebied' 
goedd is. Vier leerkrachten zeggen dat de kinderen veel van elkaar leren en eveneens 
vierr leerkrachten merken op dat het goed is dat de leerlingen leren om samen te 
werken.. Drie leerkrachten geven aan dat de leerlingen veel plezier in de samen-
werkingslessenn hebben en drie anderen vinden het positief dat op deze wijze extra 
hulpp wordt gegeven. Verder geven twee leerkrachten aan dat de kinderen er meer 
zelfvertrouwenn door krijgen, twee anderen merken op dat de kinderen er zelf 
profijtt van hebben, weer twee anderen zeggen dat het de leerkracht(en) tijd scheelt 
en,, ten slotte, noemen twee leerkrachten dat het programma past bij de cultuur of 
filosofiee van de school. 

VraagVraag  2 
'Vindtt u een tutorprogramma in het algemeen (dus niet: in deze vorm) een 
goedee manier om leerlingen met achterstanden te helpen? Zo ja: waarom? Zo 
nee:: waarom niet?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Primairee reacties zijn: 'ja'(12x), 'absoluut'(2x), 'uitstekend' (lx), 'goede manier' 
(lx) ,, 'ja zeker' (lx), 'wel een goede vorm' (lx), 'dat weet ik nog niet'(lx), 'als het 
maarr onder begeleiding gebeurt'(lx), 'in het algemeen niet' (lx), 'zeker onder-
steunendd wel' (lx). Eén aarzelende leerkracht vult zijn antwoord aan met 'dat het 
wellichtt zou kunnen' maar dat hij ethisch bezwaren ziet. Wat deze bezwaren zijn 
wordtt echter niet toegelicht, maar wel wordt toegevoegd dat het 'na een goede 
diagnosee mogelijk wel zou kunnen.' De leerkracht die als antwoord gaf dat hij het 
niett weet, zegt dat dit afhangt van de vraag of het ook blijkt te helpen. De leer-
krachtt die aangeeft dat 'het onder begeleiding moet', licht toe dat er een leer-
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krachtt moet zijn die tijd krijgt voor de begeleiding van het programma in de 
school'.. Verder vullen twee leerkrachten aan het positief te vinden dat de uideg in 
kindertaall  wordt gegeven en vinden twee anderen het goed dat er individuele 
aandachtt is voor kinderen. Eveneens twee leerkrachten geven aan dat het profijt 
voorr de beide partijen is: voor de tutor en de tutee. Nog eens twee leerkrachten 
vindenn dat het programma in sociaal en in contactueel opzicht goed is en ook 
wordtt door twee leerkrachten aangegeven dat 'ze' (de leerlingen) op deze manier 
meerr leren en vooral ook van elkaar leren. 

VraagVraag  3 
Watt zijn volgens u de sterke punten van een tutorprogramma in het alge-
meen?? (dus niet specifiek DI T programma!).' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Zevenn leerkrachten vinden een sterk punt van een tutorprogramma dat er indivi-
duelee hulp (één-op-één) wordt gegeven en/of dat er individuele aandacht is voor 
leerlingen.. Vier leerkrachten geven aan dat er op een andere manier uideg wordt 
gegevenn en eveneens vier leerkrachten merken op dat het goed is dat een ouder 
kindd uideg geeft: aan een jonger kind. Twee leerkrachten vinden het een sterk punt 
datt de kinderen zelfvertrouwen krijgen en twee andere leerkrachten vinden het 
positieff  dat er sociale vaardigheden worden ontwikkeld. Verder merken nog twee 
leerkrachtenn op dat het goed is voor de sociaal-emotionele vorming en eveneens 
tweee leerkrachten vinden het positief dat leerlingen met basisvaardigheden bezig 
zijnn en/ of dat de leerstof wordt herhaald. 

Vraagg 4 heeft betrekking op zwakke punten van het programma en in vraag 5 
wordtt gevraagd naar suggesties voor verbetering, dus deze vragen worden weer 
tegelijkk behandeld. 

VraagVraag  4 
Watt zijn volgens u de zwakke punten van een tutorprogramma in het alge-
meen?? (dus niet specifiek van dit programma).' 

VraagVraag  5 
'Watt kan volgens u gedaan worden om deze algemene zwakke punten te verbe-
teren?' ' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Zess leerkrachten noemen als zwak punt dat de leerlingen (veel) de klas uitmoeten 
en/off  dat leerlingen 'zaken in de klas missen'. Eén van deze leerkrachten geeft als 
oplossingssuggestiee (maar noemt tevens dat het een 'onmogelijke oplossing' is) 
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datt b.v. leerlingen bij vakken die ze kunnen missen met een tutor aan het werk 
gaan.. Een ander noemt, dat tutoren op een flexibele manier ingezet kunnen wor-
denn voor een bepaalde periode, terwijl een andere leerkracht voorstelt om de 
tutorperiodess in te korten. Ook is een leerkracht van mening, dat de leerkrachten 
zichh actiever moet opstellen om te zorgen dat leerlingen geen belangrijke stof 
missenn of dat zij de leerstof weer moeten kunnen inhalen. De anderen zien niet 
directt mogelijkheden voor een oplossing. Vier leerkrachten zien 'de organisatie' 
alss een zwak punt en drie van hen geven als oplossingssuggestie om een hele klas 
tegelijkertijdd te trainen, waarna de tutoren afwisselend of in 'periodeblokken' in-
gezett zouden kunnen worden. De vierde leerkracht suggereert dat het hele team 
voorr een tutorprogramma zou moeten kiezen, waarna dan één persoon zorg zou 
moetenn dragen voor de organisatie. Twee leerkrachten vinden dat het programma 
tee veel tijd kost, waarvan de één 'extra formatie' een optie vindt en de ander vindt 
datt het team 'een bewuste keuze moet maken voor het vrijmaken van tijd en 
mankracht'.. Twee leerkrachten merken op dat de roosters aangepast moeten wor-
den,, en stellen voor om 'beter (=horizontaal) in te roosteren' en extra formatie in 
tee zetten. Tot slot noemen twee leerkrachten het nog als bezwaarlijk dat er begelei-
dingg nodig is tijdens de tutorlessen en nog twee andere leerkrachten vragen zich af 
off  de resultaten wel blijvend zullen zijn. 

Onderstaandd worden vraag 6 en 7 wederom tegelijk behandeld. 

VraagVraag  6 
'Watt zijn de knelpunten van dit specifieke reken-tutorprogramma voor u op 
dezee school?' 

VraagVraag  7 
'Watt kan volgens u worden gedaan om deze knelpunten van ^tutorprogramma 
opp te lossen?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Doorr acht leerkrachten worden geen specifieke knelpunten gezien. Zes leerkrach-
tenn noemen ofwel de intensiteit, ofwel de duur, ofwel de lengte van het programma 
alss knelpunt. Enkelen van hen doen de suggestie om de duur van het programma 
tee beperken of de tutorperiodes in kortdurende blokken te verdelen, de overige 
leerkrachtenn hebben geen suggesties. Drie leerkrachten maken melding van ruim-
tegebrekk in de school, maar zij hebben geen oplossingssuggesties, afgezien van één 
leerkrachtt die aangeeft dat het programma misschien binnen de klassen gehouden 
zouu moeten worden. Het missen van lessen door tutoren wordt door twee leer-
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krachtenn als een knelpunt ervaren en zij stellen voor dat het programma tijdens 
anderee lessen zou moeten plaatsvinden. Twee andere leerkrachten noemen het 
inroosterenn van de lessen een probleem, maar zij hebben geen suggesties. 
Verderr bekijken twee leerkrachten hun eigen rol kritisch, zij vinden dat zij te 
weinigg op de contactmogelijkheden met de proefleider zijn ingegaan, te weinig 
betrokkenheidd hebben getoond en onvoldoende hebben teruggekoppeld naar de 
klas.. Zij vinden van zichzelf dat zij daar meer gebruik van hadden moeten maken 
enn dat het handig zou zijn geweest als iemand anders de klas had kunnen overne-
men,, om tijdens de tutorlessen te komen kijken. Verder vult één leerkracht nog 
aann dat het programma ingebed moet zijn in de schoolcultuur. 

VraagVraag  8 
'Kuntt u op andere gebieden, b.v. sociaal of emotioneel, merken dat uw leerlin-
genn (tutees of tutoren) profiteren van dit tutorprogramma?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Twintigg leerkrachten constateren in mindere of meerdere mate positieve verande-
ringenn bij hun leerlingen. Twee leerkrachten hebben geen mening en aan één leer-
krachtt is niets bijzonders opgevallen ('nee'). De meeste leerkrachten noemen con-
cretee aspecten, zo zegt bijvoorbeeld een tiental leerkrachten dat zij vinden dat de 
leerlingenn (of een deel daarvan) meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Vij f leer-
krachtenn menen dat een deel van hun leerlingen meer plezier in het rekenen heeft 
gekregenn en/of een positievere houding ten opzichte van het rekenen heeft ont-
wikkeldd en eveneens vijf leerkrachten vinden dat de leerlingen socialer zijn ge-
wordenn of zich in sociaal opzicht hebben ontwikkeld. Drie leerkrachten merken 
daarbijj  op dat hun leerlingen (tutoren) het leuk vinden om anderen te helpen. 
Eveneenss drie leerkrachten constateren dat een aantal van hun leerlingen meer 
open,, of 'losser' of vrijer zijn geworden en twee anderen merken op dat diverse 
leerlingenn wat 'steviger' zijn geworden. Twee leerkrachten vinden dat (een deel 
van)) hun leerlingen alerter zijn geworden tijdens het rekenen in de groep en nog 
tweee leerkrachten zijn van mening dat alle tutoren sociaal en/of emotioneel heb-
benn geprofiteerd. Ook merkt één leerkracht over een tutor op, dat deze een wat 
zachteree kant heeft getoond dan voorheen het geval was. 

VraagVraag 9 
'Watt is het voordeel voor de school van dit tutorprogramma?' 

Samenvattingg van de antwoorden: 
All ee leerkrachten noemen één of meer voordelen van het programma: acht leer-
krachtenn geven één aspect aan, de andere 15 leerkrachten noemen meerdere as-
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pecten.. Door acht leerkrachten wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de leerkrach-
tenn en/of de school er veel van hebben/heeft geleerd met betrekking tot de opzet 
vann het programma, het verkrijgen van inzicht in leerprocessen bij kinderen en 
overr de opzet van een (reken)hulpprogramma. Drie leerkrachten geven aan dat de 
leerlingenn (veel) zijn vooruitgegaan en drie anderen zijn positief over de geboden 
faciliteitt van het programma. Drie leerkrachten merken op dat het goed is voor de 
socialee ontwikkeling van kinderen in de school, eveneens twee leerkrachten zeg-
genn dat de leerlingen socialer zijn geworden. Ten slotte merken nog twee leer-
krachtenn op, dat 'het realistisch is', dat het een goed onderzoek is voor de praktijk 
enn dat het een goed experiment is. 

VraagVraag  10 
Zouu u andere scholen in het algemeen adviseren om een tutorprogramma te 
starten,, in welke vorm dan ook? En: waarom wel of niet?' 

Samenvattingg en de antwoorden: 
Vann de 23 leerkrachten adviseren er 22 om ook een tutorprogramma te starten. 
Slechtss één leerkracht vindt dat' scholen dat zelf moeten uitmaken', omdat 'dit 
vann de filosofie van de school afhangt'. Door vijf leerkrachten wordt gesproken 
overr voorwaarden waaraan de school moet voldoen om een tutorprogramma op 
tee zetten. Twee leerkrachten geven bijvoorbeeld aan, dat scholen in dat geval de-
zelfdee populatie en/of cultuur zouden moeten hebben en één leerkracht zegt dat 
eenn flexibele instelling van de school nodig is. Twee anderen merken op dat er wel 
faciliteitenn zoals begeleidingstijd en ruimte voor moeten worden gecreëerd. 
Voortss worden nog opmerkingen geplaatst zoals: 'echt een aanrader / altijd zinvol 
// zeker aanbevelen / voor elke school / absoluut / vele voordelen / zeer bruikbaar 
programmaa / goede vorm / altijd goed / levert voor iedereen wat op / ja, omdat 
hett helpt! / werkt veel beter met hulp van medeleerling / alleen maar positieve 
ervaringenn / goed voor het sociale gebeuren / vaak betere hulp en uitleg van mede-
leerlingg dan door leerkracht'. Eén leerkracht geeft nog aan dat er rekening moet 
wordenn gehouden met de tijdsinvestering. 

Samenvattin gg en conclusi e 
Mett een rapportcijfer van 8,1 van de proefleiders en een 8 van de betrokken 

leerkrachtenn kan worden geconcludeerd dat men positiefis over de samenwerking 
tussenn leerlingen in de vorm van een tutorprogramma. 

MsMs positieve aspecten worden onder andere veelal de volgende vormen van pro-
fijtfijt  genoemd: de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, de stimulering van de 
emotionelee ontwikkeling zoals het zelfvertrouwen en zelfbeeld, de vooruitgang op 

200 0 



hett vakgebied, het geven van uitleg door leerlingen, het profijt voor beide partijen 
enn het (kunnen) geven van individuele hulp. All e proefleiders en de meeste leer-
krachtenn zien in mindere of meerdere mate positieve veranderingen bij leerlingen 
optreden. . 

Alss negatieve aspecten worden onder andere genoemd: 'de organisatie', 'de tijdsin-
vestering',, de roostertechnische problemen met betrekking tot het inplannen van 
dee lessen en de moeilijke positie voor de proefleider 'als buitenstaander', evenals 
hett feit dat leerlingen regelmatig uit de klas zijn en 'de noodzaak van het hebben 
vann een begeleider bij het programma'. Voor de meeste genoemde problemen 
wordenn oplossingen voorgesteld, zoals 'de hele klas laten deelnemen aan het progra-
mma',, het meer flexibel inzetten van tutoren, een goede selectie van de leerlingen, 
hett programma indelen in kortere periodes of' blokken', een uitbreiding van 
personeelsformatiee en een betere inbedding van het programma binnen de school. 
Voorr het probleem met betrekking tot het ruimtegebrek wordt geen oplossing 
gesuggereerd. . 

All ee proefleiders en op één na alle leerkrachten zijn positiefin hun advies voor 
hett opzetten van een tutorprogramma op andere scholen, waarbij door een aantal 
mensenn voorwaarden worden genoemd zoals: 'een flexibel programma', 'kort-
lopend',, 'minder intensief', 'bij eenzelfde populatie of schoolcultuur' en dat er 
begeleidingstijdd moet zijn. Ook wordt door één leerkracht aangegeven dat er rust 
moett heersen in de school en in de groepen om een tutorprogramma te 
implementeren,, evenals dat men 'goede sociale vaardigheden moet hebben'. 

6.22 Evaluati e door tutore n en tutees 

All ee bij het programma betrokken leerlingen, zowel tutoren als tutees, hebben 
naa afloop of bij het naderend eind van het programma een opstel geschreven over 
hunn beleving van het tutorprogramma. Dit betreft een open vorm van data-
verzamelingg in verhaalvorm, bestaande uit spontane uitingen, die niet systema-
tischh met betrekking tot bepaalde thema's door middel van vragen en antwoorden 
zijnn verkregen. De leerlingen bepaalden daarmee geheel zelfde inhoud van wat zij 
wildenn vertellen. 

All ee belevingsaspecten zijn ondergebracht in categorieën. Elke categorie be-
treftt een thema dat door meerdere tutoren of tutees is aangeroerd. Bij het analyse-
renn van de opstellen zijn alleen relevante uitspraken gescoord, dat wil zeggen alle 
opmerkingenn rond persoonlijke belevingen, attitude en percepties van de leerlin-
gen.. Feitelijkheden zoals (voor de tutoren) de inhoud van de training en de 
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begeleidingslessenn en (voor alle leerlingen) de diverse onderdelen van het pro-
grammaa en de specifieke rekenopdrachten, zijn daarom niet in de analyses betrok-
ken.. Echter, indien aan de feitelijke beschrijvingen toevoegingen werden gedaan 
waarinn wel de persoonlijke beleving van de leerling tot uitdrukking kwam, is de 
doorr de leerling genoemde feitelijke beschrijving wel opgenomen in de analyse, 
mitss er voldoende uitspraken waren (minimaal drie) om een aparte categorie te 
vormen.. De categorie waarbinnen het meest frequent uitspraken zijn gedaan, dus 
dee hoogst scorende categorie, zal als eerste worden besproken, vervolgens worden 
successievelijkk de in omvang afnemende categorieën behandeld. Sommige uit-
sprakenn konden in meerdere categorieën worden gescoord. In dat geval is de vol-
ledigee uitspraak opgenomen in de categorie die het meest voor de hand lag en zijn 
bepaaldee zinnen of fragmenten die betrekking hadden op een andere categorie 
tevenss voor dat aspect in de andere categorie opgenomen, met de volgende aan-
duidingg dat het niet om de volledige uitspraak gaat: (...). 

Inn enkele categorieën konden de uitspraken bovendien nog worden gescoord 
alss een positieve beleving, of een negatieve beleving of een 'plusminus'-beleving: 

++ een positieve of overwegend positieve beleving 
—— een negatieve of overwegend negatieve beleving 
+/-- 'plusminus': een min of meer / enigszins positieve beleving, maar met 

eventueell  een negatief aspect of een kanttekening 

Bovenstaandee scoring die binnen bepaalde categorieën is toegevoegd, geeft een 
indicatiee van de richting van de individuele beleving van de betrokken tutor of 
tutee.. Vervolgens is deze scoring voor alle leerlingen binnen de categorie bij elkaar 
opgeteldd en geïnterpreteerd. Alleen waar dit in een categorie mogelijk of zinvol 
wass is deze richting van de beleving per citaat gescoord. 

Achtereenvolgenss worden nu de opstellen van de tutoren (6.2.1) en van de 
tuteess (6.2.2) besproken en af en toe zal uit de opstellen worden geciteerd, ter 
illustratiee van hetgeen wordt geconcludeerd. De teksten van de kinderen zijn 
ongecorrigeerd,, dus inclusief eventuele taal- en spelfouten overgenomen. 

6.2.11 De opstellen van de tutoren 
Dee titel van het opstel luidde: 'Hoe het is om een tutor te zijn'. De schrijf-

opdrachtt was als volgt: 'Schrijf een verhaaltje over je leven als tutor. Vertel alles, 
ookk bijvoorbeeld hoe het in het begin was. Wie weet komt het wel in de school-
krant!'.. De onderwerpen die door de tutoren ter sprake werden gebracht betrof-
fenn zoals eerder gezegd geen vooraf vastgestelde thema's. 
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Doorr alle 44 tutoren is uiteindelijk een opstel geschreven. Bij analyse van de 
verhaaltjess bleek een aantal thema's regelmatig terug te komen» zodat een indeling 
konn worden gemaakt van citaten van tutoren in de volgende categorieën: 

Categorieënn Aantal uitspraken 
11 Eigen beleving/waardering/leuk vinden van 44 

hett programma door de tutor zelf 
22 Veronderstelde beleving/waardering/ 20 

leukk vinden van het programma door de tutee 
zoalss de tutor dat voor de ander inschat 

33 Attitude van tutor of tutee, of de relatie 15 
tussenn hen beiden 

44 Nut voor zichzelf, of de tutor er zelf ook iets van leert 13 
55 Nut voor de ander, of de tutee er iets van leert 9 

Onderstaandd worden nu, uitgesplitst per categorie, de uitspraken van de tut-
orenn achtereenvolgens geïnterpreteerd. 

CategorieCategorie 1 
DeDe eigen beleving/waardering/leuk vinden van het programma door de tutor zelf 
Bijnaa alle tutoren doen een uitspraak over of zij het leuk vonden om mee te 

doenn aan het tutorprogramma of niet. Van de 43 uitspraken zijn er 23 ronduit 
positief,, 18 'plusminus' en 2 negatief. 

Hett merendeel van de tutoren is dus positief of overwegend positief 'over het 
tutor-zijn,, de uitspraak heeft een positieve strekking. In veel gevallen wordt geen 
toelichtingg gegeven waaróm het tutor-zijn als leuk wordt ervaren, maar als er iets 
positiefss wordt opgemerkt dan wordt bijvoorbeeld gemeld dat de tutoren er zelf 
ietss van opsteken, of dat ze het leuk vinden om een ander kind te helpen, iets te 
lerenn of uit te leggen en omdat er leuke spelletjes en opdrachten gedaan worden. 
Ookk wordt het soms gezien als een verzetje voor het werk in de klas, om even 
'rustig'' ergens anders te zijn. Het 'elkaar aardig vinden' lijk t een belangrijk crite-
riumm te zijn om het werken als tutor leuk te vinden, zoals uit veel uitspraken 
blijkt .. Soms wordt er zelfs vriendschap gesloten tussen tutor en tutee. Of zoals één 
tutorr dat uitdrukt: * Zelf vind ik het héél leuk om met me leerling te werken en soms te 
spelen,spelen, zoals A. die nam me mee naar zijn beestje en zijn huis. Het is heel leuk dus 
sterkte'. sterkte'. 

Dee twee tutoren die het tutor-zijn als negatief hebben ervaren hadden moeite 
mett de omgang met hun leerling. Wat als negatiefwordt ervaren is met name als 
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dee tutee vervelend of lastig is, raar gaat doen, 'melig' of chagrijnig is of ruzie 
maakt.. Eén van deze twee toont wat inzicht in de oorzaak daarvan, zoals blijkt uit 
dee volgende uitspraak: 'Ik vind dat tutor zijn best lastig is. De eerste keren ging het 
allemaalallemaal best goed met m'n leerling maar wat ik heb ontdekt is dat als je je leerling 
beterbeter leert kennen gaat de leerling ook lastiger worden en daarom vind ik dat tutoren 
ookook niet echt leuk is. Je hebt er wel een voordeel aan tutoren datje beter leert rekenen. 
IkIk was in groep 5 heel slecht in tafels en dat is ook zo gebleven maar na dat ik tutor ben 
geweestgeweest kan ik ze veel beter'. De tutoren zelf hebben er echter ook niet altijd zin in, 
zee missen soms werk of leuke dingen in de klas of ze vinden dat het te lang duurt, 
datt het een beetje gaat vervelen of dat het programma te veel lessen heeft. De 
tutorenn vinden het echt niet leuk meer als de leerling hen feitelijk de baas wordt of 
henn (in hun beleving) zelfs gaat pesten. 

Dee 18 tutoren die het tutor-zijn 'plusminus'Vinden hebben gemengde gevoe-
lens.. Aan één kant is het, vooral in het begin, best leuk, maar in de loop van de tijd 
gaatt het leuke er wat af, er blijken dan ook minder leuke kanten te zijn. Vaak 
wordtt het gedrag van de tutee als oorzaak genoemd van de gemengde gevoelens 
vann de tutor. Zoals een tutor beschrijft: ' Toen ik begon met tutor zijn vond ik het 
heelheel leuk. Mijn leerling luisterden ook heel goed naar me. Maar later werd ze steets 
verveelender.verveelender. (...) Op het einde leek het alsof mijn leerling tutor was en ik leerling dat 
gingging dus niet de goede kant op. Het was wel lastig om met haar te werken en daardoor 
vondvond ik tutor zijn niet meer zo leuk. In september kreeg iedereen een nieuwe leerling. 
EnEn ik kreeg het zusje van een vriendin van mij, Dat vond ik wel leuk. Met haar was 
hethet juist andersom ze begon wat verveelender maar ze ging het ook steets leuker vin-
den.den. Mijn leerling en ik werden ook wel bevriend met elkaar. (...) Maar ik ben blij  dat 
ikik het tog heb gedaan'. Deze tutor heeft ontdekt dat vervelend gedrag van de tutee 
gelukkigg nog positief kan ombuigen, maar kennelijk is het gedrag van de tutee 
heell  belangrijk in de persoonlijke beleving van de rol als tutor. 

Overigenss valt uit de verhouding tussen positieve, plusminus en negatieve uit-
sprakenn van de tutoren op de verschillende scholen niet af te leiden, of het pro-
grammaa door de tutoren op de ene school als meer of minder positief wordt 
beleefdd dan op een andere school. 

CategorieCategorie 2 
DeDe veronderstelde beleving/waardering/leuk vinden van het programma zoals de 

tutortutor dat inschat voor zijn of haar tutee 
Ietss minder dan de helft van de tutoren spreekt zich er spontaan over uit of zijn 

off  haar leerling het wel of niet leuk zal vinden. Van de twintig uitspraken zijn er 
144 positief, 2 negatief en 4 'plusminus' of de tutor weet het niet. 
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Dee 20 tutoren die een positieve inschatting geven van de beleving van de tutee, 
noemenn vaak dat het leuke lessen en opdrachten zijn, die leuk zijn om te doen.Ook 
hett goed snappen van de opdrachten of ze goed kunnen (maken) lijk t een aspect 
datt meespeelt in de waardering van de tutee, zoals de tutor dat ziet. Het hebben 
vann een leuke tutor lijk t daarnaast ook een belangrijk punt te zijn: 'Mijn leerling 
vindvind rekenen leuk omdat ze er wat van kan Uren en omdat ze vind dat ze een leuke 
tutortutor heeft'. 

Dee twee tutoren die denken dat hun tutee het negatief waardeert, denken dat 
ditt komt omdat hun tutee 'het niet snapt' of de opdrachten moeilijk vindt: lIk 
denkdenk dat hij het niet leuk vind want er zitten moeilijke dingen bij. Maar dat is niet zo 
erg'.erg'. Ook aan het opstandige gedrag van de tutee, of uit het feit dat de tutee alleen 
dee leuke dingen nog wil doen, leidt een tutor af dat deze het wel niet leuk zal 
vinden:: 'als hij het wel leuk vond dan deed hij wel normaal'. 

Voorr de vier tutoren die voor hun tutee denken dat zij het mogelijk als 'plusmi-
nus'nus'ervaren,ervaren, spelen verschillende overwegingen mee. Als hun tutee 'het' snapt dan 
iss het dus leuk en het is ook prima als er een leuk spelletje wordt gedaan. Maar dat 
kann omslaan als de stof weer moeilijker wordt of als er 'rot werk' gedaan moet 
worden.. 'Mijn leerling die vond het soms niet leuk en soms weer wel. Dat komt omdat 
sommigesommige bladen erg moeilijk zijn. En hij vond het soms ook wel leuk en dat kwam dat 
hijhij  het weer snapte.' 

CategorieCategorie 3 
AttitudeAttitude van tutor of tutee, of de relatie tussen hen beiden 
Ongeveerr eenderde deel van de tutoren (15) doet in het opstel spontaan een 

uitspraakk die is gericht op ofwel de eigen attitude ten aanzien van de tutee (9 
uitspraken),, ofwel de gepercipieerde attitude van de tutee (4 uitspraken), ofwel 
overr de relatie tussen hen beiden (2 uitspraken). 

Aspectenn die met betrekking tot de eigen attitude van de tutor (9) worden ge-
noemdd zijn bijvoorbeeld het niet boos moeten worden op de tutee, niet chagrijnig 
zijn,, aardig zijn, geduld hebben, goed met kinderen op kunnen schieten en goed 
kunnenn rekenen, want 'als hij of zij zegt 1+1=3 en jij  zegt goed zo dan leert hij of zij 
natuurlijknatuurlijk niets'. Eén tutor ziet het wat luchtiger: 'Als je goed hebt opgelet doe je het 
eigenlijkeigenlijk zo uit jezelf Dan is het niet moeilijk meer'. Een andere tutor merkt op: 'Ah 
jeje complimentjes geeft dan praat ze heel veel en dan rekent ze in 5 minuten alles. Ben 
jeje boos dan doet ze helemaal niks. Aüeen als F. (proefleider) komt'. Deze tutoren, die 
hunn attitude en hun eigen (noodzakelijke) gedrag expliciet omschrijven, zijn zich 
err kennelijk goed van bewust dat hun eigen houding ten opzichte van de tutee van 
invloedd is op een goede samenwerkingsrelatie. 
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Opmerkingenn die wat betreft de attitude van de tutee (4) worden gemaakt zijn 
bijvoorbeeldd het verlegen zijn van de tutee, vervelend doen, schelden, al of niet 
hunn best doen en lastig zijn. Zoals een tutor beschrijft: 'Mijn leerling was in het 
beginbegin heel verlegen en wist niet wat ze moetst doen. Maar later wendde ze eraan. Een 
anderr zegt: 'Soms is ie wel heel vervelend dan wil ie niet naar mij luisteren. Dan gaat 
ieie schelden en zegtieje bent mijn moeder niet. Einde'. 

Dee twee tutoren die relatiegerichte opmerkingen plaatsen, doen uitspraken met 
betrekkingg tot het elkaar aardig vinden of graag mogen, het met elkaar bevriend 
rakenn of het bij elkaar thuis spelen of elkaars' huisdier bekijken. Zoals een tutor 
beschrijft:: 'R Ik vind haar heel aardig en ze werkt snel en mooi. Ze kan heel goed 
rekenen.rekenen. Ik speel ook wel eens zomaar met K. '. 

CategorieCategorie 4 
NutNut voor zichzelf, of de tutor er zelf ook iets van leert 
Dertienn van de 44 tutoren zegt ergens in zijn of haar opstel er zelf ook iets van 

opp te steken, zoals één tutor beschrijft: Mijn moeder en ik vinden dat de tafels veel 
beterbeter gaan dan vroeger'. En behalve dat deze tutoren bij zichzelf constateren dat het 
rekenenn verbetert, geven sommigen duidelijk aan (3) het vak rekenen leuker te 
vindenn dan voorheen: 'Ik vind rekenen nu leuker dan vroeger want vroeger was het 
heelheel anders en nu is het gewoon veel leuker geworden'. Hieruit blijkt dat zelfs in een 
aantall  gevallen de eigen attitude ten opzichte van rekenen-wiskunde nog verbe-
tert.. Voor één tutor geldt dat in elk geval niet: 'Ik kan nu beter rekenen maar ik vind 
hethet alleen niet zo leuk'. Soms constateert een tutor nóg iets bij zichzelf: 'Je wordt er 
zelfzelf ook beter van. Ook je mentaliteit wordt er beter van'. 

CategorieCategorie 5 
NutNut voor de ander, of de tutee er iets van leert 
Negenn uitspraken van tutoren hebben betrekking op het nut dat het programma 

voorr de ander heeft, dus of de tutee er ook nog iets van leert. Eén voorbeeld komt 
vann een trotse tutor die beschrijft wat zijn tutee nu als cijfer voor rekenen in de 
klass heeft: 'Eerst had ze een 6 voor rekenen en nu een 7' V2 zei ze tegen mij (de tutor) \ 
Somss blijkt het nog een hele worsteling om de tutee iets uit te leggen, maar onder 
hett motto 'de aanhouder wint' kom je een heel eind: 'Ik doe dit om het kind beter 
tete laten werken en dat hij meer snapt. Ah hij daarna heel goed werkt dan komt het ook 
eeneen beetje door mij want ik heb het hem uitgelegt. Hij begint het steeds beter te snapen. 
MaarMaar soms snapt hij iets niet en dat kg ik het uit en dan snapt hij het nog niet. En als 
ikik het dan nog een keer uitleg dan snapt hij het pas. Deze tutor lijk t zijn eigen 
inspanningenn in elk geval effectief te vinden. Een andere tutor ziet het een stuk 
simpeler:: 'Soms zie je gewoon dat ze beter wordt en dat vind ik ook heel leuk'. 
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Samenvattin g g 
Dee opstellen laten na de analyse een genuanceerd beeld zien van de percepties 

vann de tutoren met betrekking tot verschillende thema's (en aspecten daarbinnen) 
diee kennelijk een belangrijke rol spelen bij hun belevingen rond het 
tutorprogramma.. Het merendeel van de tutoren heeft er plezier in om tutor te 
zijn,, 23 tutoren zonder méér en 18 tutoren ervaren het met enige kanttekeningen 
tochh ook als positief. Tutoren ervaren het als positief dat ze zelf iets leren, wat door 
eenderdee deel van de tutoren wordt geconstateerd. Ook vinden tutoren het vaak 
waardevoll  dat ze een ander kunnen helpen met hun uideg en één-vijfde deel van 
dee tutoren zegt spontaan dat zij vooruitgang zien bij hun tutee. Of de tutee het 
volgenss de tutoren als positief ervaart om met een tutor te werken, wordt volgens 
dee inschatting van de tutoren voor een deel bepaald door de vraag of de tutee de 
stoff  snapt en of deze niet te moeilijk is. Een ander criterium voor een positieve 
belevingg door de tutee -naar de mening van de tutoren- is dat de tutee zelf merkt 
datt hij vooruitgaat. Tutoren ervaren ook negatieve aspecten, zoals het missen van 
leukee dingen in de eigen klas, de lange duur van het programma en het niet altijd 
zin'' hebben in de tutorles. Een ander belangrijk punt in het al dan niet als positief 
ervarenn van de tutorrol, blijkt het persoonlijke, relationele aspect te zijn, waarbij 
tutorenn zich afvragen of'de ander mij aardig vindt', of'ik de ander aardig vind', of 
'dee ander niet vervelend gaat doen' en of'de ander niet lastig wordt'. Hieruit blijkt 
onderr andere dat de juiste 'match' tussen de twee leerlingen uiterst belangrijk is. In 
eenn aantal gevallen wordt de relatie tussen de tutor en de tutee als een knelpunt 
gezien.. Uit meerdere uitspraken van tutoren blijkt tevens, dat zowel de attitude 
vann de tutor als de attitude en het gedrag van de tutee een rol spelen in die relatie. 
Alss beide partijen wel een positief aandeel hebben in de samenwerkingsrelatie, 
dann blijkt zelfs vriendschap te kunnen ontstaan, die ook na schooltijd blijf t be-
staan. . 

6.2.22 De opstelle n van de tutee s 
Evenalss bij de tutoren zijn de opstellen van de tutees geanalyseerd en gescoord 

opp de thema's die door de kinderen spontaan werden genoemd. De titel van het 
opstell  luidde: 'Hoe het is om een tutor te hebben'. De tutees kregen de volgende 
instructie:: 'Schrijf een verhaaltje over hoe het is om een tutor te hebben. Vertel 
watt julli e doen en wat je ervan vindt. Vertel alles, ook bijvoorbeeld hoe het in het 
beginn was. Misschien komt het wel in de schoolkrant!'. 

Doorr 40 tutees is een opstel geschreven. Bij de tutees bleken drie centrale 
thema'ss naar voren te komen, die in de drie onderstaande categorieën zijn onder-
gebracht. . 
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Categorieënn Aantal uitspraken 
11 De eigen beleving/waardering/leuk vinden 38 

vann het programma door de tutee zelf 
22 Wat de tutee van de tutor vindt 17 
3.. Het nut voor de tutee, of deze vindt dat 14 

hijhij  of zij er iets van leert 

CategorieCategorie 1 
EigenEigen beleving/waardering/leuk vinden van het programma door de tutee zelf 
Bijnaa alle tutees (38) doen een uitspraak ten aanzien van de eigen beleving van 

hett hebben van een tutor, waarvan er 27 positief en 11 plusminus (enigszins posi-
tief)) zijn. Er zijn geen negatieve uitspraken. 

All  deze 38 tutees blijken dus positief of overwegend positief te zijn over het 
hebbenn van een tutor, gezien de positieve strekking van de uitspraken. Hoewel zoals 
verwachtt de opstellen van de tutees veel korter zijn dan die van de tutoren, valt 
overr de redenen waarom de tutees het wel of niet als leuk ervaren toch het een en 
anderr af te leiden, bijna alle tutees blijken in staat te zijn om aan te geven waaróm 
zee het leuk vinden of wit ze als positief ervaren: 'Soms vont ik tutor leuk. Mijn tutor 
waswas L. We rekenden heel veel. Soms deden we ook spelletjes. In het begin vond ik het 
ookook leuk. Ik leerde er veel van. Ik hoop dat L. het ook leuk vond. Groetjes van E. 

Inn de meeste gevallen (17) werd het leuk vinden van het werken met een tutor 
gekoppeldd aan de leuke opdrachten die tijdens de lessen gedaan werden: verhaaltjes-
sommen,, oefenbladen, het getal van de dag, de spelletjes, het werken met kraaltjes 
enn het wedstrijdje spelen met diefjes en tijgertjes: 'nou ik vont wel leuk want ik heb 
gattalgattal van de dach en nog veel meer (...)'.. Soms geven tutees aan dat zij bepaalde 
opdrachtenn wel moeilijk vonden, of dat het in het begin moeilijk was maar later 
niett meer: 'ik vind keersomen niet zo erg leuk omdat ik het soms niet snap. en ik vind 
ganzebordganzebord leuk en makeleke sommen kan ik wel? maar moeileke snap ik niet zo erg 
goed'.goed'. De aard van de opdrachten heeft dus effect op een al dan niet positieve 
waarderingg daarvan door de tutees, evenals op de door de tutees gepercipieerde 
moeilijkheidsgraadd van de opdracht. 

Hett al of niet leuk vinden van het werken met een tutor wordt door acht tutees 
gekoppeldd aan hun mening dat ze 'iets' of'veel' hebben geleerd van hun tutor en/ 
off  nu beter kunnen rekenen. 'Ik vind tutor heel leuk want nu kan ik beter rekenen en 
dede tafels doen in de klas\ of: 'Ik vind tutor leuk omdat ik er veel van leer en in het 
beginbegin was het nogal moeilijk (...)'. Een aantal tutees (7) merkt nog op dat het in het 
beginn wel heel eng of spannend was en dat ze zenuwachtig waren, maar dat dit na 
eenn tijdje over was. Er worden over het algemeen eigenlijk nauwelijks negatieve 
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opmerkingenn geplaatst, afgezien van het voorbeeld dat de tutor 'niet wilde luiste-
ren',, het 'te snel moeten werken' of dat de tutee veel in de klas miste. 

Gekekenn naar de verhouding tussen positieve, plusminus en negatieve uitspra-
kenn op de verschillende scholen valt nu bij de tutees wel op, dat op vijf van de zes 
scholenn de plusminus-uitspraken en de positieve uitspraken elkaar afwisselen, al-
leenn op school nummer 5 worden door de tutees uitsluitend positieve opmerkin-
genn over hun eigen beleving geplaatst. 

CategorieCategorie 2 
WatWat de tutee van de tutor vindt 
Eenn flink aantal tutees (17) spreekt zich uit over hoe zij over hun tutor denken. 

Dee meesten (15) zijn positief over hun tutor, maar twee tutees zijn dat niet. Toch 
werktt het voor de twee tutees die zich negatief uitlaten over hun tutor kennelijk 
niett zodanig dóór, dat ze het niet meer leuk vinden om met een tutor te werken, 
zoalss bleek uit de bespreking van de voorgaande categorie, omdat kennelijk geen 
enkelee tutee het werken met een tutor als negatief beleefde. 

Somss zie je dat er wat tijd voor nodig was om de tutor te leren waarderen of 
omm contact met hem of haar te krijgen: 'Van het begin vond ik me verlegen. Om me 
tutor.tutor. Ware leuke boeken hoor. Maar ik vond het toch leuk. Ik vind me tutor best wel 
lieflief hoor. Later was ik niet verlegen meer toen. (...) Soms gaat het niet door dan vind 
ikik het jammer'. Of, een andere tutee: 'Maar toen ik mijn tutor goed kende vond ik 
hethet wel leuk. D. is een lieve tutor. Ze is niet aleen mijn tutor maar ook mijn vriendin. 
(...)(...) We deden altijd leuke speletjes en we moesten vaak lachen . 

Watt tutees als positief ervaren bij hun tutor is bijvoorbeeld dat hij of zij lief of 
aardigg is, of leuk of gewoon 'goed', dat je ermee kunt lachen, grapjes maken of 
zelfss 'gieren', of dat ze goed met elkaar kunnen werken, of dat de tutor helpt als de 
tuteee iets niet snapt. Ook gaan ze soms bij elkaar spelen of raken zij zelfs bevriend. 

Eénn tutee lijkt , behalve dat ze ervaart nu beter te kunnen rekenen, ook nogg een 
matelozee bewondering voor haar tutor te hebben gekregen: '(...) Rekenen vind ik 
heelheel erg leuk erg leuk ik leer nu echt veel (..Jen als ik op groep acht zit kan ik ook zoals 
M.M. leere en dan kan ik ook goed leere zo als M. en dan kan ik heel goed leere in groep 
viervier deden we ook tutor en ik vind het ook zo leuk om tutor te worden egt leuk'. 

Dee tutee is zich ook wel eens bewust van zijn eigen gedrag: 'soms ben ik erg 
meelig'.. Een enkele tutor weet dan kennelijk in te grijpen: 'En de tutorjufS. is ook 
heelheel aardig en ze legt ook goed uit. maar soms ben ik lui en dan word ze een beetje 
boos.boos. Maar verder is ze heeeeeeeel aaaaaaaaaardig. En de tutee vindt ook de tutor 
well  eens lastig: 'tutoor hebben is leuk maar soms willen ze niet luisteren zoals N. die 
wilenwilen soms niet luisteren en dan heb ik er geen zin meer in'. In een enkel geval blijkt 
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hett echt gewoon niet te klikken:'/» het begin vond ik het heel spannend. Ik had een 
helehele lieve tutor maarzij deed stom tegen mij. Ik zei tegen jufA. ik wil een andere tutor 
enen toen mocht het. Ik kreeg K. zij was mijn nieuwe tutor. En zij was aardiger dan de 
andereandere tutor. De andere tutor wou niks met mij doen. Dé oplossing is dan kennelijk 
omm het stel uit elkaar te halen en hen beiden opnieuw aan iemand anders te kop-
pelen.. In de meeste gevallen ontstaat met de nieuwe koppels een betere samen-
werkingsrelatie. . 

CategorieCategorie 3 
NutNut voor de tutee, of deze vindt dat hij of zij er iets van leert 
Ruimm eenderde van de tutees doet er een (steeds positieve) uitspraak over of hij 

off  zij 'iets aan het werken met de tutor heeft' en er iets van heeft geleerd. Soms 
blijk tt de tutee zoveel te hebben geleerd dat hij het allemaal verder niet meer nodig 
vindt::  En ik ben heel goed in rekenen. (...) En ik wil niet meer op tutor want ik 
benben nu heel goed in rekenen . Een ander begreep eerst niets en nu zelfs alles: 'en ik 
kankan nu heel goed rekenen en we gaan vooruit (...). Rekenen vind ik heel leuk erg leuk 
ikik leer nu echt veel (...) en toen ging ik nog hooger met rekenen in de klas kan nog en 
nognog beter rekenen en als ik niet bij tutor hoorde begrepde ik niks van en nu begrijp ik 
allesalles van rekenen (...)'. Echter, niet voor iedereen is de hulp op alle onderdelen 
evenn effectief gebleken, zoals blijkt uit de uitspraak van de volgende tutee: '(...) 
MaarMaar geldrekenen vond ik moeilijk. En het is nog steets meoilijk. Maar een paar 
dingendingen gaan welgoet en ik denk dat dat door de tutorlesen kond. 

Hoee dan ook, een aanzienlijk deel van de leerlingen geeft aan in hun eigen 
belevingg iets gehad te hebben aan de hulp van hun tutor. 

Samenvattin g g 
Vrijwell  alle tutees blijken ofwel behoorlijk positief of gemengd positief te zijn 

overr het werken met een tutor en geen enkele tutee is uitgesproken negatief. Meestal 
kunnenn de tutees ook goed aangeven waarom zij er plezier in hebben: ze hebben 
eenn aardige of lieve tutor waar soms ook nog mee te lachen valt, er worden leuke 
opdrachtenn tijdens de lessen gedaan of zij waarderen hun deelname aan het pro-
grammaa omdat ze er veel van hebben geleerd. Er worden nauwelijks opmerkingen 
geplaatstt over het 'uit de klas moeten' of dat er leuke dingen of lessen in de klas 
wordenn gemist', zoals dit bij de tutoren wel het geval was. Zelfs met een tutor die 
somss vervelend is of 'niet wil luisteren' wordt het eigenlijk toch nog wel leuk 
gevondenn om met een tutor te werken. Voor de tutees werkt de houding van de 
tutorr kennelijk iets minder sterk negatief in hun beleving van het programma 
doorr dan voor de tutoren, zoals eerder uit de opstellen van de tutoren bleek. Toch 
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wordtt het gedrag van tutor of de relatie tussen de tutor en de tutee zo vaak door de 
tuteess genoemd, dat dit blijkbaar een belangrijke factor is, zoals ook al eerder uit 
dee opstellen van de tutoren bleek. Voor de tutees geldt nog, dat op school num-
merr 5 alle acht tutees positief zijn over het werken met een tutor en dat op de 
anderee scholen door de tutees naast de positieve ook wel één of meer 'plusminus' 
uitsprakenn zijn gedaan. 

6.33 Mening van de ouders 

Zowell  de ouders van de tutoren als de ouders van de tutees hebben vragenlijs-
tenn ingevuld om hun mening te geven over het tutorprogramma. Op deze wijze 
wordtt een indruk verkregen van de beleving van het tutorprogramma door de 
ouders.. Beide vragenlijsten bevatten dezelfde vragen die betrekking hebben op 
hunn kind in de rol van ofwel tutor, ofwel tutee. In 6.3.1 .worden de vragenlijsten 
vann de ouders van de tutoren besproken, in 6.3.2 die van de ouders van de tutees. 

6.3.11 Ouders van de tutoren 
Inn 6.3.1.1 wordt het gesloten deel van de vragenlijsten besproken, waarna in 

6.3.1.22 de antwoorden op de twee open vragen worden behandeld. 

6.3.1.11 Antwoorden op de gesloten vragen 
Inn onderstaand schema zijn de resultaten weergegeven voor het gesloten deel 

vann de vragenlijsten die door de ouders van de tutoren uit groep 7 (8) zijn inge-
vuld.. In dit geval zijn de vragenlijsten door 48 ouders ingevuld, dus inclusief 
enkelee ouders van tutoren die drop-out zijn van het programma. Door ook de 
vragenlijstenn van de ouders van deze drop-outs in de analyses op te nemen, wordt 
eenn volledig (aselect) beeld verkregen van de meningen van alle ouders. 

Bijj  elke vraag staat per antwoordcategorie het percentage ouders vermeld, waar-
vann de antwoorden kort zullen worden besproken. Bijna alle ouders van de tut-
orenn (2% niet, d.w.z. één ouder) geven aan het ermee eens te zijn geweest dat hun 
kindd een jonger kind ging helpen. Ook zijn alle ouders het erover eens dat hun 
kindd het leuk vond om met een jonger kind te werken. Verder vindt 79% van de 
ouderss dat hun kind beter heeft leren omgaan met jongere kinderen en ook dat 
hunn kind voordeel heeft gehad van het opnieuw oefenen van deze rekenleerstof, 
maarr 19% is het met deze beide stellingen niet eens. De meeste ouders (88%) 
vindenn het ook goed als hun kind in de toekomst weer tutor zou worden en 85% 
iss van mening dat hun kind geen achterstand heeft opgelopen als gevolg van zijn 
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tutortaak.. Ten slotte denken veel ouders (69%) dat hun kind meer zelfvertrouwen 
heeftt gekregen doordat hij of zij tutor was. 

Kortt samengevat komt het erop neer, dat voor alle stellingen een meerderheid 
vann de ouders een positieve opvatting blijkt te hebben over het tutorschap van 
hunn kind en aangeeft hiervan ook de positieve kanten te beleven. In verhouding 
wordtt dit nog het minst ervaren voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, 
hoewell  ook over dat aspect nog steeds de meerderheid van de ouders positief is. 

Tabell 6.2: Resultaten van de vragenli jst voor de ouders van de tutoren 

Meningg van de ouders van de tutoren over het tutorprogramma (N=48) 

helemaall mee eens niet mee helemaal missings 
meee eens eens niet mee 

eens s 
%% % % % % 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/dochter 44 54 - 2 
mett een jonger kind ging werken 

22 Ik denk dat mijn zoon/dochter beter 25 54 19 - 2 
heeftt leren omgaan met jonge kinderen 

33 Ik denk dat mijn zoon/dochter op reken- 23 56 19 - 2 
gebiedd voordeel heeft gehad van het 
opnieuww oefenen met deze leerstof 

44 Ik denk dat mijn zoon/dochter het leuk 44 56 - - -
vondd om met een jonger kind te werken 

55 Als mijn zoon/dochter in de toekomst 36 52 10 - 2 
weerr tutor kan worden, dan vind ik dat 
goed d 

66 Het schoolwerk van mijn zoon/dochter 29 56 6 - 9 
heeftt geen achterstand opgelopen 
doordatt hij/zij tutor was 

77 Mijn zoon/dochter heeft meer zelf/ 29 40 23 - 8 
vertrouwenn gekregen doordat h i j / 
zijj tutor was 
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6.3.1.22 Antwoorde n van ouder s van tutore n op de open vragen 
Dee open vragen die aan de ouders van de tutoren zijn gesteld, zijn gelijk aan 

diee voor de ouders van de tutees. 

VraagVraag  1 
'Kunt'Kunt u in enkele woorden zeggen wat uw mening is over het tutorprogramma in 
dede school?' 

Samenvattingg van antwoorden van de ouders van de tutoren: 
Doorr alle 44 ouders van de tutoren is deze open vraag beantwoord. Geen van de 
antwoordenn bevat een negatieve reactie. Doordat twee antwoorden zowel een neu-
tralee als een positieve opmerking bevatten, zijn deze ook twee keer gescoord. Door 
366 ouders is de vraag positief tot zeer positief beantwoord en 10 keer is een min of 
meerr neutraal antwoord gegeven. De positieve en neutraal beantwoorde vragen 
zijnn min of meer gelijkelijk over de scholen verspreid, behalve voor school nr. 6, 
waarr alleen positieve opmerkingen zijn geplaatst. De neutrale antwoorden betref-
fenn uitspraken als: 'moet zelf weten', 'geen mening', 'mij weinig over bekend', 
'weett niet wat ze daar doen', 'weet er te weinig van', 'ben slecht op de hoogte 
gebracht'' of'af en toe niet leuk soms wel'. Kennelijk zijn de ouders van de tutoren 
watt minder bij het programma betrokken geweest dan de ouders van de tutees, 
waarr een gelijksoortige opmerking slechts door één ouder was geplaatst (zie par. 
6.3.2).. Eén ouder geeft aan dat hij het wel lang en intensief vond en had het 
programmaa graag wat losser gezien, met wat meer begeleiding voor het (eigen) 
werkk van de tutoren. Eén andere ouder vindt dat zijn kind het eigenlijk zelf moet 
weten. . 

Dee positief getinte opmerkingen bevatten ook hier meestal de woorden '(heel 
off  erg) goed', ('heel') 'leuk', 'zeer positief', 'leuk/goed initiatief', 'ga zo door!' en 
'mett enthousiasme'. De ouders van de tutoren voeren meestal specifieke redenen 
aann waarom zij het programma als positief hebben ervaren. Zo worden door acht 
ouderss opmerkingen geplaatst in de trant van 'het is voor de beide kinderen goed', 
datt 'beiden ervan leren en/of er beter van worden', dat 'jong en oud maatjes wor-
den',, dat 'het goed is anderen te leren helpen' en 'dat het goed is dat oud en jong 
samenwerken'.. Vij f ouders geven aan dat ze het een goed programma of systeem 
vindenn of dat het belangrijk is. Drie ouders vermelden dat het goed is voor het 
zelfvertrouwenn en eveneens drie ouders geven aan dat het voordelen heeft of goed 
iss voor het rekenen, of dat de rekenstof opnieuw wordt geoefend. Twee ouders 
zeggenn dat ofwel hun kind meer verantwoordelijkheidsgevoel heeft gekregen, of 
datt het goed is voor de ontwikkeling daarvan. Op de scholen met nummer 3 en 6 
wordenn door ouders uitsluitend positieve opmerkingen gemaakt, op de andere 
scholenn worden ook één of enkele plusminus uitspraken gedaan. 
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VraagVraag  2 
'Wat'Wat ik verder nog wil zeggen 

Samenvattingg van antwoorden: 
Twintigg ouders plaatsen bij deze vraag een aanvullende opmerking. Eén opmer-
kingg is negatief, de leerling wil er niet mee doorgaan. Vij f opmerkingen zijn neu-
traall  van aard of niet relevant. Veertien opmerkingen zijn (uitgesproken) positief 
getintt en omvatten bijvoorbeeld woorden als 'goed om door te gaan', Vond het 
well  leuk', 'met veel plezier gedaan', 'voelde zich echt verantwoordelijk', hij is trots' 
enn 'leerplezier'. Over de onderlinge verschillen tussen de zes scholen in uitspraken 
vann ouders kan worden gezegd dat op school nr. 1 met drie aanvullende opmer-
kingenn geen positieve (maar wel 2 neutrale) uitspraken zijn gedaan en dat op de 
schooll  met nummer 5 binnen drie aanvullende opmerkingen uitsluitend posi-
tievee uitspraken zijn gedaan. Op de andere scholen wisselen de positieve en neu-
tralee opmerkingen zich af. 

Samenvattin gg en conclusi e 
Dee ouders van de tutoren blijken over het algemeen, zowel bij de open als bij 

dee gesloten vragen, positief te zijn over het tutorprogramma. De laagst scorende 
vraagg is die naar een toename van het zelfvertrouwen, waarmee 23% van de ouders 
hett niet eens was (met 8% missings). Desondankss is de meerderheid van de ouders 
(69%)) van mening dat hun kind meer zelfvertrouwen heeft: gekregen. Met deze in 
verhoudingg laagst scorende vraag blijken verreweg de meeste ouders een positief 
beeldd te hebben van het tutorprogramma en staan zij er grotendeels achter. 

Bijj  de open vragen bestaat 78% van de antwoorden op de vraag naar de me-
ningg over het tutorprogramma uit positieve tot zeer positieve opmerkingen, de 
resterendee 22% van de antwoorden omvat min of meer neutrale antwoorden waar-
uitt vaak blijkt dat deze ouders vinden dat zij te weinig op de hoogte zijn gehouden 
overr de gang van zaken rond het tutorprogramma. Kennelijk hebben de ouders 
vann de tutees gedurende het programma meer informatie gekregen of zijn zij an-
derszinss meer bij het programma betrokken geweest, want bij hen werd dit aspect 
slechtss incidenteel genoemd, zoals zal blijken uit de volgende paragraaf. Als posi-
tieff  wordt door veel ouders van tutoren aangegeven dat zij vinden dat de beide 
kinderenn beter worden van de samenwerking. 

Verderr valt bij de open vragen op dat er verschillen zijn tussen de antwoorden 
vann de ouders van de zes verschillende scholen, zoals blijkt uit de verhouding 
tussenn positieve en neutrale antwoorden. 
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6.3.22 Ouders van de tutee s 
Hett gesloten deel van de vragenlijsten, dat 8 vragen omvat, zal in 6.3.2.1 wor-

denn besproken, waarna vervolgens in 6.3.2.2 de antwoorden van de ouders van de 
tuteess op de twee open vragen worden geanalyseerd. 

6.3.2.11 Antwoorde n op de geslote n vragen 
Inn Tabel 6.3 staan de resultaten vermeld van de vragenlijsten voor het gedeelte 

mett de acht gesloten vragen die door de ouders van de tutees uit groep 4 (5) zijn 
ingevuld.. Door 46 ouders van tutees is de vragenlijst ingevuld, hetgeen betekent 
datt ook enkele ouders van drop-outs hun mening over het tutorprogramma heb-
benn gegeven. 

Uitt de tabel is af te lezen wat de ouders percentueel gezien hebben geant-
woord.. Per vraag zullen de antwoorden nu kort worden besproken. Net als de 
ouderss van de tutoren vonden ook alle ouders van de tutees het goed dat hun kind 
werdd geholpen door een ouder kind. De meeste ouders, 76 % denken dat hun 
kindd door het werken met een tutor ook beter heeft leren omgaan met oudere 
kinderen.. Hier is 22% het niet mee eens. Meerdere ouders die 'niet mee eens' 
haddenn geantwoord, schreven ofwel onder aan de bladzijde ofwel in het hokje zelf 
datt 'hun kind al goed met oudere kinderen kon omgaan'. Verder is 87% van de 
ouderss van mening dat hun kind met rekenen vooruit is gegaan, 4% is het daar 
niett mee eens en 2% (één ouder) zelfs helemaal niet. Op de vraag of de eigen 
dochterr of zoon het leuk vond om met een ouder kind te werken antwoordt 94% 
bevestigend.. Eveneens 94% van de ouders vindt het goed dat hun kind in de 
toekomstt weer door een ouder kind wordt geholpen. Met de stelling dat het kind 
niett is achteruitgegaan in de andere vakken op school is 94% van de ouders het 
eenss en dat het kind meer zelfvertrouwen heeft gekregen wordt door 9 1% van de 
ouderss bevestigd. Ten slotte is 87% van de ouders het ermee eens dat het goed is 
geweestt voor het kind om door een ouder kind te zijn geholpen. 

Samenvattendd kan worden gesteld, dat bij alle vragen minimaal 85% van de 
ouderss het eens is met hetgeen in de vraag is gesteld, behalve voor de vraag of het 
eigenn kind beter heeft leren omgaan met oudere kinderen, waar 22% van de ouders 
hett hier niet mee eens is. Verder is 6% van de ouders het er niet mee eens dat hun 
kindd vooruit is gegaan met rekenen. Eveneens 87% van de ouders vindt dat het 
hunn kind goed heeft gedaan om door een ouder kind geholpen te worden, 13 % 
(inclusieff  de missings) is daar kennelijk niet zo van overtuigd. Overigens repre-
senteertt de 87% van de ouders die het in de beide gevallen wel met de stelling eens 
zijnn een overgrote meerderheid, zodat ook hier de antwoorden van de ouders 
positieff  geïnterpreteerd mogen worden. Voor alle overige stellingen lijken de ant-
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woordenn van de ouders consistent te zijn en is men kennelijk positief over de 

aspectenn met betrekking tot het tutorprogramma waaraan in de stellingen wordt 

gerefereerd. . 

Tabell 6.3 Resultaten van de vragenlijst voor de ouders van de tutees 

Meningg van de ouders van de tutore n over het tutorprogramm a (N=46) 

helemaall mee eens niet mee helemaal missings 
meee eens eens niet mee 

eens s 
%% % % % % 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/ 52 48 - - -
dochterr door een ouder kind werd 
geholpen n 

22 Ik denk dat mijn zoon/dochter beter 11 65 20 2 2 
heeftt leren omgaan met oudere kinderen 

33 Ik denk dat mijn zoon/dochter met 41 46 4 2 7 
rekenenn is vooruitgegaan 

44 Ik denk dat mijn zoon/dochter het leuk 50 44 2 2 2 
vondd om met een ouder kind te werken 

55 Als mijn zoon/dochter in de toekomst 55 39 4 - 2 
weerr door een ouder kind geholpen mag 
worden,, vind ik dat goed 

66 Mijn zoon/dochter is in de andere vakken 31 63 2 4 
opp school niet achteruitgegaan 

77 Mijn zoon/dochter heeft meer zelf- 35 56 7 - 2 
vertrouwenn gekregen 

88 Ik kan merken aan mijn zoon/dochter 35 52 9 - 4 
datt het hem/haar goed heeft gedaan om 
doorr een ouder kind geholpen te worden 

6.3.2.22 Antwoorde n van ouder s van tutee s op de open vrage n 

Onderstaandd worden de antwoorden van de ouders op de open vragen samenge-

vat. . 

VraagVraag  1 

'Kunt'Kunt u in enkele woorden zeggen wat uw mening is over het tutorprogramma in 

dede school?' 
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Samenvattingg van de antwoorden: 
Niett alle ouders hebben de open vragen beantwoord. Van de 36 door ouders 
gegevenn antwoorden reageren 35 ouders (97%) positief tot zeer positief. Slechts 
éénn ouder geeft aan geen mening te hebben omdat deze te weinig geïnformeerd 
zouu zijn. Geen enkele ouder reageert negatief. Door de positief reagerende ouders 
wordenn veelvuldig de woorden '(heel, erg) goed', 'leuk', 'prima' en 'positief' ge-
bruikt.. Ook tussen de ouders van de scholen afzonderlijk lijken er geen afwij-
kendee meningen te bestaan, dat wil zeggen dat ouders over alle scholen vrijwel 
onverdeeldd positief lijken te zijn over het tutorprogramma. 

Ouderss voeren meestal specifieke redenen aan waarom zij het programma goed 
vindenn of als positief beleven. Zo wordt bijvoorbeeld door negen ouders genoemd 
datt het 'cognitief goed is', een extra steun is', 'dat het heeft geholpen', of'dat het 
kindd (goed) is vooruitgegaan'. Door zeven ouders wordt aangegeven dat zij het 
eenn (heel) goed programma of systeem vinden en het feit dat leerlingen elkaar 
helpenn wordt door drie ouders als positief gezien. Eveneens drie ouders noemen 
dee omgang en de sociale ontwikkeling van de kinderen als een positief punt. Twee 
ouderss noemen het programma 'leerzaam' en eveneens twee ouders geven aan dat 
hett leuk en ontspannen is of dat het kind er graag naar toe gaat. 

VraagVraag  2 
'Wat'Wat ik verder nog wil zeggen 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Inn totaal is door 25 ouders een aanvulling bij deze vraag gegeven. Deze aanvullin-
genn zijn afkomstig van ouders van vier scholen, op de twee andere scholen hebben 
ouderss niets meer aangevuld. Van de 25 aanvullingen zijn er 17 positief van in-
houd,, vijf aanvullingen zijn min of meer neutraal of zonder mening ('wil vaker 
geïnformeerdd worden', 'leerkracht moet controleren', 'kind is ambivalent', 'kind 
moett meer aandacht krijgen en 'moeilijk te beoordelen'). Drie aanvullingen zijn 
negatief,, waarvan er twee betrekking hebben op het 'missen van (leuke) dingen in 
dee klas' of dat de 'dochter het niet leuk vindt om met oudere kinderen te werken'. 
Opvallendd is, dat twee van de neutraal getinte opmerkingen en de twee negatieve 
aanvullingenn afkomstig zijn van één en dezelfde school (school nr. 3) en dat op 
dezee school 'slechts' twee opmerkingen positief van aard zijn. Op de andere scho-
lenn ligt de verhouding tussen neutrale en positieve opmerkingen anders, dat wil 
zeggenn dat er op één school drie positieve tegenover drie neutrale en één negatieve 
aanvullingenn zijn gegeven (school nr. 4), op één school zeven positieve aanvullin-
genn tegenover één neutrale opmerking (school nr. 5) en op school nr. 2 zijn er 
uitsluitendd positieve tot zeer positieve (totaal 9) aanvullingen. De 17 positief ge-
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tintee aanvullingen bevatten opmerkingen zoals: 'helemaal enthousiast', 'heel goed', 
'ergg trots', ('heel) positief', 'beduidend beter', 'vooruitgegaan', 'meer zelfvertrou-
wen',, 'doorgaan', 'bedankt', 'dankbaar', 'blij mee', 'veel beter geworden' en 'hope-
lij kk blijf t het programma zo lopen'. 

Vann de twee scholen (school nr. 1 en 6) waarvan de ouders geen aanvullende 
opmerkingg hebben geplaatst is niet bekend hoe zij er ertegenover staan, afgezien 
vann de al gegeven antwoorden bij de eerste vraag. Overigens waren de antwoorden 
vann deze ouders op de eerste vraag wel overwegend positief. 

Samenvattin gg en conclusi e 
Zoalss blijkt uit zowel de gesloten als de open vragen, lijken de ouders positief 

overr de verschillende aspecten van het tutorprogramma. De meest afwijkende 
meningg van de ouders bij de gesloten vragen betreft nog de vraag of het eigen kind 
beterr heeft leren omgaan met oudere kinderen, waar 22% het niet mee eens was. 
Uitt de open vragen blijkt , dat als positief wordt ervaren dat leerlingen op leer-
gebiedd extra ondersteuning krijgen en / of hierin vooruit blijken te zijn gegaan. 
Verderr wordt het tutorprogramma op zich als een goed programma gewaardeerd 
enn wordt ook het feit dat leerlingen elkaar helpen en zich hierdoor ook sociaal en 
communicatieff  ontwikkelen als positief ervaren. Negatieve opmerkingen worden 
geplaatstt bij het feit dat kinderen soms (leuke) dingen moeten missen in de klas 
alss gevolg van de tutorlessen en in één geval zegt de ouder dat het kind het niet 
leukk vindt om met oudere kinderen te werken. In verhouding worden de meeste 
positievee en neutraal getinte opmerkingen geplaatst door ouders van kinderen op 
éénn specifieke school, namelijk school nummer 5. Voor het overige spreken ouders 
zichh soms spontaan uit als dankbaar en blij dat hun kind aan het programma heeft 
kunnenn deelnemen. 

6.44 Verschille n tusse n schole n 

Inn hoofdstuk 5 is een aparte subparagraaf gewijd aan differentiële schooleffecten. 
Dee conclusie was, dat op verschillende onderdelen van rekenvaardigheden de scho-
lenn inderdaad een verschillende groei hebben doorgemaakt. Opvallend was, dat 
inn de gevallen waarin de verschillen tussen scholen significant waren, de school 
mett nummer 5 steeds de sterkste groei en de hoogste scores wist te behalen. In de 
gevallenn waarin de verschillen tussen de scholen niet significant waren, bleek school 
55 niet de hoogst scorende school te zijn. Om deze reden is ook voor het evaluatieve 
onderdeell  van dit onderzoek in dit hoofdstuk nagegaan of mogelijk bevestigd zou 
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kunnenn worden dat school nummer 5 door de betrokkenen positiever is beoor-
deeldd dan door de betrokkenen op de andere scholen. Geconcludeerd moet wor-
den,, dat hier geen eenduidig antwoord gegeven kan worden. In enkele gevallen 
wordtt school 5 uitsluitend positief beoordeeld, maar dat geldt soms ook voor 
anderee scholen, zodat hieraan geen conclusies kunnen worden verbonden. Overi-
genss is school 5 wel de enige experimentele school uit het onderzoek waar de 
proefleiderr zelf als leerkracht deel uitmaakte van het team. Op de andere scholen 
wass de proefleider steeds een externe persoon die vanuit de UVA op de school was 
geplaatstt om het tutorprogramma te implementeren. Mogelijk heeft deze situatie 
eenn positieve invloed gehad op de integratie van het programma op de school zelf, 
maarr dat kan niet eenduidig uit de voorliggende evaluatie van het programma 
wordenn geconcludeerd. 

6.55 Conclusies 

Uitt de in dit hoofdstuk beschreven evaluatie komt een genuanceerd beeld naar 
vorenn van hoe het tutorprogramma door de verschillende betrokkenen is ervaren. 
Hoewell  over het algemeen de meeste direct en indirect betrokken partijen redelijk 
positieff  tot soms zeer positief blijken te zijn over het tutorprogramma, komen ook 
knelpuntenn en negatieve bevindingen naar voren die van waarde kunnen blijken 
tee zijn voor het verbeteren van implementaties van tutorprogrammas in de toe-
komst.. Leerkrachten en proefleiders geven een positief advies om op andere scho-
lenn ook met een tutorprogramma te gaan werken. De kanttekeningen die bij het 
programmaa in deze opzet zijn gemaakt, kunnen dienen tot een verbetering van de 
organisatie,, opzet en implementatie van tutorprogrammas in het algemeen. 

Watt opvalt is, dat met de verschillende onderzoeksinstrumenten door alle be-
trokkenn partijen een consistent beeld wordt geschetst, waarin de partijen niet met 
elkaarr in tegenspraak blijken te zijn, noch over de positieve, noch over negatieve 
bevindingen.. Allereerst worden hieronder de positieve bevindingen nog eens sa-
mengevat. . 

Dee vele gerapporteerde positieve aspecten betreffen onder andere de ontwik-
kelingg van sociale vaardigheden, de stimulans voor de sociaal-emotionele ontwik-
keling,, de vooruitgang in de rekenvaardigheden, het leren om hulp en uitleg te 
gevenn aan medeleerlingen, het met elkaar leren samenwerken en het feit dat zowel 
tutorenn als tutees van het programma blijken te profiteren. Echter, het directe 
profijtt op rekengebied voor de tutees lijk t het meest in het oog te springen. 
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Ookk de ouders van zowel tutoren als tutees zijn overwegend positief in hun 
meningg over het programma. Zij waarderen veelal dat de beide leerlingen een 
positieff  contact opbouwen en geven in meerderheid aan dat het goed is voor het 
zelfvertrouwenn van hun kind. Enkelen zien eveneens een ontwikkeling van het 
verantwoordelijkheidsgevoell  en ook van de rekenvaardigheden. Ouders van tutees 
zijnn over het algemeen verheugd dat hun kind extra ondersteuning krijgt en zien 
eveneenss als positief punt van de opzet waarin leerlingen elkaar helpen bij het 
leren,, dat de sociale ontwikkeling en de omgang tussen jongere en oudere leerlin-
genn wordt bevorderd. 

Tutorenn blijken er over het algemeen plezier in te hebben om tutor te zijn, 
hoewell  uit de evaluaties van proefleiders, leerkrachten en ouders bleek dat het 
programmaa voor hen wel erg intensief was, veel beslag legde op hun tijd en te lang 
heeftt geduurd. Desondanks realiseren veel tutoren zich, dat ze zelf ook iets leren 
enn vinden zij het waardevol en motiverend dat ze iemand anders kunnen helpen 
diee er meestal ook merkbaar profijt van heeft. 

Dee tutees ten slotte, lijken zich wel te bevinden bij de hulp en aandacht van 
hunn tutor. Meestal vinden ze dat ze een aardige of lieve tutor hebben, vooral als 
daarr ook nog mee gelachen kan worden. Wat door de tutees als het leukste wordt 
ervarenn zijn de afwisselende opdrachten en rekenspelletjes, waardoor ze soms zelfs 
ongemerktt met rekenen bezig zijn. Zij ervaren het als het meest problematisch 
wanneerr de opdrachten wat moeilijk zijn, in dat geval wordt het werken met een 
tutorr al gauw minder leuk gevonden. Maar door de grote variatie in soorten op-
drachtenn zijn er kennelijk ook altijd wel opdrachten bij die niet te moeilijk zijn. 
Ookk ervaren veel tutees het als positief dat ze zelf merken dat ze vooruitgaan, dat 
hett rekenen beter gaat en dat het rekenen daardoor soms in de klas ook leuker 
wordt.. Een goede afstemming van de moeilijkheidsgraad van de opdrachten die 
dee tutees tijdens de lessen moeten uitvoeren, blijkt echter wel van belang bij het 
kiezenn van de inhoud van de leerstof. 

Voorr de tutoren blijken er wat meer bezwaren aan het tutorprogramma te 
klevenn in de vorm waarin het op de scholen is uitgevoerd. Op een aantal scholen 
ervarenn tutoren dat zij soms leuke dingen missen in de klas, of dat zij bepaalde 
lessenn missen die ze eigenlijk wel nodig hebben. Mogelijk bedoelen leerkrachten 
ditt aspect als zij spreken over de roosterproblemen en het feit dat de tutoren vaak 
uitt de klas zijn. Kennelijk is het inplannen van de tutorlessen op tijdstippen dat de 
tutorenn niet te veel zaken in de klas missen een probleem. 

Eenn ander punt blijkt de 'bemanning' van het programma te zijn: er is altijd 
eenn begeleider bij het programma nodig en het is kennelijk niet altijd mogelijk 
eenn begeleider binnen het eigen team hiervoor vrij te maken. De suggestie van 
uitbreidingg in formatie zal in de praktijk vaak niet te realiseren zijn. Eén van de 
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leerkrachtenn doet als suggestie voor een oplossing van het 'bemannings' probleem 
datt de school er bewust voor moet kiezen. Kennelijk was er nu niet altijd vol-
doendee 'feeling' en betrokkenheid vanuit het team. 

Hett trainen van sociale vaardigheden bij de tutoren wordt als noodzakelijk 
gezien,, mogelijk ook zelfs voor leerkrachten, zoals door één proefleider wordt 
gesuggereerd.. Enkele leerkrachten noemen, dat met name de populatie (allochto-
nen)) op hun school zeer geschikt is voor een tutorprogramma. Echter, van de zes 
experimentelee scholen bestond 'slechts' de helft uit onderwijsvoorrangsscholen en 
ookk op de drie niet-onderwijsvoorrangsscholen bleek men positief te zijn over het 
programma.. Ook andere schoolpopulaties zijn blijkbaar geschikt voor het invoe-
renn van een tutorprogramma. 

Tutorenn en tutees spreken veelvuldig over hun eigen rol en die van de ander. 
Eenn aantal tutoren geeft aan moeite te hebben met de tutee en er daardoor minder 
plezierr in te hebben: de ander is soms vervelend, lastig, wil niet luisteren of doet 
niks.. Daarnaast willen sommige tutoren aardig blijven, omdat de tutee misschien 
anderss niet meer met hen wil werken. Uit de uitspraken van de tutees blijkt dat zij 
hett inderdaad belangrijk vinden dat de ander lief of aardig is, maar zij zijn zich er 
somss goed van bewust dat ze het de ander met hun gedrag moeilijk kunnen ma-
ken,, of andersom, de tutor maakt het de tutee soms moeilijk. Enkele leerkrachten 
gavenn het belang van de juiste koppeling dan ook al aan. Tevens bleek dat, indien 
beidee partijen een positieve bijdrage hebben in de samenwerkingsrelatie en de 
leerlingenn elkaar mogen, er zelfs vriendschappen tussen hen kunnen ontstaan. 

Eenn laatste punt betreft de gepercipieerde betrokkenheid van de ouders van de 
tutorenn op sommige scholen. Zij vonden dat zij niet genoeg waren geïnformeerd 
enn voelden zich naar eigen zeggen niet altijd voldoende betrokken bij het pro-
gramma.. Het is niet duidelijk waarom dit op sommige scholen wel naar voren 
kwamm en op andere scholen niet. Mogelijk speelt de niet-Nederlandstalige achter-
grondd van sommige ouders hier een rol. De ouders van de tutees voelden zich 
blijkbaarr niet te weinig geïnformeerd. 

All  met al biedt de hier beschreven evaluatie veel aanknopingspunten voor ver-
deree verbetering van de opzet en implementatie van tutorprogrammas. Zowel de 
concretee effecten die in hoofdstuk 5 zijn besproken, als de beleving van de betrok-
kenenn die in het voorliggend hoofdstuk is behandeld, zijn beide van belang voor 
verderee implementatie van tutorprogrammas in de praktijk. Met deze conclusies 
kann de praktijk zijn voordeel doen en kan tevens de basis worden gelegd voor 
verderr wetenschappelijk onderzoek. In het nu volgende slothoofdstuk zullen hier-
toee enige aanzetten worden gegeven en worden verdere aanbevelingen met het 
oogg op toekomstige ontwikkelingen gedaan. 

221 1 





7 7 
Conclusie ss en discussi e 





Inn dit slothoofdstuk wordt kort gereflecteerd op de resultaten van het 
onderzoekk zoals deze in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven. 
Naa een korte samenvatting en interpretatie van de resultaten, wordt 
getrachtt verklaringen te vinden voor enkele in het oog springende bevin
dingen.. Vanuit de evaluatiegegevens zullen aanbevelingen worden ge
daann voor de opzet van tutorprogramma's in de praktijk. Voorts worden 
aanbevelingenn gedaan voor verder onderzoek op het gebied van 
tutorprogramma's.. Tot slot wordt de relevantie van de resultaten van 
ditt onderzoek besproken, zowel voor het onderwijsveld, inclusief de 
onderwijsvoorrangsscholen,, als voor het onderwijsbeleid, op lokaal en 
opp nationaal niveau. 

7.11 Samenvatting , interpretati e en relevanti e van de cognitiev e en 
sociaal-emotionel ee onderzoeksresultate n 

Tenn aanzien van alle gevonden resultaten moet worden opgemerkt, dat dit 
onderzoekk in de hier gehanteerde opzet, geen gegevens heeft opgeleverd over wat 
zichh exact heeft afgespeeld tijdens de tutor-tuteesessies en in de interacties tussen 
dee leerlingen. Daarom zijn de hieronder beschreven interpretaties van de gevon-
denn resultaten tentatief en kunnen deze dan ook niet worden beschouwd als slui-
tendee verklaringen voor de al of niet gevonden verschillen. 

Voorr wat betreft de hulpontvangende tutees blijkt het in het Nederlandse on-
derwijss mogelijk te zijn, om met behulp van een tutorprogramma een verbetering 
vann de inzichtelijke rekenvaardigheden te bewerkstelligen. Deze vooruitgang vindt 
zijnn afspiegeling in een verhoging van de vaardigheidsniveaus bij de meeste leer-
lingen.. Ook al zijn de uitlegvaardigheden van sommige tutoren, zoals in de theo-
retischee hoofdstukken is beschreven, kwalitatief misschien niet altijd even goed 
alss die van sommige leerkrachten, toch verkrijgen de tutees meer inzicht dan de 
controleleerlingenn die niet met een tutor hebben gewerkt. Echter, de automatiserings-
vaardighedenvaardigheden van de tutees blijken niet te zijn verbeterd, ondanks het feit dat hier 
tijdenss de tutorlessen en met gebruikmaking van verschillende soorten opdrach-
tenn ruim aandacht aan is besteed. Voor wat betreft de oplossingsstrategieën van de 
tuteestutees is middels de opgaven die schriftelijk zijn uitgewerkt (de eigen constructies) 
enigg inzicht verkregen in de oplossingswijzen van vier tutees, die in de vier catego-
rieënn extreem hoog of laag scoorden op respectievelijk de Cito-toets en/of de 
automatiseringstoets.. De twee tutees die een goed inzicht hadden, leken eerder tot 
eenn goede oplossing te komen dan de twee tutees die over goede automatiserings-
vaardighedenn beschikten. Echter, aangezien er sprake is van een selecte steekproef, 
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eenn klein aantal leerlingen en er slechts één opgave is geanalyseerd, is de gene-
raliseerbaarheidd van de bevindingen in hoge mate beperkt. 

Voorr de inzichtelijke rekenvaardigheden van de tutoren op de subtoets Getallen 
&&  Bewerkingen ziet men ten opzichte van de leerlingen op de controlescholen op 
dee korte termijn (niet-significante) verschuivingen die op de lange termijn, een 
halff  jaar na afloop van het programma, wel significant blijken te zijn. Op de 
subtoetss Meten, Tijd & Geld werden geen resultaten gevonden, hoewel de scores 
vann de tutoren bij elke nameting hoger blijken te zijn dan die van de leerlingen op 
dee controlescholen. Daarnaast zijn de automatiseringsvaardigheden van de tutoren 
duidelijkk verbeterd. Opmerkelijk is dat de effectgrootte, op basis van de verschil-
scoress tussen de tweede nameting en de retentiemeting een halfjaar na afloop van 
hett programma, voor de beide controlegroepen nog vrijwel even groot is als de 
effectgroottee van de verschil-len tussen de eerste en de tweede nameting. Vooral 
vergelekenn met de leerlingen op de controlescholen is er sprake van een groot 
effect.. Voor wat betreft de schriftelijk uitgewerkte oplossingsstrategieën van de tut-
orenoren leken de twee tutoren met de goede automatiseringsvaardigheden iets in het 
voordeell  te zijn bij het komen tot een goede oplossing van de opgaven. Echter, de 
tweee tutoren die over een goed inzicht beschikten leken voor wat betreft het ge-
bruikk maken van handige strategieën weer iets in het voordeel te zijn. Om de-
zelfdee redenen als die voor de tutees zijn genoemd is de generaliseerbaarheid van 
dezee bevindingen echter beperkt. 

Uitt het bovenstaande blijkt , dat de twee hier onderzochte soorten reken-
wiskundevaardighedenn zich voor de tutoren en de tutees verschillend van elkaar 
blijkenn te hebben ontwikkeld. De tutees zijn meer vooruitgegaan in de inzichte-
lijk ee rekenvaardigheden, terwijl de tutoren juist betere automatiseringsvaardigheden 
hebbenn ontwikkeld. De vraag dringt zich op wat de oorzaak kan zijn van deze 
verschillendee resultaten. Eerst gaan we in op de tegenvallende resultaten van de 
tutorentutoren op inzichtelijk rekengebied. In hoofdstuk 1 hebben we vanuit de literatuur-
studiee al gezien, dat lagere-ordevaardigheden (zoals bijvoorbeeld automatiserings-
vaardigheden)) bij peer tutoring veelal grotere effecten te zien gaven dan hogere-
ordevaardigheden.. Wij veronderstelden hier, dat het bij een groter leeftijdsverschil 
tussenn tutor en tutee en daarmee een grotere afstand in leerstofniveau, wellicht 
well  mogelijk zou kunnen zijn om hogere-ordevaardigheden door een tutor te 
latenn instrueren. Dit blijkt voor de tutees inderdaad op te gaan. Tevens stelden wij 
opp basis van de literatuur, dat een groot niveauverschil tussen tutor en tutee voor 
dee tutee mogelijk tot meer leerwinst leidt, maar dat de kans op leerwinst voor de 
tutorr daardoor af kan nemen. Dit blijkt in dit onderzoek het geval te zijn: de 
tuteess zijn voor wat betreft de inzichtelijke rekenvaardigheden duidelijk vooruit-
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gegaan,, de tutoren daarentegen weinig. Het leeftijdsverschil van gemiddeld drie 
jaarr tussen de tutees en de tutoren werkte in de hand dat de afstand in niveau 
relatieff  groot was, waardoor de tutoren bij voorbaat al weinig kans maakten om 
leerwinstt te boeken. De tutoren zijn daarbij uiteraard getoetst op het niveau van 
dee eigen groep (7 en 8) terwijl zij werkten met leerstof op het niveau van groep 4, 
zodatt er eigenlijk weinig leerwinst voor hen mogelijk was. Wat betreft de 
automatiseringsvaardigheden-,automatiseringsvaardigheden-, dus de wat men noemt 'lagere-ordevaardigheden', 
zijnn de tutoren echter wel sterk vooruitgegaan. Mogelijk komt dit, doordat de 
tutorenn deze stof juist nog niet of onvoldoende beheersten toen zij aan het 
tutorprogrammaa begonnen. Door de oefening en de herhaling in de tutorlessen, 
aangevuldd met het dagelijks toepassen van deze basisvaardigheden bij het oplos-
senn van de opgaven van het rekenwerk in de eigen klas, heeft bij de tutoren moge-
lij kk een reconstructie van deze vaardigheden plaatsgevonden, met tot gevolg een 
beteree beklijving van deze vaardigheden. Dit zou tevens kunnen verklaren dat er 
voorr de tutoren wel een gedeeltelijk effect is gevonden bij de subtoets Getallen & 
Bewerkingen,, waar bij het onderdeel hoofdrekenen ook een beroep wordt gedaan 
opp de automatiseringsvaardigheden. 

Desondankss bevreemdt het, dat er bij de tutees geen verbetering van de automa-
tiseringsvaardighedentiseringsvaardigheden is opgetreden, ondanks alle extra oefening. In hoofdstuk 5 is 
all  gesuggereerd dat de automatiseringsvaardigheden voor de tutees mogelijk nog 
intensieverr en/of langduriger geoefend hadden moeten worden om te kunnen 
leidenn tot een duidelijke verbetering. Een andere mogelijkheid is, dat 
automatiseringsvaardighedenn niet goed met behulp van een tutor over te dragen 
zijn,, hoewel deze verklaring niet voor de hand lijk t te liggen, omdat hiervoor geen 
duidelijkee oorzaak is. Een derde en wellicht meer voor de hand liggende moge-
lijkheidd is echter, dat de didactiek niet toereikend is geweest. In paragraaf 7.2 zal 
hierr onder aanbevelingen voor de opzet van tutorprogramma's nader worden inge-
gaan. . 

Voorr wat betreft de resultaten met betrekking tot het sociaal-emotionele func-
tionerentioneren van tutoren en tutees, kon met dit onderzoek niet worden aangetoond dat 
dee rekenmotivatie van tutees of van tutoren is verbeterd. Dit lijk t echter in tegen-
spraakk met de bevindingen in hoofdstuk 6, waar een aantal tutees en tutoren zelf 
somss constateren dat de houding ten opzichte van rekenen-wiskunde in de klas is 
verbeterd.. Deze verbetering wordt ook bevestigd door een aantal leerkrachten en 
ouders.. Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige bevinding kan op twee manieren zijn 
veroorzaakt.. Ofwel het instrument meet niet wat het beoogt te meten, wat zoveel 
will  zeggen dat de inhoudsvaliditeit van het instrument onvoldoende zou zijn 
(Drenthh en Sijtsma, 1990), óf de ouders, tutoren en tutees zijn subjectief in hun 
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belevingg en menen een verandering te bespeuren die er in werkelijkheid niet of 
nauwelijkss is. Een soortgelijke tegenstrijdigheid kan tevens worden afgeleid uit 
bevindingenn met betrekking tot het zelfvertrouwen. In hoofdstuk 6 is namelijk 
beschreven,, dat 91% van de ouders van de tutees van mening is dat hun zoon of 
dochterr meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Uit een eerder gepubliceerd onder-
zoekk (Vbsse & Roede, 1999) is echter gebleken, dat niet duidelijk kon worden 
aangetoondd dat het zelfvertrouwen van de tutees was toegenomen. De antwoorden 
vann de ouders in dit onderzoek lijken echter te wijzen op een door de ouders 
gepercipieerdd toegenomen zelfvertrouwen. Voor het zelfvertrouwen lijk t zich daar-
meee een zelfde tegenstrijdigheid voor te doen als voor de rekenmotivatie. Ook 
hierr kan men zich afvragen of het instrument onvoldoende inhoudsvalide is, of 
datt wellicht de beleving van de betrokkenen gekleurd is door een positieve me-
ningg over het programma of doordat er veel energie in het tutorprogramma is 
gestoken.. De cognitieve dissonantietheorie verklaart het laatstgenoemde ver-
schijnsel,, door te veronderstellen dat mensen bij een relatief grote inspanning 
onbewustt hun beeld over de effecten van deze inspanning hierop afstemmen. 
Mogelijkk ook is hier sprake van een soort na-ijleffect voor de gemeten aspecten op 
sociaal-emotioneell  niveau, zoals in hoofdstuk 1 ter sprake is gekomen. Nog afge-
zienn van de zojuist genoemde mogelijke verklaringen voor de tegenstrijdige bevin-
dingen,, kan hier ook het fenomeen van het ontbreken van verband tussen zelf-
rapportagegegevenss en observatie- en onderzoeksgegevens een rol spelen. Hoe dan 
ook,, door middel van dit onderzoek kon ook een half jaar na afloop van het 
programmaa niet worden aangetoond dat de rekenmotivatie van de tutoren of 
tuteess is verbeterd. 

Tenn aanzien van overige bij de tutoren onderzochte sociaal-emotionele aspec-
tenn vinden we weinig resultaat. Het welbevinden en de schoolmotivatie zijn, zoals 
inn hoofdstuk 3 is beschreven, gemeten met de Schoolvragenlijst (SVL). Gezien de 
hierbovenn beschreven bevindingen met de rekenmotivatievragenlijst kan wat be-
treftt het validiteitaspect worden gesteld, dat de begripsvaliditeit van de SVL vol-
genss de COTAN-beoordeling 1990 'goed' is bevonden (Evers, Van Vliet-Mulder 
&&  Groot, 2000). Voor het welbevinden van de tutoren, met als onderliggende di-
mensiess 'plezier op school' en 'sociaal aanvaard voelen', zijn geen effecten gevon-
den.. Kennelijk leidt de deelname aan het tutorprogramma (zoals gemeten met 
dezee vragenlijst) niet tot méér 'plezier op school' of tot het zich méér 'sociaal 
aanvaardd voelen' dan vóór dee deelname aan het programma. Voor de schoolmotivatie 
vanvan de tutoren in het algemeen wordt een klein effect gevonden, dat lijk t te kun-
nenn worden toegeschreven aan de subtoets 'leertaakgerichtheid'. Bij nadere be-
schouwingg van de twee gebruikte onderliggende dimensies van deze schaal voor 
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dee schoolmotivatie, worden voor de 'concentratie in de klas' geen hogere scores 
gevonden,, maar de 'leertaakgerichtheid' van de tutoren blijkt in vergelijking met 
dee rest van de klas en vergeleken met de controlescholen wel duidelijk te zijn 
toegenomen.. Ook een half jaar na afloop van het programma is dit verschil nog 
duidelijkk aanwezig. De tutoren vinden kennelijk van zichzelf, dat zij in de klas 
harderr werken en méér hun best doen dan vóór de aanvang van het tutor-
programma.. Uit de evaluatie van het programma in hoofdstuk 6 is wat betreft dit 
harderr werken in de klas naar voren gekomen, dat zowel tutoren als leerkrachten 
enn ouders van mening waren, dat deelname aan het tutorprogramma voor de 
tutorenn een extra belasting vormde. Men vond dat de tutoren minder tijd hadden 
omm hun werk te doen dan de overige leerlingen in de klas en daardoor harder 
moestenn werken om hun taken af te krijgen. Dit lijk t in overeenstemming te zijn 
mett de in de vragenlijsten gevonden hogere leertaakgerichtheid. Kennelijk heb-
benn de tutoren in de minder beschikbare tijd in de klas harder gewerkt dan nor-
maall  om hun werk af te krijgen en deden zij meer hun best. Het meest opmerke-
lij kk is echter, dat na afloop van het tutorprogramma, op het moment dat de nood-
zaakk tot het harder werken van de tutoren eigenlijk niet meer aanwezig was, de 
leertaakgerichtheidd van de tutoren toch nog steeds hoog was en zelfs nog is toege-
nomenn ten opzichte van de tweede effectmeting toen de tutoren nog volop 'in 
bedrijf'' waren. Deze bevinding zou erop kunnen duiden dat de verbeterde werk-
houdingg van de tutoren van meer blijvende aard is en dat zij eraan gewend zijn 
geraaktt om harder te werken en zich meer in te spannen dan voorheen. Tevens valt 
op,, dat de overige leerlingen in de klas, dus de leerlingen die geen tutor waren, 
eveneenss hoger blijken te scoren op de subschaal leertaakgerichtheid. Het is mo-
gelijkk dat de verbeterde werkhouding van de tutoren en de implementatie van het 
tutorprogrammaa op school ook op de rest van de klas een positieve uitwerking 
heeftt gehad. Het verzwaarde takenpakket voor de tutoren lijk t hiermee tot een 
extraa neveneffect te kunnen leiden, namelijk een meer positieve instelling en werk-
houdingg in de klas, die in belangrijke mate geldt voor de tutoren maar tevens, zij 
hett in wat mindere mate, ook voor de rest van de klas. Dit lijk t een interessante 
bijkomstigee bevinding van dit onderzoek. 

Tott slot is voor het sociaal-emotionele aspect 'zelfvertrouwen in het geven van 
uitleguitleg op rekengebied en de sensitiviteit of het inlevingsvermogen in de ander' uitslui-
tendd in vergelijking met de rest van de klas en alleen op de korte termijn een lichte 
verbeteringg opgetreden. Hoewel de scores van de tutoren bij de beide nametingen 
enn bij de retentiemeting hoger zijn dan bij de beginmeting en de scores van de 
beidee controlegroepen (de controlescholen en rest van de klas) juist lager blijken 
tee zijn bij de retentiemeting, blijkt het effect bij toetsing te klein om van een 
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significantt positief resultaat te kunnen spreken. Echter, op grond van de effect-
groottess (van .22 tot .47) lijk t het aannemelijk dat dit effect bij grotere groepen 
well  significant zou kunnen zijn. Mogelijk draagt de deelname aan het tutor-
programmaa wel enigszins bij tot een voor de tutoren verhoogd positief bewustzijn 
vann het wederkerigheids aspect in de relatie tussen de tutor en de tutee, waarbij de 
tutorr zich primair op de ander richt, de ander aandacht geeft in de vorm van de 
hulpp en de tutor ook signalen van de tutee opvangt. Wellicht voelen de tutoren 
zichh in de loop van de tijd meer thuis in deze rol en ontwikkelen zij geleidelijk 
meerr gevoeligheid voor de ander. Echter, enig voorbehoud is geboden, daar over 
dee kwaliteit van het instrument en met name over de begripsvaliditeit geen gege-
venss bekend zijn. 

Voorr wat betreft de afzonderlijke effecten voor allochtone leerlingen, valt op dat 
dee allochtone tutees op de korte termijn iets meer zijn vooruitgaan in de inzichte-
lijk ee rekenvaardigheden dan de allochtone leerlingen op de controlescholen. De 
allochtonee tutoren zijn daarentegen niet inzichtelijk beter gaan rekenen dan de 
controleleerlingen,, maar hun automatiseringsvaardigheden blijken wel aanzien-
lij kk te zijn verbeterd ten opzichte van de allochtone leerlingen op de controle-
scholen.. Zelfs een halfjaar na afloop van het programma blijken de automatiserings-
vaardighedenn nog te zijn toegenomen ten opzichte van de voorgaande metingen. 
Uitt deze resultaten blijkt, dat er voor de allochtone tutoren duidelijk méér en op 
eenn ander rekenaspect profijt lijk t te zijn ten opzichte van hun allochtone 'broe-
derss en zusters' op de controlescholen dan voor de allochtone tutees. Gezien het 
feit,, dat programma's die in Nederland specifiek voor de allochtone doelgroepen 
opp de onderwijsvoorrangsscholen zijn ontworpen slechts weinig succes sorteren, 
magg het hier gevonden resultaat wellicht bemoedigend worden genoemd. Overi-
genss zijn er internationaal gezien wel succesvolle programma's, zoals het Ameri-
kaansee 'Reading Recovery Program', dat is bedoeld voor de 20% leerlingen die 
hett laagste scoren met lezen in de eerste klas (groep 3) en het programma 'Success 
forr All' , dat 'schoolwide' is opgezet en een scala aan maatregelen omvat dat al bij 
hett voorschoolse leren begint (Slavin, Karweit & Madden, 1989; Slavin, Karweit 
&&  Wasik, 1994). In beide programma's wordt door 'tutors' intensieve één-op-één-
instructiee gegeven. De 'tutors' zijn in dat geval speciaal opgeleide en gecertificeerde 
leerkrachten.. De resultaten van beide programma's blijken indrukwekkend te zijn. 
Programma'ss van deze omvang en reikwijdte zijn er in Nederland (nog) niet, wel 
kennenn we inmiddels enkele programma's die zich richten op een speciale groep, 
zoalss het 'Piramideproject' en 'Kaleidoscoop'. Deze beide programma's richten 
zichh op kinderen in de voor- en vroegschoolse periode en hebben tot doel om 
kinderenn in achterstandssituaties een stimulans tot ontwikkeling te bieden, met 
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alss doel om de kansen op onderwijsachterstanden te verkleinen (Schonewille, Klop-
roggee & Van der Leij, 2000). Deze beide programma's blijken wel enige effecten te 
sorterenn op de cognitieve ontwikkeling van de doelgroep, maar de resultaten wor-
denn ' zwak tot bescheiden' genoemd. Het ELLO-programma (Van de Ven & Ver-
hoeven,, 1999), dat gebruik maakt van elementen uit het 'Reading Recovery Pro-
gram'' en vergelijkbaar is met de aanpak van 'Success for All ' (in beknopte vorm), 
lijk tt wel effect te hebben op een aantal deelvaardigheden van het aanvankelijk 
lezen.. Een beperking van het programma is, dat alleen scholen die werken met de 
nieuwee versie van de aanvankelijk leesmethode 'Veilig Leren Lezen' aan dit pro-
grammaa kunnen deelnemen. 

TussenTussen de zes scholen binnen de experimentele groep die aan het tutorprogramma 
hebbenn deelgenomen, blijken er tevens verschillen te zijn in de ontwikkeling van de 
rekenvaardigheden.rekenvaardigheden. Tussen de zes scholen die aan het tutorprogramma deelnamen, 
blekenn er verschillen te zijn in hoe de tutees zich op inzichtelijk rekengebied ont-
wikkeldenn ten opzichte van de andere scholen. De tutoren op de zes scholen ble-
kenn zich niet op inzichtelijk, maar op automatiseringsgebied verschillend ten op-
zichtee van elkaar te ontwikkelen. Opvallend is, dat in de gevallen dat de scholen 
significantt van elkaar verschilden, steeds ook de meest positieve effecten voor de 
experimentelee groepen ten opzichte van hun controlegroepen zijn gevonden. De 
mett de toetsen gevonden grotere effecten gaan kennelijk samen met grotere on-
derlingee verschillen in leercurves tussen scholen. 

7.22 Aanbevelinge n voor de opzet van tutorprogramma' s in het 
onderwij s s 

Dee evaluatieve gegevens van dit onderzoek die in hoofdstuk 6 zijn besproken, 
biedenn een helder beeld van hoe het programma door alle verschillende betrokke-
nenn is ervaren. Voor een volledige samenvatting van deze evaluatie wordt dan ook 
verwezenn naar paragraaf 6.5. In grote lijnen wordt door leerkrachten als positief 
ervarenn dat de leerlingen sociale vaardigheden ontwikkelen, dat de sociaal-emo-
tionelee ontwikkeling wordt gestimuleerd en dat de leerlingen leerwinst boeken op 
rekengebied.. Tevens wordt gewaardeerd dat leerlingen elkaar uideg en hulp geven 
enn met elkaar leren samenwerken. Ouders ervaren het als positief dat hun kind 
beterr leert rekenen, verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt, op een positieve ma-
nierr met een ander leert om te gaan, dat de sociale ontwikkeling wordt bevorderd 
enn dat het zelfvertrouwen kan toenemen. Ook de tutoren en tutees zelf ervaren hun 
deelnamee aan het programma over het algemeen als positief, vooral als er vol-
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doendee variatie is in oefenstof en de leerstof is afgestemd op het niveau van de 
leerling.. Daarbij is het belangrijk dat de juiste match wordt gemaakt tussen de 
persoonlijkhedenn van de tutor en de tutee, om de motivatie te behouden. Tevens 
zienn zowel tutees als (in mindere mate) tutoren dat hun rekenvaardigheden verbe-
terenn en dat het rekenen in de klas daardoor soms ook beter gaat. 

Naastt de gevonden hoofdeffecten en de over het algemeen positieve ervarin-
genn van de betrokkenen, bleken ook minder gewenste neveneffecten op te treden. 
Aann de hand van de kanttekeningen en de niet gewenste neveneffecten zal worden 
gepoogdd om, met behulp van de oplossingssuggesties die door de betrokkenen 
zijnn gegeven, te komen tot aanbevelingen voor bijstellingen op onderdelen waar 
ditt kennelijk noodzakelijk is. Op deze wijze kunnen verbeteringen in de opzet en 
implementatieproceduree van tutorprogramma's worden ingevoerd. 

Eenn veel genoemd ongewenst neveneffect blijkt de lange duur (twee periodes 
vann drie a vier maanden) en de intensiteit van het programma (in de eerste helft 
driee lessen per week en in de tweede helft twee tutorlessen per week). Twee lessen 
perr week wordt als acceptabeler en haalbaarder gezien dan drie lessen per week. 
Dezee inkrimping van het programma kan echter als nadeel hebben dat de kans op 
effectt afneemt. De literatuur is wat betreft de duur van het programma in relatie 
tott de effectiviteit niet eenduidig, sommige onderzoekers constateren dat kortlo-
pendee programma's het meeste effect hebben, anderen zijn van mening dat juist 
langdurige,, intensieve programma's het meeste resultaat hebben. Vedder en Van 
denn Broeck (1998) en Vedder (2001) geven als één van de mogelijke verklaringen 
voorr het tegenvallende effect van het programma Stap Door! aan dat, afgezien van 
hett feit dat het programma niet geheel is geïmplementeerd zoals was bedoeld, de 
intensiteitt en de frequentie van de leestijd wellicht hoger had moeten zijn om 
meerr effect te kunnen behalen. Echter, uit het nu voorliggende onderzoek blijken 
eenn te lange duur en een hoge frequentie niet positief te werken op de motivatie en 
dee inzet van de betrokken leerlingen. Tutoren vinden soms dat zij een deel van de 
activiteitenn in de groep missen, of zij betreuren dat bepaalde lessen niet kunnen 
wordenn bijgewoond waar zij wel bij aanwezig zouden willen zijn. Ook leerkrach-
tenn spreken van 'roosterproblemen', waarmee zij doelen op het missen van be-
paaldee lessen van de tutor of tutee. Uit de evaluatie kwam een oplossingssuggestie 
naarr voren, namelijk om te werken met bepaalde tutorperiodes ('blokken) waarin 
dee tutorlessen worden gehouden. Men kan hierbij denken aan periodes van vijf of 
zess weken waarin drie tutorlessen worden gehouden, waarna een periode van drie 
off  vier weken 'rust' kan worden ingelast. Scholen die desondanks moeite houden 
mett een frequentie van drie lessen per week kunnen desgewenst terugvallen op 
tweee lessen, maar dit zou ten koste kunnen gaan van te verwachten effecten. Een 
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tweedee suggestie voor het oplossen van het 'roosterprobleem' of het missen van 
lessenn zou kunnen bestaan uit het regelmatig laten wisselen van tutoren, vooral 
wanneerr men, zoals een leerkracht voorstelt, de hele groep traint en bij toerbeurt 
tutorenn uit de groep inzet. In dat geval worden niet steeds dezelfde tutoren belast. 
Echter,, voor de tutees die wel aan het hele programma deelnemen levert dit geen 
tijdwinstt op. Het is ook de vraag of een frequente wisseling van tutoren wel aan te 
radenn is, omdat de opgebouwde relaties in dat geval steeds worden onderbroken. 
Eenn derde oplossingssuggestie die uit de vragenlijsten naar voren kwam, bestaat 
uitt het invoeren van 'zelfstandige werkmomenten' in alle groepen, tijdstippen 
waaropp de hele groep of de verschillende betrokken groepen zelfstandig aan het 
werkk zijn. Op deze momenten worden er geen klassikale lessen gegeven en de 
leerlingenn missen geen specifieke onderdelen uit het klassengebeuren. Hoewel de 
tutorenn in dat geval minder zelfstandige werktijd hebben om aan hun taken te 
werken,, zijn zij mogelijk toch in staat om een deel van de Verloren' tijd met hun 
tuteee weer in te halen door een verhoogde leertaakgerichtheid in de klas, zoals in 
ditt onderzoek het geval bleek. Wellicht hoeven zij ook niet dezelfde hoeveelheid 
opdrachtenn te maken als hun klasgenoten voor een leerstofgebied dat zij goed 
beheersen. . 

Alss ander niet-gewenst neveneffect wordt de 'bemensing' van het programma 
genoemd:: een leerkracht die binnen de school gedeeltelijk wordt vrijgesteld van 
lesgevendee taken om het programma te kunnen begeleiden en aan te sturen, bij-
voorbeeldd een intern begeleider. Kennelijk is het moeilijk om hier binnen de 
beschikbaree formatietijd plaats voor te maken. Eén leerkracht geeft aan dat de 
schooll  er bewust voor moet kiezen. Dit punt is al eerder ter discussie gesteld 
(Vbsse,, 2000). Indien een schoolteam de waarde inziet van een tutorprogramma, 
bijvoorbeeldd door de bijdrage aan de sociale vorming van de leerlingen of omdat 
menn van mening is dat de werkwijze past binnen de visie van de school, dan is 
menn wellicht voldoende gemotiveerd om tijd binnen de bestaande formatie in te 
ruimenn voor de begeleiding van het programma. In dat geval wordt door het 
schoolteamm een meer bewuste keuze gemaakt voor het op minder tijdelijke basis 
invoerenn van een tutorprogramma. Een belangrijk aspect dat te maken heeft met 
eenn bewuste keuze voor het programma is de integratie van het programma in de 
school.. Wanneer de uitvoering van het programma door meerdere mensen wordt 
'gedragen'' en men zich er gezamenlijk verantwoordelijk voor voelt, maakt een 
tutorprogrammaa een goede kans om 'ingebed' te raken in de schoolcultuur, zo 
suggereertt ook één der leerkrachten in de evaluatie. 

Dee relatie tussen de tutor en de tutee is veelvuldig in de evaluatie ter sprake 
gekomen.. Als er een positieve samenwerkingsrelatie is, dan ervaren de tutor en 
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tuteee het programma als positief en sluiten de koppels soms zelfs vriendschap. 
Echter,, soms staat die relatie onder druk, bijvoorbeeld als de tutee de tutor 'de 
baas'' dreigt te worden en de tutor niet durft of kan ingrijpen. Om samenwer-
kingsrelatiess tot stand te brengen waarbij minimaal sprake is van een 'werkbare 
relatie'' tussen de tutor en de tutee, lijk t niet alleen een juiste koppeling tussen 
tutorr en tutee van groot belang, maar is het kennelijk in een aantal gevallen ook 
nodigg dat de begeleidende leerkracht ingrijpt wanneer één en ander niet helemaal 
naarr wens verloopt. Bewuste aandacht van de begeleidende leerkrachten voor de 
kwaliteitt of de werkbaarheid van de relatie tussen de tutor en de tutee is kennelijk 
nodig,, om ervoor zorg te dragen dat het programma kans van slagen heeft. Wel-
lichtt moet dit gezagsaspect ook als apart onderdeel in de trainingslessen voor de 
tutorenn worden opgenomen. In deze lessen zou besproken kunnen worden hoe de 
tutorr kan handelen als de tutee storend gedrag vertoont, of als hij of zij niet vol-
doendee meewerkt. Door op deze wijze de vinger aan de pols te houden kunnen 
leerkrachtenn wellicht voorkomen dat de relatie tussen de tutor en de tutee onder 
drukk komt te staan. Mogelijk moeten de tutor/tutee-koppels soms ook eerder dan 
nuu het geval was worden opengebroken en de leerlingen opnieuw met elkaar wor-
denn gematcht. Een minimale eis aan de relatie tussen de tutor en de tutee zou 
daarbijj  kunnen zijn, dat er in elk geval sprake is van een werkbare relatie. 

Eenn laatste punt dat uit de evaluatie van de ouders naar voren kwam is de 
informatievoorzieningg aan en de betrokkenheid van ouders. Met name ouders 
vann tutoren hadden op een aantal scholen het gevoel niet betrokken te zijn of 
onvoldoendee te zijn geïnformeerd over de extra bezigheden en taken van hun 
kind.. Betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen op school 
blijk tt (overigens in slechts geringe mate) bij te dragen aan het schoolsucces van de 
leerlingg (Scheerens & Bosker, 1997). Echter, afgezien van een eventuele positieve 
invloedd van de betrokkenheid van ouders lijk t het voor de hand liggend om ouders 
vann de leerlingen die tutor of tutee zijn op zijn minst op de hoogte houden van de 
bezighedenn van hun kind(eren) op school. Men kan denken aan verschillende 
maatregelenn om deze ouders op de hoogte te houden of desgewenst meer bij het 
programmaa te betrekken. 

Naastt de bovenstaand beschreven aanpassingen van onderdelen van het 
tutorprogrammaa op basis van het voorliggende evaluatieonderzoek, kunnen wel-
lichtt ook nog elementen van bestaande succesvolle programma's worden gebruikt 
bijj  de verbetering van het programma. In dit kader zijn al eerder genoemd het 
'Readingg Recovery Program'en het programma 'Success for All' . Een belangrijk 
kenmerkk van deze beide programma's is onder andere, dat de extra hulp in een 
zeerr vroegtijdig stadium wordt gegeven, nog voordat leerlingen al een duidelijke 
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achterstandd ten opzichte van andere leerlingen hebben opgelopen. In het voor-
liggendd onderzoek is met opzet niet in een vroegtijdig stadium geïntervenieerd, 
omm na te kunnen gaan of leerlingen met achterstanden gebaat zouden zijn bij de 
interventie.. Bij een vroegtijdige selectie van leerlingen zouden eventuele verschil-
lenn in resultaten wellicht moeilijker geïnterpreteerd kunnen worden dan in dit 
onderzoekk het geval was. Echter, voor toekomstige tutorprogrammas kunnen ui-
teraardd wel leerlingen in een vroegtijdig stadium worden geselecteerd voor inten-
sievee aanvullende begeleiding, zoals in de beide Amerikaanse programma's het 
gevall  is. Wellicht zou halverwege groep 3 of mogelijk zelfs al eind groep 2 een 
tutorprogrammaa kunnen worden opgezet voor leerlingen uit risicogroepen. 

7.33 Aanbevelingen voor  verder  onderzoek 

Uitt de evaluatieve gegevens van dit onderzoek komen talloze aspecten naar 
vorenn die de moeite waard zijn om nader te onderzoeken. Echter, vanuit het per-
spectiefvann de tutee die achterstanden heeft met rekenen-wiskunde, beperken we 
onss tot de onderwerpen die in dat licht gezien relevant zijn. 

Doorr middel van deze productevaluatie is duidelijk geworden dat peer tutoring 
eenn effectieve methode kan zijn om resultaten te verbeteren, ook op het gebied 
vann het realistisch rekenen-wiskunde in Nederland. Het is duidelijk geworden dat 
hett programma in de huidige opzet werkt en welke specifieke deelvaardigheden 
wordenn gestimuleerd, maar er is geen inzicht verkregen in inhoudelijke en proces-
matigee aspecten. Om dat na te gaan is procesevaluatie nodig. 

ProcesgerichtProcesgericht onderzoek met betrekking tot samenwerkingsrelaties is nodig om 
tee achterhalen waarom en onder welke omstandigheden bepaalde leerprocessen 
zichh tussen leerlingen kunnen voordoen. Het meeste onderzoek naar samen-
werkingsrelatiess en in het bijzonder naar peer tutoring is echter productgericht, 
zoalss in 1.2.1 al is toegelicht. Roelofs, Van der Linden en Erkens (2000) merken 
daaromm ook op, dat onderzoekers zich eigenlijk niet afvragen 'wat, wanneer, waar-
toee en waarom van die uiteenlopende vormen van samenwerking geleerd zou kun-
nenn worden'. Wellicht wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat samenwerking 
opp zich al leidt tot resultaat, op welk gebied dan ook. Dat blijkt echter niet zo 
vanzelfsprekendd te zijn als het lijkt . Er is een groot verschil tussen de wijze van 
samenwerken,, de processen die daaraan ten grondslag liggen en de als gevolg van 
diee verschillende processen te verwachten resultaten. Tevens kan onderscheid 
wordenn gemaakt naar de inhoud van en het soort leertaak. Bij de meer routine-
matigee leertaken hoeven namelijk minder eisen gesteld te worden aan de kwaliteit 
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vann en de hoeveelheid interactie, dan bij de meer conceptuele, heuristische taken, 
waarr kennis nog geheel geconstrueerd moet worden (Roelofs, Van der Linden en 
Erkens,, 2000). Onderzoekers die wel de processen in samenwerkingsrelaties zijn 
nagegaan,, hebben als onderzoeksobject leerlingen in samenwerkingsrelaties, waarbij 
allee leerlingen afkomstig zijn uit dezelfde klas en zij dus met leeftijdsgenoten wer-
kenn (zie 1.2.1). Onderzoekers die processen binnen tweetallen analyseren 
(O'Donnelll  & Dansereau; Palincsar & Brown) zijn veruit in de minderheid en 
ookk dan gaat het meestal om leeftijdsgenoten. Ook het Nederlandse onderzoek 
vann Ros (1994) is gericht op samenwerkingsrelaties tussen leeftijdsgenoten bin-
nenn de klas. 

Inn het onderhavige onderzoek gaat het echter niet leeftijdsgenoten zoals in de 
hierbovenn beschreven procesevaluaties het geval is, maar om een cross-age tutor-
programmaa met leerlingen die afkomstig zijn uit verschillende groepen (klassen) 
enn van ongelijke leertijden. Daardoor heeft de tutor ten opzichte van de tutee de 
roll  van de expert en is er dus sprake van een asymmetrische kennisrelatie. Voor 
zoverr bekend zijn met betrekking tot deze programma's totnogtoe weinig proces-
evaluatiess uitgevoerd. Vanuit het perspectief van het voorliggende onderzoek, zou 
vervolgonderzoekk gericht kunnen zijn op het optimaliseren van de cross-age tutor-
programmass zoals het programma in het hier uitgevoerde onderzoek. Dat bete-
kentt dus een onderzoek gericht op een naar leeftijd en niveau heterogeen tutorpro-
gramma,, waarbij de belangen van de tutees prioriteit hebben, maar met als voor-
waardee dat de tutoren niet achteruit mogen gaan. Eventuele (positieve) effecten 
voorr de tutoren kunnen dan worden gezien als neveneffecten. De suggesties voor 
vervolgonderzoekk lijken onderverdeeld te kunnen worden in twee verschillende 
soortenn belangen. De praktijk heeft er belang bij dat de didactiek goed wordt 
afgestemdd op de verschillende soorten vaardigheden die in het programma cen-
traall  staan en dat de leerstofinhouden optimaal worden afgestemd op de moge-
lijkhedenn van de tutees. Het wetenschappelijk belang is echter, dat meer inzicht 
wordtt verkregen in de intra- en interpersoonlijke processen, zodat de theorievor-
mingming rond heterogene, asymmetrische tutor/tutee-relaties waar de tutor de expert 
is,, een nieuwe impuls kan krijgen. In veel gevallen liggen het praktisch en het 
wetenschappelijkk belang min of meer in het verlengde van elkaar. 

Onderstaandd worden enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

AanbevelingenAanbevelingen voor onderzoek met betrekking tot vaardigheden 
vanvan de tutor 
Vanuitt het onderzoek is gebleken dat tutoren soms moeite hebben met het 

bewarenn van de gezagsverhouding ten opzichte van de tutee. Het is op dit mo-
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mentt niet duidelijk hoe dit komt en welke gedrags- en interactiepatronen hieraan 
tenn grondslag liggen. Welke interactieprocessen spelen zich af tussen de tutor en 
dee tutee en hoe kan de tutor het gevoel krijgen meer 'greep' te hebben op de 
situatie?? Daarbij moet ook de rol van de begeleidende leerkracht worden betrok-
ken.. De uitkomsten van dergelijk onderzoek kunnen leiden tot gerichte adviezen 
mett betrekking tot de implementatie van het tutorprogramma. 

Eenn ander aspect op het terrein van de tutor zijn de inhoudelijke kennis en 
vaardighedenn van de tutor. Om de tutee goede instructie en uitleg te kunnen 
geven,, is een zekere afstand in niveau tussen de tutor en de tutee van wezenlijk 
belang.. Vanuit de stelüngname dat de tutee degene is die de meeste leerwinst dient 
tee behalen, is een relatief grote afstand tussen de tutor en de tutee geen probleem 
off  misschien zelfs gewenst. De vraag wordt dan: hoe groot moet de didactische 
afstandd tussen tutor en tutee zijn om de tutee optimaal te laten profiteren van de 
hulp?? De kern van deze vraag is de ideale 'match' tussen de tutor en de tutee, die 
alleenn beantwoord kan worden door de instructieprocessen bij de tutoren in rela-
tiee tot specifieke inhoudelijke taken na te gaan. 

AanbevelingenAanbevelingen voor onderzoek met betrekking tot vaardigheden 
vanvan de tutee 
Inn het hier uitgevoerde onderzoek is de tutee degene die min of meer 'con-

sumptief'' de lessen van het programma en zoals de tutor die presenteerde heeft 
gevolgd.. Hoewel de tutee steeds waar mogelijk, door middel van de opdrachten is 
uitgedaagdd en gestimuleerd tot actieve betrokkenheid, hebben we geen inzicht 
verkregenn in hoeverre de tutee zich bewust is van zijn eigen leerproces en hoe hij 
hieropp reflecteert. Door de eigen constructies, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, 
meerr bewust en vanuit een opbouwende lij n in het tutorprogramma op te nemen, 
watt aanvankelijk ook in dit onderzoek de bedoeling was, kan meer zicht worden 
verkregenn op het intrapersoonlijke leerproces van de tutee. Enerzijds kan dit 
aanknopingspuntenn bieden om te komen tot een betere afstemming van de lesstof 
opp het niveau en de strategieën van de tutee, anderzijds kan de tutee reflecteren op 
zijnzijn eigen leerproces, om zo te komen tot een hoger denk- en oplossingsniveau. 
Hetzelfdee geldt overigens eveneens voor de tutoren, die door eigen constructies te 
makenn Ieren te reflecteren op hun eigen oplossingsstrategieën. 

AanbevelingenAanbevelingen voor onderzoek met betrekking tot de didactiek en de 
leerstofinleerstofin houden 
Aangezienn de automatiseringsvaardigheden van de tutees in het programma 

niett zijn verbeterd, lijk t het zinvol om de effecten van een andere didactiek na te 
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gaan.. Ook op het gebied van de didactiek die in het tutorprogramma is gehan-
teerdd zijn wellicht aanpassingen mogelijk. In het programma hebben de tutoren 
getrachtt om middels structurerende telstrategieën en verkorte strategieën en door 
veelvuldigee herhaling van de oefenstof, een aantal automatiseringsonderdelen te 
lerenn beheersen. Deze aanpak heeft voor het automatiseren blijkbaar niet het ge-
wenstee effect gehad. Volgens vroegere inzichten vanuit de traditionele reken-
wiskundedidactiekk zou 'mastery learning' als didactische werkwijze in aanmer-
kingg zijn gekomen. Het uitgangspunt van mastery learning is, dat de leerstof niet 
tee moeilijk moet zijn en dat elke leerling deze kan leren beheersen, mits voldoende 
instructie-- en oefentijd wordt gegeven en de juiste materialen worden gebruikt 
(Elliss & Fouts, 1997). Echter, feitenkennis die slechts zonder inzicht gerepro-
duceerdd kan worden blijkt voor toepassing van rekenvaardigheden in het maat-
schappelijkk leven weinig zinvol. Daarom zou het vanuit didactisch oogpunt en 
gebaseerdd op de huidige inzichten wellicht beter zijn geweest wanneer in het pro-
grammaa meer het accent had gelegen op het leren reconstrueren van de nodige 
kenniss op automatiseringsgebied. Bijvoorbeeld bij onderdelen die de tutees als 
moeilijkk ervaren, zoals bepaalde taferproducten, zou hen geleerd kunnen worden 
omm deze af te leiden uit kennis die ze al wel beheersen. Te denken valt aan herhaald 
optellen,, verdubbelen of door gebruik te maken van een rekenproduct dat wel 
wordtt beheerst. Op deze wijze ontwikkelen leerlingen een meer flexibel netwerk 
vann relaties tussen getallen (Gravemeijer, 2001). Het oefenprogramma zoals Menne 
(2001)) dat in haar onderzoek heeft gebruikt biedt verschillende mogelijkheden 
omm de tutor op een meer productieve wijze met de tutee te laten oefenen. Nog een 
mogelijkheidd is, om de leerstof meer geordend aan te bieden, waarbij verbale in-
formatie,, die ook hardop door de leerling wordt verwoord, zou kunnen worden 
ondersteundd met bijvoorbeeld visueel aangeboden schema's en modellen (Van Luit, 
1998).. Tevens lijk t een betere aanpassing aan de instructiebehoefte van de leerling 
gewenst.. In het ene geval kan bijvoorbeeld meer en in het andere geval misschien 
juistt minder uitleg worden gegeven. Ook kunnen bepaalde oplossingsstrategieën 
wordenn voorgedaan en door de leerling nagedaan, of kan gebruik worden ge-
maaktt van model-leren, waarbij de uit te voeren handelingen eveneens worden 
voorgedaan,, vervolgens samen gedaan en ten slotte door de leerling alleen worden 
uitgevoerd.. Of een andere didactiek tot betere resultaten kan leiden, zou in vervolg-
onderzoekk kunnen worden vastgesteld. 

Bovenstaandd zijn al suggesties gedaan in de vorm van het meer systematisch 
werkenn met eigen constructies en het productief oefenen zoals Menne (2001) dat 
heeftt gedaan. Een andere mogelijkheid is, om het werken met eigen producties 
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structuredd in het programma op te nemen. Eigen producties zijn door de leerlin-
genn zelf ontworpen opgaven. Het maken van eigen producties ligt in het ver-
lengdee van de eigen constructies, maar doet een groter beroep op de creativiteit en 
hett inzicht van de leerling. Door zelf opgaven te ontwerpen leert de tutee om te 
reflecterenn op het eigen leerproces. Het maken van eigen producties heeft wellicht 
ookk andere positieve kanten, omdat bij het construeren van de opgaven duidelijk 
kann worden dat bepaalde leerstof nog niet wordt beheerst en daarom nog extra 
aandachtt behoeft (Selter, 1993). Tevens kunnen de eigen producties met andere 
tuteess worden uitgewisseld en daarmee als extra oefenstof dienen. Wellicht kan er 
vann het maken van eigen producties ook een stimulerende en motiverende wer-
kingg uitgaan. De leerlingen krijgen op deze wijze een actiever aandeel in de sa-
menstellingg en inhoud van het programma en hebben daardoor een minder 'con-
sumptieve'' en passieve rol dan in het voorliggende onderzoek het geval is geweest. 

Bijj  bovenstaande suggesties nemen we aan, dat het inzetten van leerlingen in 
eenn tutorprogramma aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Zo moeten bij-
voorbeeldd zowel de tutor als de tutees minimaal voldoende gemotiveerd zijn om 
mett een andere leerling samen te werken, zodat een werkbare relatie kan ontstaan. 

7.44 Relevanti e van de onderzoeksresultate n 

Mett het voorliggend onderzoek is enig zicht verkregen in de mogelijkheden 
vann peer tutoring als didactische werkvorm binnen het primair onderwijs in Ne-
derland.. Vanuit de resultaten die met het programma zijn bereikt, kunnen zowel 
voorr het onderwijst/s/als voor het ondzrNÏ)sbeleid enkele afsluitende opmerkin-
genn geformuleerd worden. 

RelevantieRelevantie voor het onderwijsveld 
Hett lijk t erop, dat tutorprogramma's een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan 

niett alleen de cognitieve ontwikkelingvan leerlingen, maar mogelijk ook een posi-
tievee invloed kunnen hebben op de sociale en emotionele ontwikkelingvan leerlin-
gen.. De twee laatstgenoemde aspecten kwamen overigens minder overtuigend uit 
ditt onderzoek naar voren dan de resultaten met betrekking tot de cognitieve ont-
wikkeling. . 

Blijkenss dit onderzoek kan een cross-age tutorprogramma een bijdrage leveren 
aann de effectiviteit van scholen. Een voordeel daarbij is, dat de leerstof beter kan 
wordenn afgestemd op de leer- en instructiebehoeften van individuele leerlingen. 
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Peerr tutoring kan op deze wijze een bijdrage leveren aan adaptief onderwijs. Dit 
geldtt niet alleen voor de zwakke leerlingen zoals in dit onderzoek zijn gevolgd, 
maarr peer tutoring kan ook worden toegepast op andere groepen leerlingen. Men 
kann daarbij denken aan leerlingen die juist leerstof van een wat hoger niveau aan-
kunnen.. Ook de specifieke doelgroepen zoals allochtone leerlingen krijgen door 
middell  van de één-op-één-instructie door een tutor een uitbreiding van leertijd. 

Eenn ander in het oog springend relevant aspect is de gunstige kosteneffectiviteit 
vann het programma. Hoewel de implementatie van het programma uiteraard een 
investeringg van de school in tijd vraagt, is de totale tijdsinvestering op de wat 
langeree duur relatief klein in verhouding tot de extra instructietijd die het ople-
vertt (Levin, Glass & Meister, 1984). In dit onderzoek hebben per experimentele 
schooll  gemiddeld acht tutees gedurende langere tijd individuele instructie gekre-
gen,, wat binnen de nu geïnvesteerde tijd waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn 
geweestt indien dit door de leraren zelf zou zijn gedaan. De kosten van het pro-
grammaa zijn daardoor laag in verhouding tot de opbrengsten. Vergeleken met 
anderee onderwijskundige vernieuwingen lijk t peer tutoring een relatief goedkope 
manierr om de leerprestaties in het onderwijs te verbeteren. Tutorprogramma's blij -
kenn respectievelijk twee tot vier keer zo kosteneffectief te zijn als Computer Assisted 
Instructionn (CAI), het verkleinen van de klassen van 35 tot 30 leerlingen en het 
verlengenn van de schooldag met één uur extra lestijd. Zeker in de huidige tijd van 
schaarstee aan leraren, lijk t een tutorprogramma een efficiënte manier om extra 
instructiee te kunnen geven aan specifieke doelgroepen van leerlingen die dat no-
digg hebben. 

RelevantieRelevantie voor het onderwijsbeleid 
Dee gunstige kosteneffectiviteit van peer tutoring en de positieve werking die 

hiervann kan uitgaan, doet eigenlijk verbazen dat er totnogtoe vanuit het onder-
wijsbeleid,, zowel op lokaal als op landelijk niveau, zo weinig belangstelling voor is 
getoond.. In het voortgezet onderwijs wordt met de invoering van het studiehuis 
vann leerlingen verwacht dat zij over samenwerkingsvaardigheden beschikken, die 
inn het basisonderwijs eigenlijk nauwelijks aandacht krijgen. Het op een gestructu-
reerde,, verantwoorde manier leren van samenwerkingsvaardigheden in het basis 
onderwijss en hierop voort te bouwen in het voortgezet onderwijs, lijk t een voor-
waardee om het studiehuis een succesvolle onderneming te laten worden. Tevens 
kann de aansluiting tussen het basis- en voortgezet onderwijs op deze wijze verbe-
teren. . 

Ookk vanuit het lokaal beleid, zoals het grote stedenbeleid (GSB) en het gemeen-
telijkk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), zou op eenvoudige wijze een hoger 
rendementt behaald kunnen worden met de te besteden gelden, door gebruik te 
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makenn van de juiste vormen van peer tutoring. Op het Ministerie van OC&W 
realiseertt men zich waarschijnlijk niet voldoende dat peer tutoring een krachtig 
enn relatief goedkoop middel tot onderwijsverbetering kan zijn. Tot nu toe zijn 
hiermeee extra mogelijkheden op verhoging van de onderwijseffectiviteit onbenut 
gebleven.. Dit mag teleurstellend worden genoemd. 

Voorr verschillende doelgroepen zou een relatief groot rendement in verhou-
dingg tot de te plegen investering kunnen worden behaald. Niet alleen allochtone 
leerlingenn of andere specifieke doelgroepen binnen het reguliere onderwijs, maar 
ookk bijvoorbeeld de speciale basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en ui-
teraardd ook het voortgezet onderwijs, kunnen verschillende vormen van peer 
tutoringg toepassen. Met behulp van eenmalige subsidies - i n tegenstelling tot an-
deree continue geldstromen, waarvan de effectiviteit soms discutabel is- zou 
implementatiee van tutorprogrammas op grote schaal kunnen plaatsvinden. Pro-
ces-- en productevaluaties met betrekking tot peer tutoring zouden door de over-
heidd meer gestimuleerd kunnen worden. 

Opp dit moment zien we op diverse plaatsen in Nederland in scholen en instel-
lingenn afgeleide vormen van peer tutoring ontstaan. Vaak gebeurt dit op initiatief 
vann één of enkele enthousiaste mensen, die hier veel tijd en energie in investeren. 
Err is echter onvoldoende zicht op, of in deze gevallen wordt voldaan aan de nood-
zakelijkee condities. Een professionele begeleiding bij de opzet en implementatie 
vann peer tutoring lijk t van wezenlijk belang om de gestelde doelen te kunnen 
behalen.. Er zijn op dit moment aanwijzingen dat de initiatieven die op het gebied 
vann de implementatie van tutorprogrammas worden genomen niet altijd tot het 
gewenstee effect leiden. Hier kan een demotiverende werking van uitgaan en het 
gevolgg kan zijn, dat waardevolle initiatieven in de kiem worden gesmoord. Daarom 
iss het van belang dat de opzet en implementatie van peer tutoring, in welke vorm 
dann ook, op een professionele manier plaatsvindt. Hiervoor is aansturing en coör-
dinatiee nodig, bij voorkeur vanuit een landelijk expertisepunt. Vanuit zo'n lande-
lij kk centrum kunnen initiatieven in het primair, het voortgezet en het beroepson-
derwijss worden gecoördineerd en kan de nodige professionele begeleiding wor-
denn geboden. Tevens kunnen verdere ontwikkelingen op het gebied van peer 
tutoringg worden geïnitieerd en kan op de behoeften in het onderwijsveld worden 
afgestemd.. Gezien de resultaten die met peer tutoring kunnen worden behaald en 
gezienn de relatief lage invoeringskosten, lijk t de oprichting van een landelijk 
expertisecentrumm voor peer tutoring gerechtvaardigd en, sterker nog, een noodza-
kelijkee beleidsmaatregel. Moge dit proefschrift bijdragen tot erkenning van de 
mogelijkhedenn van peer tutoring in Nederland en tot impuls dienen voor de nu 
gewenstee initiatieven vanuit het lokaal en landelijk beleid. 
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Summar y y 





Thiss dissertation describes the effects of a peer tutoring program in primary 
educationn on mathematical skills and on some affective outcomes for the 
participatingg pupils, the tutees and tutors. At the same time the program is being 
evaluatedd by all of the people involved: the teachers, the experimental leaders, the 
tuteess and tutors as well as their parents. The purpose of this thesis is twofold. On 
thee one hand it investigates the results on both cognitive and socio-emotional 
aspectss of a Dutch peer tutoring program in the field of 'realistic mathematics'. 
Onn the other hand, which is in fact the main objective of the study, it is the 
intentionn to establish the foundations for a switch in educational policy thinking. 

ChapterChapter 1 deals with the theory and practice of instruction and of instructional 
differences.. The aim of giving instruction is no longer merely the transfer of 
knowledge.. According to recent opinions, it is commonly accepted that pupils 
cann make an active contribution to their own learning process. One of the methods 
too achieve this is by cooperating with fellow pupils within the school, which is 
calledd 'cooperative learning'. A particular way of cooperating between peers is 
cross-agee peer tutoring, in which pupils from higher grades instruct pupils in 
lowerr grades. There is ample empirical evidence to demonstrate the significance 
off  this instructional method so far. However, this instructional method is still a 
raree phenomenon in Dutch educational practice. Peer tutoring can also be an 
effectivee means of adapting instruction to the demands and needs of individual 
learners.. Besides all this, peer tutoring offers opportunities for constructivist 
learning,, by which pupils are enabled to construct and reconstruct their own 
knowledgee base. Not only can instructional help from the tutor raise the achieve-
mentss of the tutee, but the performance of the tutor may improve as well. In order 
too attain these goals it is important to pay attention to several conditions for 
effectivee implementation of peer tutoring. 

ChapterChapter 2 reports developments in maths in the Netherlands during the last 
decadess and their impact on instructional didactics. Realistic maths is the current 
view,, which arose as the counterpart of the mechanistic view, which was common 
afterr the Second World War. One of the most characteristic aspects of realistic 
mathss is the social context in which pupils learn. By arguing and inspecting the 
mathematicall  strategies of peers, pupils are enabled to attain higher-order solving 
strategies.. However, schools still have to cope with a considerable number of low-
achievingg pupils in maths. These pupils not only show gaps concerning their 
insightt into mathematical problems, but they also seem to have weaknesses in 
computingg skills. After assessment of these low-achievers, their instructional needs 
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havee to be met in an adequate and timely manner before they drop out. The 
researchh questions concern the effects of a peer tutoring program on the 
achievementss of both tutees and tutors, in respect of both insight into mathematical 
reasoningg and computing skills. Tutees (age 8) come from grade 2 and tutors (age 
11)) come from grade 5. In addition, the program is evaluated by all of the 
participantss and people involved: teachers, tutees, tutors, parents of the tutees, 
parentss of the tutors and the leaders of the experiment. 

ChapterChapter 3 opens with the report of a pilot study, which was performed preceding 
thee main study, also in primary education. Furthermore it contains the research 
designn and the procedure of the main study. Twelve schools participated in the 
study,, six of them implemented the peer tutoring program, which was conducted 
byy the experimental leaders. Six other schools, with a comparable population, 
servedd as control schools. In total 53 tutees and just as many tutors started in the 
program,, of which 44 pairs finally accomplished the experiment and their results 
weree finally included in the analyses. The pairs worked together for a year, with 
tutor-freee intervals in the summer and holiday periods. In total the tutors gave 88 
too 93 lessons in mathematics to their tutees. Five tests were administered: two pre-
tests,, two post-tests and one retention test. The effects were determined for results 
onn two different mathematical skills: insight and computing skills. The motivation 
forr maths was also assessed for both tutors and tutees. The tutors were assessed for 
theirr feeling of well-being, for their motivation for school, for feeling competent 
inn explaining maths, and for sensitivity to their tutee. In order to evaluate the 
programm the teachers involved in the program, the experimental leaders, the tutors 
andd tutees and their parents completed questionnaires. 

ChapterChapter 4 describes the composition of the research groups and the selection 
off  the pupils participating in the program. It also describes the contents of the 
interventionn program. All schools were visited by a substantial number of ethnic 
minorityy groups, mosdy of Turkish and Moroccan origin. The schools between 
thee experimental and the control group did not differ in parental education, 
intelligencee of the pupils, composition of the ethnic minorities and the arithmetical 
materialss that were used within the schools. Also the schools did not differ in the 
resultss in the pre-tests for mathematics and for the questionnaires on the affective 
outcomes.. The tutees were compared to two control groups: the first control group 
consistedd of matched pupils (for the results of the cognitive tests and questionnaires 
onn the affective outcomes) from the control schools; the second control group 
consistedd of the other pupils from the classes where the tutees came from. In the 
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pre-testt the scores for mathematics did not differ from the matched tutees, but 
theree were (of course) differences for the rest of the class, because the tutees were 
selectedd for their low performance on these tests. Therefore the differences at the 
firstt pre-test were controlled. The tutors did not differ from their control groups: 
alll  of the same-aged pupils in the control schools and also the pupils from the rest 
off  their classes, except for one test in 'numbers and operations'. These differences 
weree controlled as well. 

Thee program contents were focused on increasing insight into the meaning of 
numberss and on increasing the computation skills of the tutees. Many materials, 
exercisess and games were used to aim at better performance, and some of them are 
described. . 

ChapterSChapterS contains the results for mathematical skills and for the questionnaires 
onn the affective outcomes. It is concluded that the tutees signifïcandy improved 
theirr performance in insight into mathematics, but not in their computation skills. 
Fourr case studies with examples from tutees with written explanations of 
mathematicall  context problems are shown as an illustration of their strategies. 
Thee tutors make small and only partially significant improvements in their 
performancee in the sub-test for insight in Numbers and Operations, but not for 
thee subtest in Measuring, Time and Money. On the contrary, their computations 
skillss improve signifïcandy, especially compared to the control group with the 
pupilss from the control schools. Here also we find four case studies, which illustrate 
thee strategies of these pupils. 

Concerningg the questionnaires on the affective outcomes we find no effects on 
thee motivation for mathematics, neither with the tutees nor the tutors. Concerning 
perceptionn of the well-being of the tutors we find no effects either, nor on their 
overalll  school motivation. Nevertheless, we do find significant effects on one of 
thee subtests for school motivation, which is called 'learning task orientation'. 

Additionally,, the effects for the subgroup of ethnic minority pupils were 
investigated,, compared to the ethnic minority pupils in the control schools. The 
ethnicc minority group for the tutors proved to make significant gains in 
computationn skills. This effect became even stronger after the program had stopped 
forr half a year, in the retention test. It also turned out that in some of the tests 
theree were differential effects between the separate schools, which means that some 
experimentall  schools made signifïcandy greater gains than others. 
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ChapterChapter 6 provides the evaluation of all the people who were involved in the 
program:: the teachers, the experimental leaders, the tutees and tutors and their 
parents.. Teachers, experimental leaders and parents filled out questionnaires and 
tutorss and tutees wrote essays, in which they were frank about their perceptions of 
thee program and their role as tutor or tutee. The perceptions of all those involved 
coincidedd remarkably. In general many positive findings were mentioned, such as 
thee increase in mathematical performance, the development of social skills, the 
incentivee to increased self-confidence, collaboration between the peers, the benefits 
forr both tutor and tutee, and the provision of individual help. Moreover, most of 
thee tutors and tutees liked participating in the program as well as carrying out the 
assignments.. In addition to these positive findings there were also some negative 
effects.. The program appeared to be time-consuming, not only from the perspective 
off  having to make the necessary preparations for implementing and supervising 
thee program, but also for the participating pupils, who had to miss a significant 
numberr of classes. Moreover all those involved perceived the program as quite 
intensivee in duration, and teachers also mentioned some problems with scheduling 
thee tutoring sessions. For most of the negative aspects teachers and supervisors 
madee suggestions for meeting the difficulties. Despite these drawbacks it is notable 
thatt almost all of those involved confirm the positive sides of the program and 
makee positive recommendations for implementing the program at other schools. 

ChapterChapter 7 reviews and recapitulates the proceeds of the program and its results. 
Basedd on the benefits and the drawbacks, suggestions are made for implementing 
peerr tutoring in primary education. In addition, some recommendations are 
mentionedd for future research, in order to get more insight into interpersonal and 
intrapersonall  processes and even to improve the results. The thesis closes with a 
strongg plea for educational policy, directed at both local and national policy-
makers,, to pay more attention to the benefits of this cost-effective way of improving 
education. . 
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Bijlage n n 





Bijlagee 1 

Rekenmotivatievragenlijs t t 

Voorbeeldvraag g 
Ikk vind op school buitenspelen leuk altijd 

soms s 
nooit t 

Vragen n 
11 Ik vind rekenen op school leuk. altijd 

soms s 
nooit t 

22 Ik vind rekenen makkelijk. altijd 

soms s 

nooit t 

33 Ik vind sommen maken vervelend. altijd 

soms s 

nooit t 

44 Ik zou meer willen rekenen op school. altijd 

soms s 

nooit t 

55 Ik ben blij als we gaan rekenen op school. altijd 

soms s 

nooit t 

66 Ik vind rekenen saai. altijd 

soms s 
nooit t 
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77 Ik ben goed in rekenen. altijd 
soms s 
nooit t 

88 Ik vind sommen maken leuk. altijd 
soms s 
nooit t 

99 Ik heb een hekel aan rekenen. altijd 
soms s 
nooit t 

270 0 



Bijlagee 2 
ZUS-vragenlijstt  voor  Zelfvertrouwen in 
hett  geven van Uitle g en Sensitivitei t / 

inlevingsvermoge nn ten opzicht e van de 
ander r 

Eenn voorbeeld: altijd bijna vaak soms niet 

meee altijd mee mee mee 
eenss mee eens eens eens 

eens s 

Ikk kan niet zo goed a b c d e 
samenwerkenn met jongere 
kinderen. . 

Vragen 6 6 

11 Soms snapt een jonger kind mijn uideg niet. Dan leg ik het gewoon op een 
anderee manier nog eens uit. 

22 Ik begrijp precies hoe een kind van 8 zich voelt als hij een som niet snapt. 
33 Als de ander de som niet snapt, probeer ik het op allerlei andere manieren uit 

tee leggen. 

44 Aan jongere kinderen kan ik goed sommen uitleggen. 

55 Ik vind het vervelend voor het kind als hij of zij het rekenwerk niet snapt. 
66 Mij n uitleg is zo duidelijk dat de ander het meteen begrijpt. 
77 Ik merk aan de ander of hij het leuk vindt dat ik hem help met rekenen. 
8.. Ik vind het moeilijk om een jonger kind een som uit te leggen die hij niet 

snapt. . 

99 Als het kind het rekenwerk steeds niet begrijpt, dan vind ik dat maar stom. 
100 Een kind van 8 jaar begrijpt met rekenen mijn uideg goed. 

Omm de omvang van de bijlage te beperken zijn hier alleen de vragen en niet de antwoordcategorieën afgedrukt 
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111 Als ik een som uitleg, dan kan ik meestal zien of de ander het ook snapt. 
122 Als het kind mijn uitleg meteen begrijpt, dan komt dat omdat ik goed som-

menn kan uideggen. 
133 Ik vind het vervelend voor de ander als hij zijn sommen niet snapt. 
144 Soms begrijpt het kind mijn uitleg niet, maar als ik de som dan op een andere 

manierr uideg, snapt hij het wel. 
155 Als de ander er niks van begrijpt, dan vind ik dat naar voor hem. 
166 Als het kind de sommen stom vindt, dan kan ik dat aan hem merken. 
177 Ik vind het moeilijk om sommen op de goede manier uit te leggen. 

188 Als een kind mijn uitleg niet snapt, dan leg ik de som op een andere manier 

uit. . 
199 Een kind van 8 begrijpt het meteen als ik rekenwerk uitleg. 
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Bijlag ee 3 

Tabell  met de Factoranalys e 
vann de ZUS-vragen lijs t 

Tabell  3.3: Resultate n factoranalys e van Zelfvertrouwe n met betrekkin g 

to tt  het geven van. uitle g en met betrekkin g to t Sensitivitei t 

Vraagg 1 

Vraagg 2 

Vraagg 3 

Vraagg 4 

Vraagg 5 

Vraagg 6 

Vraagg 7 

Vraagg 8 

Vraagg 9 

Vraagg 11 

Vraagg 12 

Vraagg 13 

Vraagg 14 

Vraagg 15 

Vraagg 17 

Vraagg 18 

Vraagg 19 

Vraagg 20 

Vraagg 23 

.913 3 

.110 0 

.472 2 

.279 9 

.422 2 

.272 2 

.465 5 

.340 0 

.247 7 

.378 8 

.250 0 

.436 6 

.165 5 

.445 5 

.252 2 

.235 5 

.296 6 

.273 3 

.294 4 

-.277 7 

.305 5 

9,144E-02 2 

.208 8 

.308 8 

.772 2 

.230 0 

.265 5 

8,, 029E-02 

.348 8 

.285 5 

.277 7 

.555 5 

.156 6 

.137 7 

.246 6 

.117 7 

.244 4 

.323 3 

.934 4 

.188 8 

.410 0 

.388 8 

.452 2 

.865. . 

.447 7 

.537 7 

.291 1 

.503 3 

.330 0 

.369 9 

.397 7 

.420 0 

.736 6 

.520 0 

.434 4 

.171 1 

.497 7 

.3489 9 

.2897 7 

.4644 4 

.4117 7 

.5929 9 

.3297 7 

.5446 6 

.5001 1 

.2200 0 

.5728 8 

.4654 4 

.5295 5 

.2734 4 

.5264 4 

.3290 0 

.3833 3 

.2634 4 

2608 8 

4762 2 

.8289 9 

.8227 7 

.8128 8 

.8156 6 

.8060 0 

.8204 4 

.8098 8 

.8106 6 

.8255 5 

.8081 1 

.8127 7 

.8094 4 

.8235 5 

.8100 0 

.8197 7 

.8172 2 

.8230 0 

.8252 2 

.8132 2 

NB B 

Inn de tabel is nog de oude nummering van de oorspronkelijke vragenlijst gehand-

haafd. . 
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Bijlagee 4 
Vragenlijstt  m.b.t. tevredenheid 

tutorprogramm aa voor  de begeleiders / 
proefleiderss op de scholen 

Hett afgelopen halfjaar hebben jij je enorm ingezet om het tutorprogramma op 
jouww proefschool in te voeren. Ik wil graag weten hoe je dit hebt ervaren en wat je 
meningg is over het tutorprogramma. Wil je daarom onderstaande vragen beant-
woordenn door een rondje te zetten om het antwoord dat voor jou het meeste van 
toepassingg is? 
Dee open vragen aan het eind van de bladzijde zijn bedoeld om te achterhalen hoe 
hett tutorprogramma kan worden verbeterd. Wil je deze vragen daarom zorgvul-
digg en zo uitvoerig mogelijk beantwoorden? 
Alvastt bedankt! 

helemaall  mee eens niet mee helemaal 
meee eens eens niet mee 

eens s 

11 Ik vind een tutorprogramma een 1 2 3 4 
goedee manier om kinderen met 
achterstandenn te helpen. 

22 Ik kan merken dat de meeste leer/ 1 2 3 4 
lingenn uit groep 4 die aan het 
programmaa deelnamen vooruit 
zijnzijn gegaan met rekenen. 

33 Ook op andere gebieden kon ik 1 2 3 4 
merkenn dat mijn kinderen 
profiteerdenn van het tutorprogramma 
(b.v.. sociaal en/of emotioneel). 
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44 De kinderen vonden het werken 1 2 3 4 
mett een leer-ing uit groep 4 of 
mett een tutor uit groep 7 over 
hett algemeen leuk. 

55 Ik heb er zelf veel van geleerd 1 2 3 4 
omm mee te doen met het 
tutorprogramma. . 

66 Ik zou scholen adviseren om 1 2 3 4 
voorr leerlingen met achter-
standenn een tutorprogramma 
opp te zetten. 

77 Wat vond je de sterkste kanten van het tutorprogramma? 

88 "Wat vond je de zwakste punten van het tutorprogramma? 

99 Wat zou je kunnen adviseren om het tutorprogramma te verbeteren? 

100 Wat zou je zelf anders doen als je opnieuw een tutorprogramma op zou 
zetten? ? 



Bijlagee 5 
Vragenlijstt  m.b.t. tevredenheid 

tutorprogramm aa voor  de leerkrachten 

Eenn aantal leerlingen uit uw groep heeft de afgelopen maanden meegedaan met 
hett reken-tutorprogramma. Wij willen graag weten hoe u dit als leerkracht hebt 
ervarenn en wat uw mening is over het tutorprogramma. Wil t u daarom onder-
staandee vragen beantwoorden door een rondje te zetten om het antwoord dat 
voorr u het meeste van toepassing is? 
Alvastt bedankt! 

helemaall  mee eens niet mee helemaal 
meee eens eens niet mee 

eens s 

11 Ik vind een tutorprogramma een 1 2 3 4 
goedee manier om kinderen met 
achterstandenn te helpen. 

22 Ik kan merken dat de meeste 1 2 3 4 
kinderenn die aan het programma 
deelnamenn vooruit zijn gegaan 
mett rekenen. 

33 Ook op andere gebieden kon ik 1 2 3 4 
merkenn dat mijn kinderen 
profiteerdenn van het tutor-
programma a 
(b.v.. sociaal en/of emotioneel). 

44 De kinderen vonden de tutorlessen 1 2 3 4 

overr het algemeen leuk. 
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55 In de toekomst wil ik met mijn 
groepp graag weer meedoen met 
eenn tutorprogramma, als ik de 
kanss krijg. 

66 De kinderen zijn drie maal per 
weekk uit de klas gehaald om deel 
tee nemen aan de tutorlessen. 
Hunn andere werk in de klas 
heeftt daarvan geen nadelige 
gevolgenn gehad. 

77 Ik vind het belangrijk dat leer-
lingenn op school leren samen 
tee werken en om te gaan met 
leerlingenn uit andere groepen. 

88 Kunt u in enkele trefwoorden 
tutorprogrammaa in de school? 

99 Wat vindt u het sterkste punt van 

1 22 3 4 

1 22 3 4 

1 22 3 4 

watt uw mening is over het 

tutorprogramma? ? 

100 Wat zou u adviseren om het tutorprogramma te verbeteren? 



Bijlagee 6 

Vragenlijstt  m.b.t. tevredenheid tutor / 
programmaa voor  de ouders7 van de tutoren 

Uww zoon of dochter heeft de afgelopen maanden als tutor op rekengebied gewerkt 
mett een leerling uit groep 4. Wij willen graag weten hoe u dit als ouder hebt 
ervarenn en wat uw mening daarover is. Wil t u daarom onderstaande vragen beant-
woordenn door een rondje te zetten om het antwoord dat voor u het meeste van 
toepassingg is? 
Alvastt bedankt! 

helemaall  mee eens niet mee helemaal 
meee eens eens niet mee 

eens s 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/ 1 
dochterr met een jonger kind 
gingg werken. 

22 Ik denk dat mijn zoon/dochter 1 
beterr heeft leren omgaan met 
jongee kinderen. 

33 Ik denk dat mijn zoon/dochter op 1 
rekengebiedd voordeel heeft gehad 
vann het opnieuw oefenen in de 
basisvaardigheden. . 

44 Ik denk dat mijn zoon/dochter het 1 
leukk vond om met een jonger kind 

tee werken. 

77 De ouders kregen zowel een Nederlandse versie van de vragenlijst als een (in hun eigen taal) vertaalde versie. 
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55 Als mijn zoon/dochter in de 1 2 3 4 
toekomstt weer de kans krijgt 
tutorr te worden, dan heb ik 
daarr geen bezwaar tegen. 

66 Het schoolwerk van mijn 1 2 3 4 
zoon/dochterr heeft geen 
achterstandd opgelopen 
doordatt hij/zij tutor was. 

77 Ik vindd het belangrijk dat 1 2 3 4 
mijnn kind leert om te gaan en 
samenn te werken met jongere 
leerlingen. . 

88 Kunt u in enkele trefwoorden aangeven wat uw mening is over het 
tutorprogrammaa in de school? 

99 Wat ik verder nog wil opmerken: 
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Bijlag ee 7 

Vragenlijs tt  m.b.t . tevredenhei d 
tutorprogramm aa voor de ouders 8 

vann de tutee s 

Uww zoon of dochter heeft de afgelopen maanden als leerling met rekenen gewerkt 
mett een tutor uit groep 7. Wij willen graag weten hoe u dit als ouder hebt ervaren 
enn wat uw mening daarover is. Wil t u daarom onderstaande vragen beantwoor-
denn door een rondje te zetten om het antwoord dat voor u het meeste van toepas-
singg is? Alvast bedankt voor het invullen! 

helemaall  mee eens niet mee helemaal 
meee eens eens niet mee 

eens s 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/ 1 
dochterr met een jonger kind 
gingg werken. 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/ 1 
dochterr door een ouder kind werd 
geholpen. . 

22 Ik denk dat mijn zoon/dochter 1 
beterr heeft leren omgaan met 
ouderee kinderen. 

33 Ik denk dat mijn zoon/dochter 1 
mett rekenen vooruit is gegaan. 

88 De ouder s kregen zowel een Nederlands e versi e van de vragenlijst , als een (in hun eigen taal ) vertaald e versie . 
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44 Ik denk dat mijn zoon/dochter het 1 2 3 4 
leukk vond om met een ouder kind 
tee werken. 

55 Als mijn zoon/dochter in de toe-
komstt weer eens door een ouder 
kindd geholpen moet worden, dan 
hebb ik daar geen bezwaar tegen. 

66 Mij n zoon/dochter is in de 
anderee vakken op school niet 
achteruitgegaan. . 

77 Mij n zoon/dochter heeft meer 
zelfvertrouwenn gekregen. 

88 Ik kan merken aan mijn zoon/ 
dochterr dat het hem/haar goed 
heeftt gedaan om door een ouder 
kindd geholpen te worden. 

99 Kunt u in enkele trefwoorden aangeven wat uw mening is over het 
tutorprogrammaa in de school? 

100 Wat ik verder nog wil opmerken: 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 
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