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Inleiding g 

Eachh one, teach one 
(Dickson1) ) 

AA Achtergronden en aanleiding 

'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 
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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 publiceerden Vedder, Van den Broeck & Veendrick de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek naar het 
programmaa Stap Door!, een tutorprogramma voor 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 Beknopte opzet van dit onderzoek 

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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