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1 1 
Instructie -- en 

Samenwerkingsvorme n n 
Tussenn Leerlinge n 





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. 

21 1 



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, 
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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 tutoring 

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 

38 8 



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 tutoring 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 tutoring 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 
tutoring 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. 


