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

3.11 Beknopte beschrijving van het pilotonderzoek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.22 Selectie onderzoeksgroepen 
Dee totale onderzoeksgroep bestaat uit twaalf scholen, waarvan zes experimen-

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

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

Experimentelee groep op 6 scholen 

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

Sept.. 1996 Toetsafname 1 Toetsafname 1 
(pretestt 1 ) (pretest 1 ) 

Controlegroep p 
opp 6 scholen 

Groepp 4 en 7 (5,8) 

Toetsafnamee 1 
(pretestt 1 ) 

Jan.. 1997 Toetsafname 2 
(pretestt 2) 
Selectiee tutees 
Diagnostischee gesprekjes 

Febr.. 1997 Koppeling aan tutoren 

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

Toetsafnamee 2 
(pretestt 2) 
Selectiee tutoren 

Tutortraining g 
Koppelingg aan tutees 

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

Toetsafnamee 2 
(pretestt 2) 

Junii 1997 Toetsafname 3 
(Nametingg 1) 

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

Toetsafnamee 3 
(Nametingg 1) 

Tutorprogrammaa deel 2 
11 begeleidingsles 

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

Toetsafnamee 3 
(Nametingg 1) 

Jan.. 1998 Toetsafname 4 
(Nametingg 2) 

Toetsafnamee 4 
(Nametingg 2) 

Toetsafnamee 4 
(Nametingg 2) 

Junii 1998 Toetsafname 5 
(Retentiemeting) ) 

Toetsafnamee 5 
(Retentiemeting) ) 

Toetsafnamee 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.33 Instrumenten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.22 De onderzoeksvragen voor de sociaal-emotionele effecten 
Dee onderzoeksvragen voor de sociaal-emotionele effecten luiden als volgt: 
11 Worden de tutees in de loop van het programma meer gemotiveerd voorekenen? 

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

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

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

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

wordtt samengewerkt? 
Dezee vragenlijst wordt onder 3.3.2.3 beschreven. 
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3.3.2.11 Motivatie voor rekenen op school 
Voorr het beantwoorden van deze vraag bleken geen geschikte meetinstrumenten 

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

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

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

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

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

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

Communaliteitt Item-restcorrelatie Alpha na 
verwijderingg van 

hett item 

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

.760 0 

.452 2 

.691 1 

.732 2 

.797 7 

.738 8 

.437 7 

.800 0 

.776 6 

.577 7 

.204 4 

.477 7 

.536 6 

.636 6 

.544 4 

.191 1 

.641 1 

.603 3 

.6673 3 

.3775 5 

.5869 9 

.6346 6 

.7108 8 

.6369 9 

.3597 7 

.7122 2 

.6793 3 

.8465 5 

.8696 6 

.8536 6 

.8496 6 

.8412 2 

.8486 6 

.8710 0 

.8413 3 

.8444 4 

3.3.2.22 Welbevinden en motivatie voor school 
Dee twee onderzoeksvragen voor groep 7 (8) met betrekking tot het welbevinden 

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

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

3.3.2.33 Zelfvertrouwen in het geven van uitleg en het 
inlevingsvemogenn in medeleerlingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.44 Schematisch overzicht van de metingen en toetsen 

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

Toetsinstrumeiitenn (onderzoeksvraag 1 t/m 4) 

Experimentelee scholen 

Groepp 4 Groep 7 Groep 4 

Controlescholen n 

Groepp 7 

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

(intelligentie) ) 

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

(intelligentie) ) 

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

(intelligentie) ) 

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

(intelligentie) ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwalitatief: : 
eigenn constructies 

Kwalitatief: : 
eigenn constructies 

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

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

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

Kwantitatief: : 
-- Cito R & W (M8) 
-- TTR (kolom 1-5) 
-- Rekenmotivatie 
-SVL L 
-ZUS S 
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3.55 Onderzoeksvraag met betrekking tot evaluatie van het 
programma a 

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

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

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

Proefleiderss Leerkrachten Ouders Tutoren Tutees 
(vann tutoren en 
tutees) ) 

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

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

(geslotenn en 
openn vragen) 

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

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

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

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

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

Inn hoofdstuk 4 zullen de onderzoeksgroepen en de inhoud van het interventie-
programmaa worden beschreven. 
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