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5 5 
Dee Resultate n 





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

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

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

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

5.22 Rekenprestatie s bi j tutees 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sd d 
5,3 3 
4,2 2 

9,4 4 
7,5 5 

versch.sc. . 

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

sd d 
6,6 6 

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

ES S 

.73 3 

.58 8 
.39 9 

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

18,0 0 
23,9 9 

sd d 
8,8 8 

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

ES S 

1.15 5 
.46 6 
.78 8 

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

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

Voormetingg Voormeting Nameting Nameting 2 Retentiemeting 

11 2 

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

(5,8) ) 

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

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

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

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

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

1 000 T —I 

40 0 

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

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

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

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

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

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

Tuteess Gematchte controleleerlingen 

(N-44)) (N-44) 

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

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

B B 
11 1 

--
7 7 

11 1 

C C 
17 7 
9 9 

19 9 
10 0 
11 1 

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

E E 
4 4 

17 7 
5 5 
7 7 

10 0 

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

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

C C 
16 6 
9 9 

10 0 
10 0 
9 9 

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

E E 
3 3 

19 9 
12 2 
19 9 
21 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

tuteess gematchte leerlingen rest van de klas 

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

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

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

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

ES S 

.24 4 

.22 2 
-.31 1 

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

18,6 6 
23,3 3 

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

ES S 

.32 2 

.31 1 
-.07 7 

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

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

Tutees s 
(N-44) ) 

Gematchtee controleleerlingen Rest van de klas 

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

voormetingg 1 
voormetingg 2 
nametingg 1 
nametingg 2 
retentiemeting g 

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

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

10,6 6 
10,3 3 

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

sd d 
5,8 8 
8,6 6 

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

P P 

.29 9 

.30 0 

.14 4 

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

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

11,0 0 
59,5 5 

P P 

.05 5 
.07 7 
.70 0 

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

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

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

Voormetingg 1 Voormeting 2 

Tutees s 
Gemachtee controleleerlingen 
Restt van de klas 

Effectmetingg 1 

Meetmomenten n 

Effectmetingg 2 Retentiemeting 

TTR=TempoToetsRekenen n 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inn schema ziet dit er uit als in onderstaande Figuur 5.8 

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

Automatiseringsvaardigheden n 

Inzicht t Hoog g 

Laag g 

Hoog g 

Categoriee 1 

Categoriee 4 

Laag g 

Categoriee 3 

Categoriee 2 

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

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

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

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

Kladblaadj e e 

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

Jee mag het uitrekene n op het 
kladblaadj ee hiernaast . 

Schrij ff  je antwoor d op de 
streepjeslijn . . 

zonda g g 

ove rr  2 0 dage n jari g 

welk ee dag? 

^td, ^td, 

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

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

Kladblaadje e 

~>s!<ss*^ ^ 

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

Jee mag het uitrekenen op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord op de 
streepjeslijn. . 

zondag g 

ove rr  2 0 dage n jari g 

welk ee dag? 

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

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

Kladblaadj e e 

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

Jee mag het uitrekene n op het 
kladblaadj ee hiernaast . 

Schrij ff  je antwoor d op de 
streepjeslijn . . 

zondag g 

overr  20 dage n jari g 

welkee dag? 

148 8 



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

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

Kladblaadje e 

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

Jee mag het uitrekenen op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord op de 
streepjeslijn. . 

zonda g g 

ove rr  2 0 dage n jari g 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17,3 3 
19,8 8 

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

ES S 

.18 8 

.17 7 

.37 7 

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

17,6 6 
20,7 7 

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

ES S 

.06 6 

.13 3 

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

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

Voormetingg Voormeting Nameting Nameting 2 Retentiemeting 

1 22 1 2 

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

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

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

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

Voormetingg 1 Voormeting 2 

Tutoren n 
Controlescholen n 
Restt van de klas 

Effectmetingg 1 

Meetmomenten n 

Effectmetingg 2 Retentiemeting 

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

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

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

tutorenn controlescholen rest van de klas 

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

sch.sc. . 

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

sd d 

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

versch.sc. . 

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

sd d 

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

ES S 

.07 7 

.06 6 

.03 3 

versch.sc. . 

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

sd d 

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

ES S 

.26 6 

.08 8 

.23 3 

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

Voormetingg Voormeting Nameting Nameting 2 Retentiemeting 

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

M M 
61,5 5 

60,0 0 

64,6 6 

sd d 
12,9 9 

15,6 6 

15,9 9 

M M 
68,8 8 

66,6 6 

69,6 6 

sd d 
10,6 6 

13,6 6 

15,4 4 

P P 

.44 4 

.28 8 

M M 
77,6 6 

75,8 8 

80,0 0 

sd d 
10,6 6 

15,5 5 

15,7 7 

P P 

.19 9 

.34 4 

MM sd 
81,33 11,0 

79,77 16,2 

82,66 16,2 

P P 

.97 7 

.55 5 

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

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

Voormetingg 1 Voormeting 2 Effectmetingg 1 

Meetmomenten n 

Effectmetingg 2 Retentiemeting 

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

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

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

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

Controteleerlingen n 
(N=88)inn % 

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

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

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

166 20 34 27 

A A 
6 6 
9 9 

DD E 
233 23 23 25 
122 24 20 35 

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

AA B C D E 

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

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

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

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

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

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

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

ann de klas 

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

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

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

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

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

MM sd M sd p M sd p 

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

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

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

140--

Voormetingg 1 Voormeting 2 Effectmeting 1 Effectmeting 2 Retentiemeting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kladblaadj e e 

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

Rekenn het weer uit op het 
kladblaadj ee hiernaast . 

Schrij ff  je antwoor d 
hieronder . . 

Martij nn betaal t f lQ rCt£. 

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

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

Kladblaadje e 

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

Rekenn het weer uit op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord 
hieronder. . 

Martij nn betaal t fZ&.'biW 

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

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

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

Kladblaadje e 

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

Rekenn het weer uit op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord 
hieronder. . 

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

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

Kladblaadje e 

^ ^ 

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

Rekenn het weer uit op het 
kladblaadjee hiernaast. 

Schrijff je antwoord 
hieronder. . 

Martij nn betaal t f\0Jl5. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voormetingg (moment 2) 
nametingg 1 
nametingg 2 
retentiemeting g 

M M 

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

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

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

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

P P 

.26 6 

.54 4 

.90 0 

M M 

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

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

P P 

.08 .08 

.90 0 

.77 7 

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

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

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

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

Tutoren n 

(N-44) ) 

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

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

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

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

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

P P 

.15 5 

.48 8 

.92 2 

Restt van de klas 
(N-78) ) 

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

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

I I 
P P 

.40 0 

.15 5 

.06 6 

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

5.4.33 Welbevinde n en schoolmotivati e van de tutore n 
Dee volgende twee onderzoeksvragen op sociaal-emotioneel gebied voor de tut-

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

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

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

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

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

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

 : 

.. ' ^  . ' ' 

voormetingg (moment 2) 
nametingg 1 
nametingg 2 
retentiemeting g 

Tutoren n 

(N-36) ) 

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

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

Leerlingenn op controle-
scholen n 

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

(N-73) ) 

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

3,1 1 

P P 

,01 1 
,12 2 

,04 4 

Restt var 

(N-69) ) 

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

ïï de klas 
:: :..-. 

sd d 

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

WW -

P P 

.48 8 

.39 9 

.39 9 

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

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

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

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

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

20,0--

1,90 0 
Voormetingg Nameting 1 Nameting 2 Retentiemeting 

Meetmomenten n 
Tutoren n 
teerlingenn op controlescholen 
Restt van de klas 

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

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

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

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

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

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

voormetingg (moment 2) 
nametingg 1 
nametingg 2 
retentiemeting g 

Tutoren n 
(N=39) ) 

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

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

Leerlingenn op controle-
scholenn (N-69) 

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

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

P P 

,32 2 
,19 9 
,24 4 

Restt van de klas 
(N-68) ) 

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

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

.. .'.;!;. 

p p 

,36 6 
,08 8 
,48 8 

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

tutorenn controlescholen rest van de klas 

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

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

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

5.55 Effecte n voor allochton e leerlinge n 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

controlescholen n tutoren n 

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

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

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

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

ES S 
.28 8 

1.11 1 
1.66 6 

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

Figuurr 5.36: Resultaten voor de allochtone tutoren en allochtone 
controleleerlingg op de TTR, voor de beide voormetingen, de beide name-
tingenn en de retentiemeting 
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Inn bovenstaande Figuur 5.36 is duidelijk te zien, dat vanaf de tweede nameting 
dee scores van de allochtone tutoren sterk toenemen ten opzichte van de allocht-
onee controleleerlingen. De scores van de allochtone controleleerlingen nemen wel 
toe,, maar de groei lijk t op het moment van de retentiemeting duidelijk af te vlak-
ken. . 

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

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

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

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

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

Figuurr 5.37: Resultaten van de tutees op de afzonderlijke experimentele 
scholenn op de Cito-toets; op de beide voormetingen, de beide nametin-
genn en de retentiemeting 
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Bijj  toetsing met multivariate analyse (repeated measures), waarbij is gecorri-
geerdd voor de verschillen bij de eerste voormeting, blijkt dat de leercurves van de 
tuteess op de zes experimentele scholen inderdaad niet gelijk verlopen. Met name 
bijj  de retentiemeting blijken de verschillen tussen de scholen significant te zijn 
(p=.001),, bij de voorgaande meetmomenten zijn deze verschillen nog niet signifi-
cant. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.77 Samenvattin g en conclusie s 

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

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

Mett het bespreken van de oplossingsstrategieën van de tutees aan de hand van 
enkelee opgaven, is een poging gedaan om inzicht te geven in de denkprocessen die 
zichh bij de leerlingen kunnen afspelen. Tevens is een poging gedaan om een ver-
bandd te vinden tussen de resultaten van de leerlingen op de in het onderzoek 
gebruiktee toetsen op inzichtelijk en automatiseringsgebied enerzijds en de kwali-
teitt van de door de tutees gehanteerde oplossingsstrategieën en het uiteindelijke 
resultaatt hiervan (fout of goed) anderzijds. Hoewel hier niet gegeneraliseerd kan 
wordenn vanwege de selecte steekproef van slechts vier leerlingen, is geconstateerd 
datt de twee leerlingen met een hoge Cito-score wel beiden tot een goede oplossing 
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kwamen,, maar dat in slechts één geval en juist door de leerling met de lage 
automatiseringsvaardigheden,, een handige strategie is toegepast. Door de beide 
leerlingenn met de hoge automatiseringsvaardigheden is in géén van beide gevallen 
gebruikk gemaakt van een handige strategie en kwam slechts één van deze leerlin-
genn tot de juiste oplossing. 

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

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

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

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

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

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

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

Voorr de allochtone tutoren geldt, dat zij voor de inzichtelijke rekenvaardigheden 
opp de beide subtoetsen van het Cito ongeveer evenveel vooruitgingen als de leer-
lingenn op de controlescholen. Voor hen is dus geen positief effect waarneembaar 
voorr wat betreft hun inzichtelijke rekenvaardigheden. Voor de automatiserings-
vaardighedenn ligt dit geheel anders. De allochtone tutoren blijken in de loop van 
dee tijd en zelfs na afloop van het tutorprogramma een aanzienlijk leerwinst te 
boekenn op hun allochtone 'broeders' op de controlescholen. De effectgrootte loopt 
hierr via 1.11 bij de tweede nameting zelfs op tot 1.66 bij de retentiemeting. Hier 
kann men zich afvragen of deze ontwikkeling zich nog verder doorzet en hoe de 
allochtonee ex-tutoren het in vergelijking met de allochtone controleleerüngen in 
hett voortgezet onderwijs doen, voor wat betreft het vak rekenen en wiskunde. 

184 4 



Dee tweede exploratieve vraag betrof de differentiële effecten tussen de experimen-
teletele scholen zelf. Bij de tutees blijken de zes scholen zich op inzichtelijk gebied 
verschillendd te ontwikkelen. Dit is niet het geval voor de automatiserings-
vaardigheden,, maar de school met nummer 5 blijkt in beide gevallen op de laatste 
tweee meetmomenten ver boven de andere scholen te scoren. Bij de tutoren is weer 
preciess het omgekeerde het geval. Hier zijn geen verschillen tussen de scholen op 
dee beide subtoetsen van het Cito, maar men vindt wel weer een duidelijk verschil 
opp de automatiseringstoets bij zowel de tweede nameting als bij de retentiemeting 
(p=.000).. Ook hier valt weer op, dat school 5 steeds de hoogst scorende school is. 
Menn kan zich afvragen wat hieraan ten grondslag ligt. Mogelijk dragen de 
evaluatievee gegevens in hoofdstuk 6 bij tot een verklaring van deze opmerkelijke 
bevindingen. . 
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