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

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

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

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

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

Proefleiderss Leerkrachten Tutoren Tutees Ouders van 
tutorenn en tutees 

Logboeken n 
(tijdenss verloop 
tutorlessen) ) 

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

vragen) ) 

6.11 Evaluatie van het programma door de proefleiders en de 
betrokkenn leerkrachten 

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

6.1.11 Evaluatie door de proefleiders 
Dee onderzoeksvraag met betrekking tot de evaluatie door de proefleiders luidt als 

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

ZijnZijn er mogelijk knelpunten naar voren gekomen? 

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

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

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

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

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

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

problemenn hebben ervaren als de tutee. 

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

Samenvattingg van de antwoorden: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.22 Evaluatie van het programma door de betrokken leerkrachten 
Dee onderzoeksvraag in dit kader is gelijkluidend aan die voor de proefleiders:: 
b.b. Hoe wordt het verloop van het programma door de betrokken leerkrachten(uit 

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

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

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

Samenvattingg van de antwoorden: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Onderstaandd worden vraag 6 en 7 wederom tegelijk behandeld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samenvattingg en conclusie 
Mett een rapportcijfer van 8,1 van de proefleiders en een 8 van de betrokken 

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

MsMs positieve aspecten worden onder andere veelal de volgende vormen van pro-
fijtfijt  genoemd: de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, de stimulering van de 
emotionelee ontwikkeling zoals het zelfvertrouwen en zelfbeeld, de vooruitgang op 
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hett vakgebied, het geven van uitleg door leerlingen, het profijt voor beide partijen 
enn het (kunnen) geven van individuele hulp. All e proefleiders en de meeste leer-
krachtenn zien in mindere of meerdere mate positieve veranderingen bij leerlingen 
optreden. . 

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

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

6.22 Evaluatie door tutoren en tutees 

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

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

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

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

eventueell  een negatief aspect of een kanttekening 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspectenn die met betrekking tot de eigen attitude van de tutor (9) worden ge-
noemdd zijn bijvoorbeeld het niet boos moeten worden op de tutee, niet chagrijnig 
zijn,, aardig zijn, geduld hebben, goed met kinderen op kunnen schieten en goed 
kunnenn rekenen, want 'als hij of zij zegt 1+1=3 en jij  zegt goed zo dan leert hij of zij 
natuurlijknatuurlijk niets'. Eén tutor ziet het wat luchtiger: 'Als je goed hebt opgelet doe je het 
eigenlijkeigenlijk zo uit jezelf Dan is het niet moeilijk meer'. Een andere tutor merkt op: 'Ah 
jeje complimentjes geeft dan praat ze heel veel en dan rekent ze in 5 minuten alles. Ben 
jeje boos dan doet ze helemaal niks. Aüeen als F. (proefleider) komt'. Deze tutoren, die 
hunn attitude en hun eigen (noodzakelijke) gedrag expliciet omschrijven, zijn zich 
err kennelijk goed van bewust dat hun eigen houding ten opzichte van de tutee van 
invloedd is op een goede samenwerkingsrelatie. 

205 5 



Opmerkingenn die wat betreft de attitude van de tutee (4) worden gemaakt zijn 
bijvoorbeeldd het verlegen zijn van de tutee, vervelend doen, schelden, al of niet 
hunn best doen en lastig zijn. Zoals een tutor beschrijft: 'Mijn leerling was in het 
beginbegin heel verlegen en wist niet wat ze moetst doen. Maar later wendde ze eraan. Een 
anderr zegt: 'Soms is ie wel heel vervelend dan wil ie niet naar mij luisteren. Dan gaat 
ieie schelden en zegtieje bent mijn moeder niet. Einde'. 

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

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

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

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

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

vann de tutoren met betrekking tot verschillende thema's (en aspecten daarbinnen) 
diee kennelijk een belangrijke rol spelen bij hun belevingen rond het 
tutorprogramma.. Het merendeel van de tutoren heeft er plezier in om tutor te 
zijn,, 23 tutoren zonder méér en 18 tutoren ervaren het met enige kanttekeningen 
tochh ook als positief. Tutoren ervaren het als positief dat ze zelf iets leren, wat door 
eenderdee deel van de tutoren wordt geconstateerd. Ook vinden tutoren het vaak 
waardevoll  dat ze een ander kunnen helpen met hun uideg en één-vijfde deel van 
dee tutoren zegt spontaan dat zij vooruitgang zien bij hun tutee. Of de tutee het 
volgenss de tutoren als positief ervaart om met een tutor te werken, wordt volgens 
dee inschatting van de tutoren voor een deel bepaald door de vraag of de tutee de 
stoff  snapt en of deze niet te moeilijk is. Een ander criterium voor een positieve 
belevingg door de tutee -naar de mening van de tutoren- is dat de tutee zelf merkt 
datt hij vooruitgaat. Tutoren ervaren ook negatieve aspecten, zoals het missen van 
leukee dingen in de eigen klas, de lange duur van het programma en het niet altijd 
zin'' hebben in de tutorles. Een ander belangrijk punt in het al dan niet als positief 
ervarenn van de tutorrol, blijkt het persoonlijke, relationele aspect te zijn, waarbij 
tutorenn zich afvragen of'de ander mij aardig vindt', of'ik de ander aardig vind', of 
'dee ander niet vervelend gaat doen' en of'de ander niet lastig wordt'. Hieruit blijkt 
onderr andere dat de juiste 'match' tussen de twee leerlingen uiterst belangrijk is. In 
eenn aantal gevallen wordt de relatie tussen de tutor en de tutee als een knelpunt 
gezien.. Uit meerdere uitspraken van tutoren blijkt tevens, dat zowel de attitude 
vann de tutor als de attitude en het gedrag van de tutee een rol spelen in die relatie. 
Alss beide partijen wel een positief aandeel hebben in de samenwerkingsrelatie, 
dann blijkt zelfs vriendschap te kunnen ontstaan, die ook na schooltijd blijf t be-
staan. . 

6.2.22 De opstellen van de tutees 
Evenalss bij de tutoren zijn de opstellen van de tutees geanalyseerd en gescoord 

opp de thema's die door de kinderen spontaan werden genoemd. De titel van het 
opstell  luidde: 'Hoe het is om een tutor te hebben'. De tutees kregen de volgende 
instructie:: 'Schrijf een verhaaltje over hoe het is om een tutor te hebben. Vertel 
watt julli e doen en wat je ervan vindt. Vertel alles, ook bijvoorbeeld hoe het in het 
beginn was. Misschien komt het wel in de schoolkrant!'. 

Doorr 40 tutees is een opstel geschreven. Bij de tutees bleken drie centrale 
thema'ss naar voren te komen, die in de drie onderstaande categorieën zijn onder-
gebracht. . 
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Categorieënn Aantal uitspraken 
11 De eigen beleving/waardering/leuk vinden 38 

vann het programma door de tutee zelf 
22 Wat de tutee van de tutor vindt 17 
3.. Het nut voor de tutee, of deze vindt dat 14 

hijhij  of zij er iets van leert 

CategorieCategorie 1 
EigenEigen beleving/waardering/leuk vinden van het programma door de tutee zelf 
Bijnaa alle tutees (38) doen een uitspraak ten aanzien van de eigen beleving van 

hett hebben van een tutor, waarvan er 27 positief en 11 plusminus (enigszins posi-
tief)) zijn. Er zijn geen negatieve uitspraken. 

All  deze 38 tutees blijken dus positief of overwegend positief te zijn over het 
hebbenn van een tutor, gezien de positieve strekking van de uitspraken. Hoewel zoals 
verwachtt de opstellen van de tutees veel korter zijn dan die van de tutoren, valt 
overr de redenen waarom de tutees het wel of niet als leuk ervaren toch het een en 
anderr af te leiden, bijna alle tutees blijken in staat te zijn om aan te geven waaróm 
zee het leuk vinden of wit ze als positief ervaren: 'Soms vont ik tutor leuk. Mijn tutor 
waswas L. We rekenden heel veel. Soms deden we ook spelletjes. In het begin vond ik het 
ookook leuk. Ik leerde er veel van. Ik hoop dat L. het ook leuk vond. Groetjes van E. 

Inn de meeste gevallen (17) werd het leuk vinden van het werken met een tutor 
gekoppeldd aan de leuke opdrachten die tijdens de lessen gedaan werden: verhaaltjes-
sommen,, oefenbladen, het getal van de dag, de spelletjes, het werken met kraaltjes 
enn het wedstrijdje spelen met diefjes en tijgertjes: 'nou ik vont wel leuk want ik heb 
gattalgattal van de dach en nog veel meer (...)'.. Soms geven tutees aan dat zij bepaalde 
opdrachtenn wel moeilijk vonden, of dat het in het begin moeilijk was maar later 
niett meer: 'ik vind keersomen niet zo erg leuk omdat ik het soms niet snap. en ik vind 
ganzebordganzebord leuk en makeleke sommen kan ik wel? maar moeileke snap ik niet zo erg 
goed'.goed'. De aard van de opdrachten heeft dus effect op een al dan niet positieve 
waarderingg daarvan door de tutees, evenals op de door de tutees gepercipieerde 
moeilijkheidsgraadd van de opdracht. 

Hett al of niet leuk vinden van het werken met een tutor wordt door acht tutees 
gekoppeldd aan hun mening dat ze 'iets' of'veel' hebben geleerd van hun tutor en/ 
off  nu beter kunnen rekenen. 'Ik vind tutor heel leuk want nu kan ik beter rekenen en 
dede tafels doen in de klas\ of: 'Ik vind tutor leuk omdat ik er veel van leer en in het 
beginbegin was het nogal moeilijk (...)'. Een aantal tutees (7) merkt nog op dat het in het 
beginn wel heel eng of spannend was en dat ze zenuwachtig waren, maar dat dit na 
eenn tijdje over was. Er worden over het algemeen eigenlijk nauwelijks negatieve 
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opmerkingenn geplaatst, afgezien van het voorbeeld dat de tutor 'niet wilde luiste-
ren',, het 'te snel moeten werken' of dat de tutee veel in de klas miste. 

Gekekenn naar de verhouding tussen positieve, plusminus en negatieve uitspra-
kenn op de verschillende scholen valt nu bij de tutees wel op, dat op vijf van de zes 
scholenn de plusminus-uitspraken en de positieve uitspraken elkaar afwisselen, al-
leenn op school nummer 5 worden door de tutees uitsluitend positieve opmerkin-
genn over hun eigen beleving geplaatst. 

CategorieCategorie 2 
WatWat de tutee van de tutor vindt 
Eenn flink aantal tutees (17) spreekt zich uit over hoe zij over hun tutor denken. 

Dee meesten (15) zijn positief over hun tutor, maar twee tutees zijn dat niet. Toch 
werktt het voor de twee tutees die zich negatief uitlaten over hun tutor kennelijk 
niett zodanig dóór, dat ze het niet meer leuk vinden om met een tutor te werken, 
zoalss bleek uit de bespreking van de voorgaande categorie, omdat kennelijk geen 
enkelee tutee het werken met een tutor als negatief beleefde. 

Somss zie je dat er wat tijd voor nodig was om de tutor te leren waarderen of 
omm contact met hem of haar te krijgen: 'Van het begin vond ik me verlegen. Om me 
tutor.tutor. Ware leuke boeken hoor. Maar ik vond het toch leuk. Ik vind me tutor best wel 
lieflief hoor. Later was ik niet verlegen meer toen. (...) Soms gaat het niet door dan vind 
ikik het jammer'. Of, een andere tutee: 'Maar toen ik mijn tutor goed kende vond ik 
hethet wel leuk. D. is een lieve tutor. Ze is niet aleen mijn tutor maar ook mijn vriendin. 
(...)(...) We deden altijd leuke speletjes en we moesten vaak lachen . 

Watt tutees als positief ervaren bij hun tutor is bijvoorbeeld dat hij of zij lief of 
aardigg is, of leuk of gewoon 'goed', dat je ermee kunt lachen, grapjes maken of 
zelfss 'gieren', of dat ze goed met elkaar kunnen werken, of dat de tutor helpt als de 
tuteee iets niet snapt. Ook gaan ze soms bij elkaar spelen of raken zij zelfs bevriend. 

Eénn tutee lijkt , behalve dat ze ervaart nu beter te kunnen rekenen, ook nogg een 
matelozee bewondering voor haar tutor te hebben gekregen: '(...) Rekenen vind ik 
heelheel erg leuk erg leuk ik leer nu echt veel (..Jen als ik op groep acht zit kan ik ook zoals 
M.M. leere en dan kan ik ook goed leere zo als M. en dan kan ik heel goed leere in groep 
viervier deden we ook tutor en ik vind het ook zo leuk om tutor te worden egt leuk'. 

Dee tutee is zich ook wel eens bewust van zijn eigen gedrag: 'soms ben ik erg 
meelig'.. Een enkele tutor weet dan kennelijk in te grijpen: 'En de tutorjufS. is ook 
heelheel aardig en ze legt ook goed uit. maar soms ben ik lui en dan word ze een beetje 
boos.boos. Maar verder is ze heeeeeeeel aaaaaaaaaardig. En de tutee vindt ook de tutor 
well  eens lastig: 'tutoor hebben is leuk maar soms willen ze niet luisteren zoals N. die 
wilenwilen soms niet luisteren en dan heb ik er geen zin meer in'. In een enkel geval blijkt 
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hett echt gewoon niet te klikken:'/» het begin vond ik het heel spannend. Ik had een 
helehele lieve tutor maarzij deed stom tegen mij. Ik zei tegen jufA. ik wil een andere tutor 
enen toen mocht het. Ik kreeg K. zij was mijn nieuwe tutor. En zij was aardiger dan de 
andereandere tutor. De andere tutor wou niks met mij doen. Dé oplossing is dan kennelijk 
omm het stel uit elkaar te halen en hen beiden opnieuw aan iemand anders te kop-
pelen.. In de meeste gevallen ontstaat met de nieuwe koppels een betere samen-
werkingsrelatie. . 

CategorieCategorie 3 
NutNut voor de tutee, of deze vindt dat hij of zij er iets van leert 
Ruimm eenderde van de tutees doet er een (steeds positieve) uitspraak over of hij 

off  zij 'iets aan het werken met de tutor heeft' en er iets van heeft geleerd. Soms 
blijk tt de tutee zoveel te hebben geleerd dat hij het allemaal verder niet meer nodig 
vindt::  En ik ben heel goed in rekenen. (...) En ik wil niet meer op tutor want ik 
benben nu heel goed in rekenen . Een ander begreep eerst niets en nu zelfs alles: 'en ik 
kankan nu heel goed rekenen en we gaan vooruit (...). Rekenen vind ik heel leuk erg leuk 
ikik leer nu echt veel (...) en toen ging ik nog hooger met rekenen in de klas kan nog en 
nognog beter rekenen en als ik niet bij tutor hoorde begrepde ik niks van en nu begrijp ik 
allesalles van rekenen (...)'. Echter, niet voor iedereen is de hulp op alle onderdelen 
evenn effectief gebleken, zoals blijkt uit de uitspraak van de volgende tutee: '(...) 
MaarMaar geldrekenen vond ik moeilijk. En het is nog steets meoilijk. Maar een paar 
dingendingen gaan welgoet en ik denk dat dat door de tutorlesen kond. 

Hoee dan ook, een aanzienlijk deel van de leerlingen geeft aan in hun eigen 
belevingg iets gehad te hebben aan de hulp van hun tutor. 

Samenvatting g 
Vrijwell  alle tutees blijken ofwel behoorlijk positief of gemengd positief te zijn 

overr het werken met een tutor en geen enkele tutee is uitgesproken negatief. Meestal 
kunnenn de tutees ook goed aangeven waarom zij er plezier in hebben: ze hebben 
eenn aardige of lieve tutor waar soms ook nog mee te lachen valt, er worden leuke 
opdrachtenn tijdens de lessen gedaan of zij waarderen hun deelname aan het pro-
grammaa omdat ze er veel van hebben geleerd. Er worden nauwelijks opmerkingen 
geplaatstt over het 'uit de klas moeten' of dat er leuke dingen of lessen in de klas 
wordenn gemist', zoals dit bij de tutoren wel het geval was. Zelfs met een tutor die 
somss vervelend is of 'niet wil luisteren' wordt het eigenlijk toch nog wel leuk 
gevondenn om met een tutor te werken. Voor de tutees werkt de houding van de 
tutorr kennelijk iets minder sterk negatief in hun beleving van het programma 
doorr dan voor de tutoren, zoals eerder uit de opstellen van de tutoren bleek. Toch 
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wordtt het gedrag van tutor of de relatie tussen de tutor en de tutee zo vaak door de 
tuteess genoemd, dat dit blijkbaar een belangrijke factor is, zoals ook al eerder uit 
dee opstellen van de tutoren bleek. Voor de tutees geldt nog, dat op school num-
merr 5 alle acht tutees positief zijn over het werken met een tutor en dat op de 
anderee scholen door de tutees naast de positieve ook wel één of meer 'plusminus' 
uitsprakenn zijn gedaan. 

6.33 Mening van de ouders 

Zowell  de ouders van de tutoren als de ouders van de tutees hebben vragenlijs-
tenn ingevuld om hun mening te geven over het tutorprogramma. Op deze wijze 
wordtt een indruk verkregen van de beleving van het tutorprogramma door de 
ouders.. Beide vragenlijsten bevatten dezelfde vragen die betrekking hebben op 
hunn kind in de rol van ofwel tutor, ofwel tutee. In 6.3.1 .worden de vragenlijsten 
vann de ouders van de tutoren besproken, in 6.3.2 die van de ouders van de tutees. 

6.3.11 Ouders van de tutoren 
Inn 6.3.1.1 wordt het gesloten deel van de vragenlijsten besproken, waarna in 

6.3.1.22 de antwoorden op de twee open vragen worden behandeld. 

6.3.1.11 Antwoorden op de gesloten vragen 
Inn onderstaand schema zijn de resultaten weergegeven voor het gesloten deel 

vann de vragenlijsten die door de ouders van de tutoren uit groep 7 (8) zijn inge-
vuld.. In dit geval zijn de vragenlijsten door 48 ouders ingevuld, dus inclusief 
enkelee ouders van tutoren die drop-out zijn van het programma. Door ook de 
vragenlijstenn van de ouders van deze drop-outs in de analyses op te nemen, wordt 
eenn volledig (aselect) beeld verkregen van de meningen van alle ouders. 

Bijj  elke vraag staat per antwoordcategorie het percentage ouders vermeld, waar-
vann de antwoorden kort zullen worden besproken. Bijna alle ouders van de tut-
orenn (2% niet, d.w.z. één ouder) geven aan het ermee eens te zijn geweest dat hun 
kindd een jonger kind ging helpen. Ook zijn alle ouders het erover eens dat hun 
kindd het leuk vond om met een jonger kind te werken. Verder vindt 79% van de 
ouderss dat hun kind beter heeft leren omgaan met jongere kinderen en ook dat 
hunn kind voordeel heeft gehad van het opnieuw oefenen van deze rekenleerstof, 
maarr 19% is het met deze beide stellingen niet eens. De meeste ouders (88%) 
vindenn het ook goed als hun kind in de toekomst weer tutor zou worden en 85% 
iss van mening dat hun kind geen achterstand heeft opgelopen als gevolg van zijn 
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tutortaak.. Ten slotte denken veel ouders (69%) dat hun kind meer zelfvertrouwen 
heeftt gekregen doordat hij of zij tutor was. 

Kortt samengevat komt het erop neer, dat voor alle stellingen een meerderheid 
vann de ouders een positieve opvatting blijkt te hebben over het tutorschap van 
hunn kind en aangeeft hiervan ook de positieve kanten te beleven. In verhouding 
wordtt dit nog het minst ervaren voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, 
hoewell  ook over dat aspect nog steeds de meerderheid van de ouders positief is. 

Tabell 6.2: Resultaten van de vragenli jst voor de ouders van de tutoren 

Meningg van de ouders van de tutoren over het tutorprogramma (N=48) 

helemaall mee eens niet mee helemaal missings 
meee eens eens niet mee 

eens s 
%% % % % % 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/dochter 44 54 - 2 
mett een jonger kind ging werken 

22 Ik denk dat mijn zoon/dochter beter 25 54 19 - 2 
heeftt leren omgaan met jonge kinderen 

33 Ik denk dat mijn zoon/dochter op reken- 23 56 19 - 2 
gebiedd voordeel heeft gehad van het 
opnieuww oefenen met deze leerstof 

44 Ik denk dat mijn zoon/dochter het leuk 44 56 - - -
vondd om met een jonger kind te werken 

55 Als mijn zoon/dochter in de toekomst 36 52 10 - 2 
weerr tutor kan worden, dan vind ik dat 
goed d 

66 Het schoolwerk van mijn zoon/dochter 29 56 6 - 9 
heeftt geen achterstand opgelopen 
doordatt hij/zij tutor was 

77 Mijn zoon/dochter heeft meer zelf/ 29 40 23 - 8 
vertrouwenn gekregen doordat h i j / 
zijj tutor was 
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6.3.1.22 Antwoorden van ouders van tutoren op de open vragen 
Dee open vragen die aan de ouders van de tutoren zijn gesteld, zijn gelijk aan 

diee voor de ouders van de tutees. 

VraagVraag 1 
'Kunt'Kunt u in enkele woorden zeggen wat uw mening is over het tutorprogramma in 
dede school?' 

Samenvattingg van antwoorden van de ouders van de tutoren: 
Doorr alle 44 ouders van de tutoren is deze open vraag beantwoord. Geen van de 
antwoordenn bevat een negatieve reactie. Doordat twee antwoorden zowel een neu-
tralee als een positieve opmerking bevatten, zijn deze ook twee keer gescoord. Door 
366 ouders is de vraag positief tot zeer positief beantwoord en 10 keer is een min of 
meerr neutraal antwoord gegeven. De positieve en neutraal beantwoorde vragen 
zijnn min of meer gelijkelijk over de scholen verspreid, behalve voor school nr. 6, 
waarr alleen positieve opmerkingen zijn geplaatst. De neutrale antwoorden betref-
fenn uitspraken als: 'moet zelf weten', 'geen mening', 'mij weinig over bekend', 
'weett niet wat ze daar doen', 'weet er te weinig van', 'ben slecht op de hoogte 
gebracht'' of'af en toe niet leuk soms wel'. Kennelijk zijn de ouders van de tutoren 
watt minder bij het programma betrokken geweest dan de ouders van de tutees, 
waarr een gelijksoortige opmerking slechts door één ouder was geplaatst (zie par. 
6.3.2).. Eén ouder geeft aan dat hij het wel lang en intensief vond en had het 
programmaa graag wat losser gezien, met wat meer begeleiding voor het (eigen) 
werkk van de tutoren. Eén andere ouder vindt dat zijn kind het eigenlijk zelf moet 
weten. . 

Dee positief getinte opmerkingen bevatten ook hier meestal de woorden '(heel 
off  erg) goed', ('heel') 'leuk', 'zeer positief', 'leuk/goed initiatief', 'ga zo door!' en 
'mett enthousiasme'. De ouders van de tutoren voeren meestal specifieke redenen 
aann waarom zij het programma als positief hebben ervaren. Zo worden door acht 
ouderss opmerkingen geplaatst in de trant van 'het is voor de beide kinderen goed', 
datt 'beiden ervan leren en/of er beter van worden', dat 'jong en oud maatjes wor-
den',, dat 'het goed is anderen te leren helpen' en 'dat het goed is dat oud en jong 
samenwerken'.. Vij f ouders geven aan dat ze het een goed programma of systeem 
vindenn of dat het belangrijk is. Drie ouders vermelden dat het goed is voor het 
zelfvertrouwenn en eveneens drie ouders geven aan dat het voordelen heeft of goed 
iss voor het rekenen, of dat de rekenstof opnieuw wordt geoefend. Twee ouders 
zeggenn dat ofwel hun kind meer verantwoordelijkheidsgevoel heeft gekregen, of 
datt het goed is voor de ontwikkeling daarvan. Op de scholen met nummer 3 en 6 
wordenn door ouders uitsluitend positieve opmerkingen gemaakt, op de andere 
scholenn worden ook één of enkele plusminus uitspraken gedaan. 
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VraagVraag 2 
'Wat'Wat ik verder nog wil zeggen 

Samenvattingg van antwoorden: 
Twintigg ouders plaatsen bij deze vraag een aanvullende opmerking. Eén opmer-
kingg is negatief, de leerling wil er niet mee doorgaan. Vij f opmerkingen zijn neu-
traall  van aard of niet relevant. Veertien opmerkingen zijn (uitgesproken) positief 
getintt en omvatten bijvoorbeeld woorden als 'goed om door te gaan', Vond het 
well  leuk', 'met veel plezier gedaan', 'voelde zich echt verantwoordelijk', hij is trots' 
enn 'leerplezier'. Over de onderlinge verschillen tussen de zes scholen in uitspraken 
vann ouders kan worden gezegd dat op school nr. 1 met drie aanvullende opmer-
kingenn geen positieve (maar wel 2 neutrale) uitspraken zijn gedaan en dat op de 
schooll  met nummer 5 binnen drie aanvullende opmerkingen uitsluitend posi-
tievee uitspraken zijn gedaan. Op de andere scholen wisselen de positieve en neu-
tralee opmerkingen zich af. 

Samenvattingg en conclusie 
Dee ouders van de tutoren blijken over het algemeen, zowel bij de open als bij 

dee gesloten vragen, positief te zijn over het tutorprogramma. De laagst scorende 
vraagg is die naar een toename van het zelfvertrouwen, waarmee 23% van de ouders 
hett niet eens was (met 8% missings). Desondankss is de meerderheid van de ouders 
(69%)) van mening dat hun kind meer zelfvertrouwen heeft: gekregen. Met deze in 
verhoudingg laagst scorende vraag blijken verreweg de meeste ouders een positief 
beeldd te hebben van het tutorprogramma en staan zij er grotendeels achter. 

Bijj  de open vragen bestaat 78% van de antwoorden op de vraag naar de me-
ningg over het tutorprogramma uit positieve tot zeer positieve opmerkingen, de 
resterendee 22% van de antwoorden omvat min of meer neutrale antwoorden waar-
uitt vaak blijkt dat deze ouders vinden dat zij te weinig op de hoogte zijn gehouden 
overr de gang van zaken rond het tutorprogramma. Kennelijk hebben de ouders 
vann de tutees gedurende het programma meer informatie gekregen of zijn zij an-
derszinss meer bij het programma betrokken geweest, want bij hen werd dit aspect 
slechtss incidenteel genoemd, zoals zal blijken uit de volgende paragraaf. Als posi-
tieff  wordt door veel ouders van tutoren aangegeven dat zij vinden dat de beide 
kinderenn beter worden van de samenwerking. 

Verderr valt bij de open vragen op dat er verschillen zijn tussen de antwoorden 
vann de ouders van de zes verschillende scholen, zoals blijkt uit de verhouding 
tussenn positieve en neutrale antwoorden. 
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6.3.22 Ouders van de tutees 
Hett gesloten deel van de vragenlijsten, dat 8 vragen omvat, zal in 6.3.2.1 wor-

denn besproken, waarna vervolgens in 6.3.2.2 de antwoorden van de ouders van de 
tuteess op de twee open vragen worden geanalyseerd. 

6.3.2.11 Antwoorden op de gesloten vragen 
Inn Tabel 6.3 staan de resultaten vermeld van de vragenlijsten voor het gedeelte 

mett de acht gesloten vragen die door de ouders van de tutees uit groep 4 (5) zijn 
ingevuld.. Door 46 ouders van tutees is de vragenlijst ingevuld, hetgeen betekent 
datt ook enkele ouders van drop-outs hun mening over het tutorprogramma heb-
benn gegeven. 

Uitt de tabel is af te lezen wat de ouders percentueel gezien hebben geant-
woord.. Per vraag zullen de antwoorden nu kort worden besproken. Net als de 
ouderss van de tutoren vonden ook alle ouders van de tutees het goed dat hun kind 
werdd geholpen door een ouder kind. De meeste ouders, 76 % denken dat hun 
kindd door het werken met een tutor ook beter heeft leren omgaan met oudere 
kinderen.. Hier is 22% het niet mee eens. Meerdere ouders die 'niet mee eens' 
haddenn geantwoord, schreven ofwel onder aan de bladzijde ofwel in het hokje zelf 
datt 'hun kind al goed met oudere kinderen kon omgaan'. Verder is 87% van de 
ouderss van mening dat hun kind met rekenen vooruit is gegaan, 4% is het daar 
niett mee eens en 2% (één ouder) zelfs helemaal niet. Op de vraag of de eigen 
dochterr of zoon het leuk vond om met een ouder kind te werken antwoordt 94% 
bevestigend.. Eveneens 94% van de ouders vindt het goed dat hun kind in de 
toekomstt weer door een ouder kind wordt geholpen. Met de stelling dat het kind 
niett is achteruitgegaan in de andere vakken op school is 94% van de ouders het 
eenss en dat het kind meer zelfvertrouwen heeft gekregen wordt door 9 1% van de 
ouderss bevestigd. Ten slotte is 87% van de ouders het ermee eens dat het goed is 
geweestt voor het kind om door een ouder kind te zijn geholpen. 

Samenvattendd kan worden gesteld, dat bij alle vragen minimaal 85% van de 
ouderss het eens is met hetgeen in de vraag is gesteld, behalve voor de vraag of het 
eigenn kind beter heeft leren omgaan met oudere kinderen, waar 22% van de ouders 
hett hier niet mee eens is. Verder is 6% van de ouders het er niet mee eens dat hun 
kindd vooruit is gegaan met rekenen. Eveneens 87% van de ouders vindt dat het 
hunn kind goed heeft gedaan om door een ouder kind geholpen te worden, 13 % 
(inclusieff  de missings) is daar kennelijk niet zo van overtuigd. Overigens repre-
senteertt de 87% van de ouders die het in de beide gevallen wel met de stelling eens 
zijnn een overgrote meerderheid, zodat ook hier de antwoorden van de ouders 
positieff  geïnterpreteerd mogen worden. Voor alle overige stellingen lijken de ant-
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woordenn van de ouders consistent te zijn en is men kennelijk positief over de 

aspectenn met betrekking tot het tutorprogramma waaraan in de stellingen wordt 

gerefereerd. . 

Tabell 6.3 Resultaten van de vragenlijst voor de ouders van de tutees 

Meningg van de ouders van de tutoren over het tutorprogramma (N=46) 

helemaall mee eens niet mee helemaal missings 
meee eens eens niet mee 

eens s 
%% % % % % 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/ 52 48 - - -
dochterr door een ouder kind werd 
geholpen n 

22 Ik denk dat mijn zoon/dochter beter 11 65 20 2 2 
heeftt leren omgaan met oudere kinderen 

33 Ik denk dat mijn zoon/dochter met 41 46 4 2 7 
rekenenn is vooruitgegaan 

44 Ik denk dat mijn zoon/dochter het leuk 50 44 2 2 2 
vondd om met een ouder kind te werken 

55 Als mijn zoon/dochter in de toekomst 55 39 4 - 2 
weerr door een ouder kind geholpen mag 
worden,, vind ik dat goed 

66 Mijn zoon/dochter is in de andere vakken 31 63 2 4 
opp school niet achteruitgegaan 

77 Mijn zoon/dochter heeft meer zelf- 35 56 7 - 2 
vertrouwenn gekregen 

88 Ik kan merken aan mijn zoon/dochter 35 52 9 - 4 
datt het hem/haar goed heeft gedaan om 
doorr een ouder kind geholpen te worden 

6.3.2.22 Antwoorden van ouders van tutees op de open vragen 

Onderstaandd worden de antwoorden van de ouders op de open vragen samenge-

vat. . 

VraagVraag 1 

'Kunt'Kunt u in enkele woorden zeggen wat uw mening is over het tutorprogramma in 

dede school?' 
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Samenvattingg van de antwoorden: 
Niett alle ouders hebben de open vragen beantwoord. Van de 36 door ouders 
gegevenn antwoorden reageren 35 ouders (97%) positief tot zeer positief. Slechts 
éénn ouder geeft aan geen mening te hebben omdat deze te weinig geïnformeerd 
zouu zijn. Geen enkele ouder reageert negatief. Door de positief reagerende ouders 
wordenn veelvuldig de woorden '(heel, erg) goed', 'leuk', 'prima' en 'positief' ge-
bruikt.. Ook tussen de ouders van de scholen afzonderlijk lijken er geen afwij-
kendee meningen te bestaan, dat wil zeggen dat ouders over alle scholen vrijwel 
onverdeeldd positief lijken te zijn over het tutorprogramma. 

Ouderss voeren meestal specifieke redenen aan waarom zij het programma goed 
vindenn of als positief beleven. Zo wordt bijvoorbeeld door negen ouders genoemd 
datt het 'cognitief goed is', een extra steun is', 'dat het heeft geholpen', of'dat het 
kindd (goed) is vooruitgegaan'. Door zeven ouders wordt aangegeven dat zij het 
eenn (heel) goed programma of systeem vinden en het feit dat leerlingen elkaar 
helpenn wordt door drie ouders als positief gezien. Eveneens drie ouders noemen 
dee omgang en de sociale ontwikkeling van de kinderen als een positief punt. Twee 
ouderss noemen het programma 'leerzaam' en eveneens twee ouders geven aan dat 
hett leuk en ontspannen is of dat het kind er graag naar toe gaat. 

VraagVraag 2 
'Wat'Wat ik verder nog wil zeggen 

Samenvattingg van de antwoorden: 
Inn totaal is door 25 ouders een aanvulling bij deze vraag gegeven. Deze aanvullin-
genn zijn afkomstig van ouders van vier scholen, op de twee andere scholen hebben 
ouderss niets meer aangevuld. Van de 25 aanvullingen zijn er 17 positief van in-
houd,, vijf aanvullingen zijn min of meer neutraal of zonder mening ('wil vaker 
geïnformeerdd worden', 'leerkracht moet controleren', 'kind is ambivalent', 'kind 
moett meer aandacht krijgen en 'moeilijk te beoordelen'). Drie aanvullingen zijn 
negatief,, waarvan er twee betrekking hebben op het 'missen van (leuke) dingen in 
dee klas' of dat de 'dochter het niet leuk vindt om met oudere kinderen te werken'. 
Opvallendd is, dat twee van de neutraal getinte opmerkingen en de twee negatieve 
aanvullingenn afkomstig zijn van één en dezelfde school (school nr. 3) en dat op 
dezee school 'slechts' twee opmerkingen positief van aard zijn. Op de andere scho-
lenn ligt de verhouding tussen neutrale en positieve opmerkingen anders, dat wil 
zeggenn dat er op één school drie positieve tegenover drie neutrale en één negatieve 
aanvullingenn zijn gegeven (school nr. 4), op één school zeven positieve aanvullin-
genn tegenover één neutrale opmerking (school nr. 5) en op school nr. 2 zijn er 
uitsluitendd positieve tot zeer positieve (totaal 9) aanvullingen. De 17 positief ge-
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tintee aanvullingen bevatten opmerkingen zoals: 'helemaal enthousiast', 'heel goed', 
'ergg trots', ('heel) positief', 'beduidend beter', 'vooruitgegaan', 'meer zelfvertrou-
wen',, 'doorgaan', 'bedankt', 'dankbaar', 'blij mee', 'veel beter geworden' en 'hope-
lij kk blijf t het programma zo lopen'. 

Vann de twee scholen (school nr. 1 en 6) waarvan de ouders geen aanvullende 
opmerkingg hebben geplaatst is niet bekend hoe zij er ertegenover staan, afgezien 
vann de al gegeven antwoorden bij de eerste vraag. Overigens waren de antwoorden 
vann deze ouders op de eerste vraag wel overwegend positief. 

Samenvattingg en conclusie 
Zoalss blijkt uit zowel de gesloten als de open vragen, lijken de ouders positief 

overr de verschillende aspecten van het tutorprogramma. De meest afwijkende 
meningg van de ouders bij de gesloten vragen betreft nog de vraag of het eigen kind 
beterr heeft leren omgaan met oudere kinderen, waar 22% het niet mee eens was. 
Uitt de open vragen blijkt , dat als positief wordt ervaren dat leerlingen op leer-
gebiedd extra ondersteuning krijgen en / of hierin vooruit blijken te zijn gegaan. 
Verderr wordt het tutorprogramma op zich als een goed programma gewaardeerd 
enn wordt ook het feit dat leerlingen elkaar helpen en zich hierdoor ook sociaal en 
communicatieff  ontwikkelen als positief ervaren. Negatieve opmerkingen worden 
geplaatstt bij het feit dat kinderen soms (leuke) dingen moeten missen in de klas 
alss gevolg van de tutorlessen en in één geval zegt de ouder dat het kind het niet 
leukk vindt om met oudere kinderen te werken. In verhouding worden de meeste 
positievee en neutraal getinte opmerkingen geplaatst door ouders van kinderen op 
éénn specifieke school, namelijk school nummer 5. Voor het overige spreken ouders 
zichh soms spontaan uit als dankbaar en blij dat hun kind aan het programma heeft 
kunnenn deelnemen. 

6.44 Verschillen tussen scholen 

Inn hoofdstuk 5 is een aparte subparagraaf gewijd aan differentiële schooleffecten. 
Dee conclusie was, dat op verschillende onderdelen van rekenvaardigheden de scho-
lenn inderdaad een verschillende groei hebben doorgemaakt. Opvallend was, dat 
inn de gevallen waarin de verschillen tussen scholen significant waren, de school 
mett nummer 5 steeds de sterkste groei en de hoogste scores wist te behalen. In de 
gevallenn waarin de verschillen tussen de scholen niet significant waren, bleek school 
55 niet de hoogst scorende school te zijn. Om deze reden is ook voor het evaluatieve 
onderdeell  van dit onderzoek in dit hoofdstuk nagegaan of mogelijk bevestigd zou 
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kunnenn worden dat school nummer 5 door de betrokkenen positiever is beoor-
deeldd dan door de betrokkenen op de andere scholen. Geconcludeerd moet wor-
den,, dat hier geen eenduidig antwoord gegeven kan worden. In enkele gevallen 
wordtt school 5 uitsluitend positief beoordeeld, maar dat geldt soms ook voor 
anderee scholen, zodat hieraan geen conclusies kunnen worden verbonden. Overi-
genss is school 5 wel de enige experimentele school uit het onderzoek waar de 
proefleiderr zelf als leerkracht deel uitmaakte van het team. Op de andere scholen 
wass de proefleider steeds een externe persoon die vanuit de UVA op de school was 
geplaatstt om het tutorprogramma te implementeren. Mogelijk heeft deze situatie 
eenn positieve invloed gehad op de integratie van het programma op de school zelf, 
maarr dat kan niet eenduidig uit de voorliggende evaluatie van het programma 
wordenn geconcludeerd. 

6.55 Conclusies 

Uitt de in dit hoofdstuk beschreven evaluatie komt een genuanceerd beeld naar 
vorenn van hoe het tutorprogramma door de verschillende betrokkenen is ervaren. 
Hoewell  over het algemeen de meeste direct en indirect betrokken partijen redelijk 
positieff  tot soms zeer positief blijken te zijn over het tutorprogramma, komen ook 
knelpuntenn en negatieve bevindingen naar voren die van waarde kunnen blijken 
tee zijn voor het verbeteren van implementaties van tutorprogrammas in de toe-
komst.. Leerkrachten en proefleiders geven een positief advies om op andere scho-
lenn ook met een tutorprogramma te gaan werken. De kanttekeningen die bij het 
programmaa in deze opzet zijn gemaakt, kunnen dienen tot een verbetering van de 
organisatie,, opzet en implementatie van tutorprogrammas in het algemeen. 

Watt opvalt is, dat met de verschillende onderzoeksinstrumenten door alle be-
trokkenn partijen een consistent beeld wordt geschetst, waarin de partijen niet met 
elkaarr in tegenspraak blijken te zijn, noch over de positieve, noch over negatieve 
bevindingen.. Allereerst worden hieronder de positieve bevindingen nog eens sa-
mengevat. . 

Dee vele gerapporteerde positieve aspecten betreffen onder andere de ontwik-
kelingg van sociale vaardigheden, de stimulans voor de sociaal-emotionele ontwik-
keling,, de vooruitgang in de rekenvaardigheden, het leren om hulp en uitleg te 
gevenn aan medeleerlingen, het met elkaar leren samenwerken en het feit dat zowel 
tutorenn als tutees van het programma blijken te profiteren. Echter, het directe 
profijtt op rekengebied voor de tutees lijk t het meest in het oog te springen. 
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Ookk de ouders van zowel tutoren als tutees zijn overwegend positief in hun 
meningg over het programma. Zij waarderen veelal dat de beide leerlingen een 
positieff  contact opbouwen en geven in meerderheid aan dat het goed is voor het 
zelfvertrouwenn van hun kind. Enkelen zien eveneens een ontwikkeling van het 
verantwoordelijkheidsgevoell  en ook van de rekenvaardigheden. Ouders van tutees 
zijnn over het algemeen verheugd dat hun kind extra ondersteuning krijgt en zien 
eveneenss als positief punt van de opzet waarin leerlingen elkaar helpen bij het 
leren,, dat de sociale ontwikkeling en de omgang tussen jongere en oudere leerlin-
genn wordt bevorderd. 

Tutorenn blijken er over het algemeen plezier in te hebben om tutor te zijn, 
hoewell  uit de evaluaties van proefleiders, leerkrachten en ouders bleek dat het 
programmaa voor hen wel erg intensief was, veel beslag legde op hun tijd en te lang 
heeftt geduurd. Desondanks realiseren veel tutoren zich, dat ze zelf ook iets leren 
enn vinden zij het waardevol en motiverend dat ze iemand anders kunnen helpen 
diee er meestal ook merkbaar profijt van heeft. 

Dee tutees ten slotte, lijken zich wel te bevinden bij de hulp en aandacht van 
hunn tutor. Meestal vinden ze dat ze een aardige of lieve tutor hebben, vooral als 
daarr ook nog mee gelachen kan worden. Wat door de tutees als het leukste wordt 
ervarenn zijn de afwisselende opdrachten en rekenspelletjes, waardoor ze soms zelfs 
ongemerktt met rekenen bezig zijn. Zij ervaren het als het meest problematisch 
wanneerr de opdrachten wat moeilijk zijn, in dat geval wordt het werken met een 
tutorr al gauw minder leuk gevonden. Maar door de grote variatie in soorten op-
drachtenn zijn er kennelijk ook altijd wel opdrachten bij die niet te moeilijk zijn. 
Ookk ervaren veel tutees het als positief dat ze zelf merken dat ze vooruitgaan, dat 
hett rekenen beter gaat en dat het rekenen daardoor soms in de klas ook leuker 
wordt.. Een goede afstemming van de moeilijkheidsgraad van de opdrachten die 
dee tutees tijdens de lessen moeten uitvoeren, blijkt echter wel van belang bij het 
kiezenn van de inhoud van de leerstof. 

Voorr de tutoren blijken er wat meer bezwaren aan het tutorprogramma te 
klevenn in de vorm waarin het op de scholen is uitgevoerd. Op een aantal scholen 
ervarenn tutoren dat zij soms leuke dingen missen in de klas, of dat zij bepaalde 
lessenn missen die ze eigenlijk wel nodig hebben. Mogelijk bedoelen leerkrachten 
ditt aspect als zij spreken over de roosterproblemen en het feit dat de tutoren vaak 
uitt de klas zijn. Kennelijk is het inplannen van de tutorlessen op tijdstippen dat de 
tutorenn niet te veel zaken in de klas missen een probleem. 

Eenn ander punt blijkt de 'bemanning' van het programma te zijn: er is altijd 
eenn begeleider bij het programma nodig en het is kennelijk niet altijd mogelijk 
eenn begeleider binnen het eigen team hiervoor vrij te maken. De suggestie van 
uitbreidingg in formatie zal in de praktijk vaak niet te realiseren zijn. Eén van de 

220 220 



leerkrachtenn doet als suggestie voor een oplossing van het 'bemannings' probleem 
datt de school er bewust voor moet kiezen. Kennelijk was er nu niet altijd vol-
doendee 'feeling' en betrokkenheid vanuit het team. 

Hett trainen van sociale vaardigheden bij de tutoren wordt als noodzakelijk 
gezien,, mogelijk ook zelfs voor leerkrachten, zoals door één proefleider wordt 
gesuggereerd.. Enkele leerkrachten noemen, dat met name de populatie (allochto-
nen)) op hun school zeer geschikt is voor een tutorprogramma. Echter, van de zes 
experimentelee scholen bestond 'slechts' de helft uit onderwijsvoorrangsscholen en 
ookk op de drie niet-onderwijsvoorrangsscholen bleek men positief te zijn over het 
programma.. Ook andere schoolpopulaties zijn blijkbaar geschikt voor het invoe-
renn van een tutorprogramma. 

Tutorenn en tutees spreken veelvuldig over hun eigen rol en die van de ander. 
Eenn aantal tutoren geeft aan moeite te hebben met de tutee en er daardoor minder 
plezierr in te hebben: de ander is soms vervelend, lastig, wil niet luisteren of doet 
niks.. Daarnaast willen sommige tutoren aardig blijven, omdat de tutee misschien 
anderss niet meer met hen wil werken. Uit de uitspraken van de tutees blijkt dat zij 
hett inderdaad belangrijk vinden dat de ander lief of aardig is, maar zij zijn zich er 
somss goed van bewust dat ze het de ander met hun gedrag moeilijk kunnen ma-
ken,, of andersom, de tutor maakt het de tutee soms moeilijk. Enkele leerkrachten 
gavenn het belang van de juiste koppeling dan ook al aan. Tevens bleek dat, indien 
beidee partijen een positieve bijdrage hebben in de samenwerkingsrelatie en de 
leerlingenn elkaar mogen, er zelfs vriendschappen tussen hen kunnen ontstaan. 

Eenn laatste punt betreft de gepercipieerde betrokkenheid van de ouders van de 
tutorenn op sommige scholen. Zij vonden dat zij niet genoeg waren geïnformeerd 
enn voelden zich naar eigen zeggen niet altijd voldoende betrokken bij het pro-
gramma.. Het is niet duidelijk waarom dit op sommige scholen wel naar voren 
kwamm en op andere scholen niet. Mogelijk speelt de niet-Nederlandstalige achter-
grondd van sommige ouders hier een rol. De ouders van de tutees voelden zich 
blijkbaarr niet te weinig geïnformeerd. 

All  met al biedt de hier beschreven evaluatie veel aanknopingspunten voor ver-
deree verbetering van de opzet en implementatie van tutorprogrammas. Zowel de 
concretee effecten die in hoofdstuk 5 zijn besproken, als de beleving van de betrok-
kenenn die in het voorliggend hoofdstuk is behandeld, zijn beide van belang voor 
verderee implementatie van tutorprogrammas in de praktijk. Met deze conclusies 
kann de praktijk zijn voordeel doen en kan tevens de basis worden gelegd voor 
verderr wetenschappelijk onderzoek. In het nu volgende slothoofdstuk zullen hier-
toee enige aanzetten worden gegeven en worden verdere aanbevelingen met het 
oogg op toekomstige ontwikkelingen gedaan. 
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