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Conclusie ss en discussi e 





Inn dit slothoofdstuk wordt kort gereflecteerd op de resultaten van het 
onderzoekk zoals deze in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven. 
Naa een korte samenvatting en interpretatie van de resultaten, wordt 
getrachtt verklaringen te vinden voor enkele in het oog springende bevin-
dingen.. Vanuit de evaluatiegegevens zullen aanbevelingen worden ge-
daann voor de opzet van tutorprogramma's in de praktijk. Voorts worden 
aanbevelingenn gedaan voor verder onderzoek op het gebied van 
tutorprogramma's.. Tot slot wordt de relevantie van de resultaten van 
ditt onderzoek besproken, zowel voor het onderwijsveld, inclusief de 
onderwijsvoorrangsscholen,, als voor het onderwijsbeleid, op lokaal en 
opp nationaal niveau. 

7.11 Samenvatting , interpretati e en relevanti e van de cognitiev e en 
sociaal-emotionel ee onderzoeksresultate n 

Tenn aanzien van alle gevonden resultaten moet worden opgemerkt, dat dit 
onderzoekk in de hier gehanteerde opzet, geen gegevens heeft opgeleverd over wat 
zichh exact heeft afgespeeld tijdens de tutor-tuteesessies en in de interacties tussen 
dee leerlingen. Daarom zijn de hieronder beschreven interpretaties van de gevon-
denn resultaten tentatief en kunnen deze dan ook niet worden beschouwd als slui-
tendee verklaringen voor de al of niet gevonden verschillen. 

Voorr wat betreft de hulpontvangende tutees blijkt het in het Nederlandse on-
derwijss mogelijk te zijn, om met behulp van een tutorprogramma een verbetering 
vann de inzichtelijke rekenvaardigheden te bewerkstelligen. Deze vooruitgang vindt 
zijnn afspiegeling in een verhoging van de vaardigheidsniveaus bij de meeste leer-
lingen.. Ook al zijn de uitlegvaardigheden van sommige tutoren, zoals in de theo-
retischee hoofdstukken is beschreven, kwalitatief misschien niet altijd even goed 
alss die van sommige leerkrachten, toch verkrijgen de tutees meer inzicht dan de 
controleleerlingenn die niet met een tutor hebben gewerkt. Echter, de automatiserings-
vaardighedenvaardigheden van de tutees blijken niet te zijn verbeterd, ondanks het feit dat hier 
tijdenss de tutorlessen en met gebruikmaking van verschillende soorten opdrach-
tenn ruim aandacht aan is besteed. Voor wat betreft de oplossingsstrategieën van de 
tuteestutees is middels de opgaven die schriftelijk zijn uitgewerkt (de eigen constructies) 
enigg inzicht verkregen in de oplossingswijzen van vier tutees, die in de vier catego-
rieënn extreem hoog of laag scoorden op respectievelijk de Cito-toets en/of de 
automatiseringstoets.. De twee tutees die een goed inzicht hadden, leken eerder tot 
eenn goede oplossing te komen dan de twee tutees die over goede automatiserings-
vaardighedenn beschikten. Echter, aangezien er sprake is van een selecte steekproef, 
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eenn klein aantal leerlingen en er slechts één opgave is geanalyseerd, is de gene-
raliseerbaarheidd van de bevindingen in hoge mate beperkt. 

Voorr de inzichtelijke rekenvaardigheden van de tutoren op de subtoets Getallen 
&&  Bewerkingen ziet men ten opzichte van de leerlingen op de controlescholen op 
dee korte termijn (niet-significante) verschuivingen die op de lange termijn, een 
halff  jaar na afloop van het programma, wel significant blijken te zijn. Op de 
subtoetss Meten, Tijd & Geld werden geen resultaten gevonden, hoewel de scores 
vann de tutoren bij elke nameting hoger blijken te zijn dan die van de leerlingen op 
dee controlescholen. Daarnaast zijn de automatiseringsvaardigheden van de tutoren 
duidelijkk verbeterd. Opmerkelijk is dat de effectgrootte, op basis van de verschil-
scoress tussen de tweede nameting en de retentiemeting een halfjaar na afloop van 
hett programma, voor de beide controlegroepen nog vrijwel even groot is als de 
effectgroottee van de verschil-len tussen de eerste en de tweede nameting. Vooral 
vergelekenn met de leerlingen op de controlescholen is er sprake van een groot 
effect.. Voor wat betreft de schriftelijk uitgewerkte oplossingsstrategieën van de tut-
orenoren leken de twee tutoren met de goede automatiseringsvaardigheden iets in het 
voordeell  te zijn bij het komen tot een goede oplossing van de opgaven. Echter, de 
tweee tutoren die over een goed inzicht beschikten leken voor wat betreft het ge-
bruikk maken van handige strategieën weer iets in het voordeel te zijn. Om de-
zelfdee redenen als die voor de tutees zijn genoemd is de generaliseerbaarheid van 
dezee bevindingen echter beperkt. 

Uitt het bovenstaande blijkt , dat de twee hier onderzochte soorten reken-
wiskundevaardighedenn zich voor de tutoren en de tutees verschillend van elkaar 
blijkenn te hebben ontwikkeld. De tutees zijn meer vooruitgegaan in de inzichte-
lijk ee rekenvaardigheden, terwijl de tutoren juist betere automatiseringsvaardigheden 
hebbenn ontwikkeld. De vraag dringt zich op wat de oorzaak kan zijn van deze 
verschillendee resultaten. Eerst gaan we in op de tegenvallende resultaten van de 
tutorentutoren op inzichtelijk rekengebied. In hoofdstuk 1 hebben we vanuit de literatuur-
studiee al gezien, dat lagere-ordevaardigheden (zoals bijvoorbeeld automatiserings-
vaardigheden)) bij peer tutoring veelal grotere effecten te zien gaven dan hogere-
ordevaardigheden.. Wij veronderstelden hier, dat het bij een groter leeftijdsverschil 
tussenn tutor en tutee en daarmee een grotere afstand in leerstofniveau, wellicht 
well  mogelijk zou kunnen zijn om hogere-ordevaardigheden door een tutor te 
latenn instrueren. Dit blijkt voor de tutees inderdaad op te gaan. Tevens stelden wij 
opp basis van de literatuur, dat een groot niveauverschil tussen tutor en tutee voor 
dee tutee mogelijk tot meer leerwinst leidt, maar dat de kans op leerwinst voor de 
tutorr daardoor af kan nemen. Dit blijkt in dit onderzoek het geval te zijn: de 
tuteess zijn voor wat betreft de inzichtelijke rekenvaardigheden duidelijk vooruit-
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gegaan,, de tutoren daarentegen weinig. Het leeftijdsverschil van gemiddeld drie 
jaarr tussen de tutees en de tutoren werkte in de hand dat de afstand in niveau 
relatieff  groot was, waardoor de tutoren bij voorbaat al weinig kans maakten om 
leerwinstt te boeken. De tutoren zijn daarbij uiteraard getoetst op het niveau van 
dee eigen groep (7 en 8) terwijl zij werkten met leerstof op het niveau van groep 4, 
zodatt er eigenlijk weinig leerwinst voor hen mogelijk was. Wat betreft de 
automatiseringsvaardigheden-,automatiseringsvaardigheden-, dus de wat men noemt 'lagere-ordevaardigheden', 
zijnn de tutoren echter wel sterk vooruitgegaan. Mogelijk komt dit, doordat de 
tutorenn deze stof juist nog niet of onvoldoende beheersten toen zij aan het 
tutorprogrammaa begonnen. Door de oefening en de herhaling in de tutorlessen, 
aangevuldd met het dagelijks toepassen van deze basisvaardigheden bij het oplos-
senn van de opgaven van het rekenwerk in de eigen klas, heeft bij de tutoren moge-
lij kk een reconstructie van deze vaardigheden plaatsgevonden, met tot gevolg een 
beteree beklijving van deze vaardigheden. Dit zou tevens kunnen verklaren dat er 
voorr de tutoren wel een gedeeltelijk effect is gevonden bij de subtoets Getallen & 
Bewerkingen,, waar bij het onderdeel hoofdrekenen ook een beroep wordt gedaan 
opp de automatiseringsvaardigheden. 

Desondankss bevreemdt het, dat er bij de tutees geen verbetering van de automa-
tiseringsvaardighedentiseringsvaardigheden is opgetreden, ondanks alle extra oefening. In hoofdstuk 5 is 
all  gesuggereerd dat de automatiseringsvaardigheden voor de tutees mogelijk nog 
intensieverr en/of langduriger geoefend hadden moeten worden om te kunnen 
leidenn tot een duidelijke verbetering. Een andere mogelijkheid is, dat 
automatiseringsvaardighedenn niet goed met behulp van een tutor over te dragen 
zijn,, hoewel deze verklaring niet voor de hand lijk t te liggen, omdat hiervoor geen 
duidelijkee oorzaak is. Een derde en wellicht meer voor de hand liggende moge-
lijkheidd is echter, dat de didactiek niet toereikend is geweest. In paragraaf 7.2 zal 
hierr onder aanbevelingen voor de opzet van tutorprogramma's nader worden inge-
gaan. . 

Voorr wat betreft de resultaten met betrekking tot het sociaal-emotionele func-
tionerentioneren van tutoren en tutees, kon met dit onderzoek niet worden aangetoond dat 
dee rekenmotivatie van tutees of van tutoren is verbeterd. Dit lijk t echter in tegen-
spraakk met de bevindingen in hoofdstuk 6, waar een aantal tutees en tutoren zelf 
somss constateren dat de houding ten opzichte van rekenen-wiskunde in de klas is 
verbeterd.. Deze verbetering wordt ook bevestigd door een aantal leerkrachten en 
ouders.. Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige bevinding kan op twee manieren zijn 
veroorzaakt.. Ofwel het instrument meet niet wat het beoogt te meten, wat zoveel 
will  zeggen dat de inhoudsvaliditeit van het instrument onvoldoende zou zijn 
(Drenthh en Sijtsma, 1990), óf de ouders, tutoren en tutees zijn subjectief in hun 
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belevingg en menen een verandering te bespeuren die er in werkelijkheid niet of 
nauwelijkss is. Een soortgelijke tegenstrijdigheid kan tevens worden afgeleid uit 
bevindingenn met betrekking tot het zelfvertrouwen. In hoofdstuk 6 is namelijk 
beschreven,, dat 91% van de ouders van de tutees van mening is dat hun zoon of 
dochterr meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Uit een eerder gepubliceerd onder-
zoekk (Vbsse & Roede, 1999) is echter gebleken, dat niet duidelijk kon worden 
aangetoondd dat het zelfvertrouwen van de tutees was toegenomen. De antwoorden 
vann de ouders in dit onderzoek lijken echter te wijzen op een door de ouders 
gepercipieerdd toegenomen zelfvertrouwen. Voor het zelfvertrouwen lijk t zich daar-
meee een zelfde tegenstrijdigheid voor te doen als voor de rekenmotivatie. Ook 
hierr kan men zich afvragen of het instrument onvoldoende inhoudsvalide is, of 
datt wellicht de beleving van de betrokkenen gekleurd is door een positieve me-
ningg over het programma of doordat er veel energie in het tutorprogramma is 
gestoken.. De cognitieve dissonantietheorie verklaart het laatstgenoemde ver-
schijnsel,, door te veronderstellen dat mensen bij een relatief grote inspanning 
onbewustt hun beeld over de effecten van deze inspanning hierop afstemmen. 
Mogelijkk ook is hier sprake van een soort na-ijleffect voor de gemeten aspecten op 
sociaal-emotioneell  niveau, zoals in hoofdstuk 1 ter sprake is gekomen. Nog afge-
zienn van de zojuist genoemde mogelijke verklaringen voor de tegenstrijdige bevin-
dingen,, kan hier ook het fenomeen van het ontbreken van verband tussen zelf-
rapportagegegevenss en observatie- en onderzoeksgegevens een rol spelen. Hoe dan 
ook,, door middel van dit onderzoek kon ook een half jaar na afloop van het 
programmaa niet worden aangetoond dat de rekenmotivatie van de tutoren of 
tuteess is verbeterd. 

Tenn aanzien van overige bij de tutoren onderzochte sociaal-emotionele aspec-
tenn vinden we weinig resultaat. Het welbevinden en de schoolmotivatie zijn, zoals 
inn hoofdstuk 3 is beschreven, gemeten met de Schoolvragenlijst (SVL). Gezien de 
hierbovenn beschreven bevindingen met de rekenmotivatievragenlijst kan wat be-
treftt het validiteitaspect worden gesteld, dat de begripsvaliditeit van de SVL vol-
genss de COTAN-beoordeling 1990 'goed' is bevonden (Evers, Van Vliet-Mulder 
&&  Groot, 2000). Voor het welbevinden van de tutoren, met als onderliggende di-
mensiess 'plezier op school' en 'sociaal aanvaard voelen', zijn geen effecten gevon-
den.. Kennelijk leidt de deelname aan het tutorprogramma (zoals gemeten met 
dezee vragenlijst) niet tot méér 'plezier op school' of tot het zich méér 'sociaal 
aanvaardd voelen' dan vóór dee deelname aan het programma. Voor de schoolmotivatie 
vanvan de tutoren in het algemeen wordt een klein effect gevonden, dat lijk t te kun-
nenn worden toegeschreven aan de subtoets 'leertaakgerichtheid'. Bij nadere be-
schouwingg van de twee gebruikte onderliggende dimensies van deze schaal voor 
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dee schoolmotivatie, worden voor de 'concentratie in de klas' geen hogere scores 
gevonden,, maar de 'leertaakgerichtheid' van de tutoren blijkt in vergelijking met 
dee rest van de klas en vergeleken met de controlescholen wel duidelijk te zijn 
toegenomen.. Ook een half jaar na afloop van het programma is dit verschil nog 
duidelijkk aanwezig. De tutoren vinden kennelijk van zichzelf, dat zij in de klas 
harderr werken en méér hun best doen dan vóór de aanvang van het tutor-
programma.. Uit de evaluatie van het programma in hoofdstuk 6 is wat betreft dit 
harderr werken in de klas naar voren gekomen, dat zowel tutoren als leerkrachten 
enn ouders van mening waren, dat deelname aan het tutorprogramma voor de 
tutorenn een extra belasting vormde. Men vond dat de tutoren minder tijd hadden 
omm hun werk te doen dan de overige leerlingen in de klas en daardoor harder 
moestenn werken om hun taken af te krijgen. Dit lijk t in overeenstemming te zijn 
mett de in de vragenlijsten gevonden hogere leertaakgerichtheid. Kennelijk heb-
benn de tutoren in de minder beschikbare tijd in de klas harder gewerkt dan nor-
maall  om hun werk af te krijgen en deden zij meer hun best. Het meest opmerke-
lij kk is echter, dat na afloop van het tutorprogramma, op het moment dat de nood-
zaakk tot het harder werken van de tutoren eigenlijk niet meer aanwezig was, de 
leertaakgerichtheidd van de tutoren toch nog steeds hoog was en zelfs nog is toege-
nomenn ten opzichte van de tweede effectmeting toen de tutoren nog volop 'in 
bedrijf'' waren. Deze bevinding zou erop kunnen duiden dat de verbeterde werk-
houdingg van de tutoren van meer blijvende aard is en dat zij eraan gewend zijn 
geraaktt om harder te werken en zich meer in te spannen dan voorheen. Tevens valt 
op,, dat de overige leerlingen in de klas, dus de leerlingen die geen tutor waren, 
eveneenss hoger blijken te scoren op de subschaal leertaakgerichtheid. Het is mo-
gelijkk dat de verbeterde werkhouding van de tutoren en de implementatie van het 
tutorprogrammaa op school ook op de rest van de klas een positieve uitwerking 
heeftt gehad. Het verzwaarde takenpakket voor de tutoren lijk t hiermee tot een 
extraa neveneffect te kunnen leiden, namelijk een meer positieve instelling en werk-
houdingg in de klas, die in belangrijke mate geldt voor de tutoren maar tevens, zij 
hett in wat mindere mate, ook voor de rest van de klas. Dit lijk t een interessante 
bijkomstigee bevinding van dit onderzoek. 

Tott slot is voor het sociaal-emotionele aspect 'zelfvertrouwen in het geven van 
uitleguitleg op rekengebied en de sensitiviteit of het inlevingsvermogen in de ander' uitslui-
tendd in vergelijking met de rest van de klas en alleen op de korte termijn een lichte 
verbeteringg opgetreden. Hoewel de scores van de tutoren bij de beide nametingen 
enn bij de retentiemeting hoger zijn dan bij de beginmeting en de scores van de 
beidee controlegroepen (de controlescholen en rest van de klas) juist lager blijken 
tee zijn bij de retentiemeting, blijkt het effect bij toetsing te klein om van een 
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significantt positief resultaat te kunnen spreken. Echter, op grond van de effect-
groottess (van .22 tot .47) lijk t het aannemelijk dat dit effect bij grotere groepen 
well  significant zou kunnen zijn. Mogelijk draagt de deelname aan het tutor-
programmaa wel enigszins bij tot een voor de tutoren verhoogd positief bewustzijn 
vann het wederkerigheids aspect in de relatie tussen de tutor en de tutee, waarbij de 
tutorr zich primair op de ander richt, de ander aandacht geeft in de vorm van de 
hulpp en de tutor ook signalen van de tutee opvangt. Wellicht voelen de tutoren 
zichh in de loop van de tijd meer thuis in deze rol en ontwikkelen zij geleidelijk 
meerr gevoeligheid voor de ander. Echter, enig voorbehoud is geboden, daar over 
dee kwaliteit van het instrument en met name over de begripsvaliditeit geen gege-
venss bekend zijn. 

Voorr wat betreft de afzonderlijke effecten voor allochtone leerlingen, valt op dat 
dee allochtone tutees op de korte termijn iets meer zijn vooruitgaan in de inzichte-
lijk ee rekenvaardigheden dan de allochtone leerlingen op de controlescholen. De 
allochtonee tutoren zijn daarentegen niet inzichtelijk beter gaan rekenen dan de 
controleleerlingen,, maar hun automatiseringsvaardigheden blijken wel aanzien-
lij kk te zijn verbeterd ten opzichte van de allochtone leerlingen op de controle-
scholen.. Zelfs een halfjaar na afloop van het programma blijken de automatiserings-
vaardighedenn nog te zijn toegenomen ten opzichte van de voorgaande metingen. 
Uitt deze resultaten blijkt, dat er voor de allochtone tutoren duidelijk méér en op 
eenn ander rekenaspect profijt lijk t te zijn ten opzichte van hun allochtone 'broe-
derss en zusters' op de controlescholen dan voor de allochtone tutees. Gezien het 
feit,, dat programma's die in Nederland specifiek voor de allochtone doelgroepen 
opp de onderwijsvoorrangsscholen zijn ontworpen slechts weinig succes sorteren, 
magg het hier gevonden resultaat wellicht bemoedigend worden genoemd. Overi-
genss zijn er internationaal gezien wel succesvolle programma's, zoals het Ameri-
kaansee 'Reading Recovery Program', dat is bedoeld voor de 20% leerlingen die 
hett laagste scoren met lezen in de eerste klas (groep 3) en het programma 'Success 
forr All' , dat 'schoolwide' is opgezet en een scala aan maatregelen omvat dat al bij 
hett voorschoolse leren begint (Slavin, Karweit & Madden, 1989; Slavin, Karweit 
&&  Wasik, 1994). In beide programma's wordt door 'tutors' intensieve één-op-één-
instructiee gegeven. De 'tutors' zijn in dat geval speciaal opgeleide en gecertificeerde 
leerkrachten.. De resultaten van beide programma's blijken indrukwekkend te zijn. 
Programma'ss van deze omvang en reikwijdte zijn er in Nederland (nog) niet, wel 
kennenn we inmiddels enkele programma's die zich richten op een speciale groep, 
zoalss het 'Piramideproject' en 'Kaleidoscoop'. Deze beide programma's richten 
zichh op kinderen in de voor- en vroegschoolse periode en hebben tot doel om 
kinderenn in achterstandssituaties een stimulans tot ontwikkeling te bieden, met 
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alss doel om de kansen op onderwijsachterstanden te verkleinen (Schonewille, Klop-
roggee & Van der Leij, 2000). Deze beide programma's blijken wel enige effecten te 
sorterenn op de cognitieve ontwikkeling van de doelgroep, maar de resultaten wor-
denn ' zwak tot bescheiden' genoemd. Het ELLO-programma (Van de Ven & Ver-
hoeven,, 1999), dat gebruik maakt van elementen uit het 'Reading Recovery Pro-
gram'' en vergelijkbaar is met de aanpak van 'Success for All ' (in beknopte vorm), 
lijk tt wel effect te hebben op een aantal deelvaardigheden van het aanvankelijk 
lezen.. Een beperking van het programma is, dat alleen scholen die werken met de 
nieuwee versie van de aanvankelijk leesmethode 'Veilig Leren Lezen' aan dit pro-
grammaa kunnen deelnemen. 

TussenTussen de zes scholen binnen de experimentele groep die aan het tutorprogramma 
hebbenn deelgenomen, blijken er tevens verschillen te zijn in de ontwikkeling van de 
rekenvaardigheden.rekenvaardigheden. Tussen de zes scholen die aan het tutorprogramma deelnamen, 
blekenn er verschillen te zijn in hoe de tutees zich op inzichtelijk rekengebied ont-
wikkeldenn ten opzichte van de andere scholen. De tutoren op de zes scholen ble-
kenn zich niet op inzichtelijk, maar op automatiseringsgebied verschillend ten op-
zichtee van elkaar te ontwikkelen. Opvallend is, dat in de gevallen dat de scholen 
significantt van elkaar verschilden, steeds ook de meest positieve effecten voor de 
experimentelee groepen ten opzichte van hun controlegroepen zijn gevonden. De 
mett de toetsen gevonden grotere effecten gaan kennelijk samen met grotere on-
derlingee verschillen in leercurves tussen scholen. 

7.22 Aanbevelinge n voor de opzet van tutorprogramma' s in het 
onderwij s s 

Dee evaluatieve gegevens van dit onderzoek die in hoofdstuk 6 zijn besproken, 
biedenn een helder beeld van hoe het programma door alle verschillende betrokke-
nenn is ervaren. Voor een volledige samenvatting van deze evaluatie wordt dan ook 
verwezenn naar paragraaf 6.5. In grote lijnen wordt door leerkrachten als positief 
ervarenn dat de leerlingen sociale vaardigheden ontwikkelen, dat de sociaal-emo-
tionelee ontwikkeling wordt gestimuleerd en dat de leerlingen leerwinst boeken op 
rekengebied.. Tevens wordt gewaardeerd dat leerlingen elkaar uideg en hulp geven 
enn met elkaar leren samenwerken. Ouders ervaren het als positief dat hun kind 
beterr leert rekenen, verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt, op een positieve ma-
nierr met een ander leert om te gaan, dat de sociale ontwikkeling wordt bevorderd 
enn dat het zelfvertrouwen kan toenemen. Ook de tutoren en tutees zelf ervaren hun 
deelnamee aan het programma over het algemeen als positief, vooral als er vol-
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doendee variatie is in oefenstof en de leerstof is afgestemd op het niveau van de 
leerling.. Daarbij is het belangrijk dat de juiste match wordt gemaakt tussen de 
persoonlijkhedenn van de tutor en de tutee, om de motivatie te behouden. Tevens 
zienn zowel tutees als (in mindere mate) tutoren dat hun rekenvaardigheden verbe-
terenn en dat het rekenen in de klas daardoor soms ook beter gaat. 

Naastt de gevonden hoofdeffecten en de over het algemeen positieve ervarin-
genn van de betrokkenen, bleken ook minder gewenste neveneffecten op te treden. 
Aann de hand van de kanttekeningen en de niet gewenste neveneffecten zal worden 
gepoogdd om, met behulp van de oplossingssuggesties die door de betrokkenen 
zijnn gegeven, te komen tot aanbevelingen voor bijstellingen op onderdelen waar 
ditt kennelijk noodzakelijk is. Op deze wijze kunnen verbeteringen in de opzet en 
implementatieproceduree van tutorprogramma's worden ingevoerd. 

Eenn veel genoemd ongewenst neveneffect blijkt de lange duur (twee periodes 
vann drie a vier maanden) en de intensiteit van het programma (in de eerste helft 
driee lessen per week en in de tweede helft twee tutorlessen per week). Twee lessen 
perr week wordt als acceptabeler en haalbaarder gezien dan drie lessen per week. 
Dezee inkrimping van het programma kan echter als nadeel hebben dat de kans op 
effectt afneemt. De literatuur is wat betreft de duur van het programma in relatie 
tott de effectiviteit niet eenduidig, sommige onderzoekers constateren dat kortlo-
pendee programma's het meeste effect hebben, anderen zijn van mening dat juist 
langdurige,, intensieve programma's het meeste resultaat hebben. Vedder en Van 
denn Broeck (1998) en Vedder (2001) geven als één van de mogelijke verklaringen 
voorr het tegenvallende effect van het programma Stap Door! aan dat, afgezien van 
hett feit dat het programma niet geheel is geïmplementeerd zoals was bedoeld, de 
intensiteitt en de frequentie van de leestijd wellicht hoger had moeten zijn om 
meerr effect te kunnen behalen. Echter, uit het nu voorliggende onderzoek blijken 
eenn te lange duur en een hoge frequentie niet positief te werken op de motivatie en 
dee inzet van de betrokken leerlingen. Tutoren vinden soms dat zij een deel van de 
activiteitenn in de groep missen, of zij betreuren dat bepaalde lessen niet kunnen 
wordenn bijgewoond waar zij wel bij aanwezig zouden willen zijn. Ook leerkrach-
tenn spreken van 'roosterproblemen', waarmee zij doelen op het missen van be-
paaldee lessen van de tutor of tutee. Uit de evaluatie kwam een oplossingssuggestie 
naarr voren, namelijk om te werken met bepaalde tutorperiodes ('blokken) waarin 
dee tutorlessen worden gehouden. Men kan hierbij denken aan periodes van vijf of 
zess weken waarin drie tutorlessen worden gehouden, waarna een periode van drie 
off  vier weken 'rust' kan worden ingelast. Scholen die desondanks moeite houden 
mett een frequentie van drie lessen per week kunnen desgewenst terugvallen op 
tweee lessen, maar dit zou ten koste kunnen gaan van te verwachten effecten. Een 
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tweedee suggestie voor het oplossen van het 'roosterprobleem' of het missen van 
lessenn zou kunnen bestaan uit het regelmatig laten wisselen van tutoren, vooral 
wanneerr men, zoals een leerkracht voorstelt, de hele groep traint en bij toerbeurt 
tutorenn uit de groep inzet. In dat geval worden niet steeds dezelfde tutoren belast. 
Echter,, voor de tutees die wel aan het hele programma deelnemen levert dit geen 
tijdwinstt op. Het is ook de vraag of een frequente wisseling van tutoren wel aan te 
radenn is, omdat de opgebouwde relaties in dat geval steeds worden onderbroken. 
Eenn derde oplossingssuggestie die uit de vragenlijsten naar voren kwam, bestaat 
uitt het invoeren van 'zelfstandige werkmomenten' in alle groepen, tijdstippen 
waaropp de hele groep of de verschillende betrokken groepen zelfstandig aan het 
werkk zijn. Op deze momenten worden er geen klassikale lessen gegeven en de 
leerlingenn missen geen specifieke onderdelen uit het klassengebeuren. Hoewel de 
tutorenn in dat geval minder zelfstandige werktijd hebben om aan hun taken te 
werken,, zijn zij mogelijk toch in staat om een deel van de Verloren' tijd met hun 
tuteee weer in te halen door een verhoogde leertaakgerichtheid in de klas, zoals in 
ditt onderzoek het geval bleek. Wellicht hoeven zij ook niet dezelfde hoeveelheid 
opdrachtenn te maken als hun klasgenoten voor een leerstofgebied dat zij goed 
beheersen. . 

Alss ander niet-gewenst neveneffect wordt de 'bemensing' van het programma 
genoemd:: een leerkracht die binnen de school gedeeltelijk wordt vrijgesteld van 
lesgevendee taken om het programma te kunnen begeleiden en aan te sturen, bij-
voorbeeldd een intern begeleider. Kennelijk is het moeilijk om hier binnen de 
beschikbaree formatietijd plaats voor te maken. Eén leerkracht geeft aan dat de 
schooll  er bewust voor moet kiezen. Dit punt is al eerder ter discussie gesteld 
(Vbsse,, 2000). Indien een schoolteam de waarde inziet van een tutorprogramma, 
bijvoorbeeldd door de bijdrage aan de sociale vorming van de leerlingen of omdat 
menn van mening is dat de werkwijze past binnen de visie van de school, dan is 
menn wellicht voldoende gemotiveerd om tijd binnen de bestaande formatie in te 
ruimenn voor de begeleiding van het programma. In dat geval wordt door het 
schoolteamm een meer bewuste keuze gemaakt voor het op minder tijdelijke basis 
invoerenn van een tutorprogramma. Een belangrijk aspect dat te maken heeft met 
eenn bewuste keuze voor het programma is de integratie van het programma in de 
school.. Wanneer de uitvoering van het programma door meerdere mensen wordt 
'gedragen'' en men zich er gezamenlijk verantwoordelijk voor voelt, maakt een 
tutorprogrammaa een goede kans om 'ingebed' te raken in de schoolcultuur, zo 
suggereertt ook één der leerkrachten in de evaluatie. 

Dee relatie tussen de tutor en de tutee is veelvuldig in de evaluatie ter sprake 
gekomen.. Als er een positieve samenwerkingsrelatie is, dan ervaren de tutor en 
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tuteee het programma als positief en sluiten de koppels soms zelfs vriendschap. 
Echter,, soms staat die relatie onder druk, bijvoorbeeld als de tutee de tutor 'de 
baas'' dreigt te worden en de tutor niet durft of kan ingrijpen. Om samenwer-
kingsrelatiess tot stand te brengen waarbij minimaal sprake is van een 'werkbare 
relatie'' tussen de tutor en de tutee, lijk t niet alleen een juiste koppeling tussen 
tutorr en tutee van groot belang, maar is het kennelijk in een aantal gevallen ook 
nodigg dat de begeleidende leerkracht ingrijpt wanneer één en ander niet helemaal 
naarr wens verloopt. Bewuste aandacht van de begeleidende leerkrachten voor de 
kwaliteitt of de werkbaarheid van de relatie tussen de tutor en de tutee is kennelijk 
nodig,, om ervoor zorg te dragen dat het programma kans van slagen heeft. Wel-
lichtt moet dit gezagsaspect ook als apart onderdeel in de trainingslessen voor de 
tutorenn worden opgenomen. In deze lessen zou besproken kunnen worden hoe de 
tutorr kan handelen als de tutee storend gedrag vertoont, of als hij of zij niet vol-
doendee meewerkt. Door op deze wijze de vinger aan de pols te houden kunnen 
leerkrachtenn wellicht voorkomen dat de relatie tussen de tutor en de tutee onder 
drukk komt te staan. Mogelijk moeten de tutor/tutee-koppels soms ook eerder dan 
nuu het geval was worden opengebroken en de leerlingen opnieuw met elkaar wor-
denn gematcht. Een minimale eis aan de relatie tussen de tutor en de tutee zou 
daarbijj  kunnen zijn, dat er in elk geval sprake is van een werkbare relatie. 

Eenn laatste punt dat uit de evaluatie van de ouders naar voren kwam is de 
informatievoorzieningg aan en de betrokkenheid van ouders. Met name ouders 
vann tutoren hadden op een aantal scholen het gevoel niet betrokken te zijn of 
onvoldoendee te zijn geïnformeerd over de extra bezigheden en taken van hun 
kind.. Betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen op school 
blijk tt (overigens in slechts geringe mate) bij te dragen aan het schoolsucces van de 
leerlingg (Scheerens & Bosker, 1997). Echter, afgezien van een eventuele positieve 
invloedd van de betrokkenheid van ouders lijk t het voor de hand liggend om ouders 
vann de leerlingen die tutor of tutee zijn op zijn minst op de hoogte houden van de 
bezighedenn van hun kind(eren) op school. Men kan denken aan verschillende 
maatregelenn om deze ouders op de hoogte te houden of desgewenst meer bij het 
programmaa te betrekken. 

Naastt de bovenstaand beschreven aanpassingen van onderdelen van het 
tutorprogrammaa op basis van het voorliggende evaluatieonderzoek, kunnen wel-
lichtt ook nog elementen van bestaande succesvolle programma's worden gebruikt 
bijj  de verbetering van het programma. In dit kader zijn al eerder genoemd het 
'Readingg Recovery Program'en het programma 'Success for All' . Een belangrijk 
kenmerkk van deze beide programma's is onder andere, dat de extra hulp in een 
zeerr vroegtijdig stadium wordt gegeven, nog voordat leerlingen al een duidelijke 
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achterstandd ten opzichte van andere leerlingen hebben opgelopen. In het voor-
liggendd onderzoek is met opzet niet in een vroegtijdig stadium geïntervenieerd, 
omm na te kunnen gaan of leerlingen met achterstanden gebaat zouden zijn bij de 
interventie.. Bij een vroegtijdige selectie van leerlingen zouden eventuele verschil-
lenn in resultaten wellicht moeilijker geïnterpreteerd kunnen worden dan in dit 
onderzoekk het geval was. Echter, voor toekomstige tutorprogrammas kunnen ui-
teraardd wel leerlingen in een vroegtijdig stadium worden geselecteerd voor inten-
sievee aanvullende begeleiding, zoals in de beide Amerikaanse programma's het 
gevall  is. Wellicht zou halverwege groep 3 of mogelijk zelfs al eind groep 2 een 
tutorprogrammaa kunnen worden opgezet voor leerlingen uit risicogroepen. 

7.33 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Uitt de evaluatieve gegevens van dit onderzoek komen talloze aspecten naar 
vorenn die de moeite waard zijn om nader te onderzoeken. Echter, vanuit het per-
spectiefvann de tutee die achterstanden heeft met rekenen-wiskunde, beperken we 
onss tot de onderwerpen die in dat licht gezien relevant zijn. 

Doorr middel van deze productevaluatie is duidelijk geworden dat peer tutoring 
eenn effectieve methode kan zijn om resultaten te verbeteren, ook op het gebied 
vann het realistisch rekenen-wiskunde in Nederland. Het is duidelijk geworden dat 
hett programma in de huidige opzet werkt en welke specifieke deelvaardigheden 
wordenn gestimuleerd, maar er is geen inzicht verkregen in inhoudelijke en proces-
matigee aspecten. Om dat na te gaan is procesevaluatie nodig. 

ProcesgerichtProcesgericht onderzoek met betrekking tot samenwerkingsrelaties is nodig om 
tee achterhalen waarom en onder welke omstandigheden bepaalde leerprocessen 
zichh tussen leerlingen kunnen voordoen. Het meeste onderzoek naar samen-
werkingsrelatiess en in het bijzonder naar peer tutoring is echter productgericht, 
zoalss in 1.2.1 al is toegelicht. Roelofs, Van der Linden en Erkens (2000) merken 
daaromm ook op, dat onderzoekers zich eigenlijk niet afvragen 'wat, wanneer, waar-
toee en waarom van die uiteenlopende vormen van samenwerking geleerd zou kun-
nenn worden'. Wellicht wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat samenwerking 
opp zich al leidt tot resultaat, op welk gebied dan ook. Dat blijkt echter niet zo 
vanzelfsprekendd te zijn als het lijkt . Er is een groot verschil tussen de wijze van 
samenwerken,, de processen die daaraan ten grondslag liggen en de als gevolg van 
diee verschillende processen te verwachten resultaten. Tevens kan onderscheid 
wordenn gemaakt naar de inhoud van en het soort leertaak. Bij de meer routine-
matigee leertaken hoeven namelijk minder eisen gesteld te worden aan de kwaliteit 
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vann en de hoeveelheid interactie, dan bij de meer conceptuele, heuristische taken, 
waarr kennis nog geheel geconstrueerd moet worden (Roelofs, Van der Linden en 
Erkens,, 2000). Onderzoekers die wel de processen in samenwerkingsrelaties zijn 
nagegaan,, hebben als onderzoeksobject leerlingen in samenwerkingsrelaties, waarbij 
allee leerlingen afkomstig zijn uit dezelfde klas en zij dus met leeftijdsgenoten wer-
kenn (zie 1.2.1). Onderzoekers die processen binnen tweetallen analyseren 
(O'Donnelll  & Dansereau; Palincsar & Brown) zijn veruit in de minderheid en 
ookk dan gaat het meestal om leeftijdsgenoten. Ook het Nederlandse onderzoek 
vann Ros (1994) is gericht op samenwerkingsrelaties tussen leeftijdsgenoten bin-
nenn de klas. 

Inn het onderhavige onderzoek gaat het echter niet leeftijdsgenoten zoals in de 
hierbovenn beschreven procesevaluaties het geval is, maar om een cross-age tutor-
programmaa met leerlingen die afkomstig zijn uit verschillende groepen (klassen) 
enn van ongelijke leertijden. Daardoor heeft de tutor ten opzichte van de tutee de 
roll  van de expert en is er dus sprake van een asymmetrische kennisrelatie. Voor 
zoverr bekend zijn met betrekking tot deze programma's totnogtoe weinig proces-
evaluatiess uitgevoerd. Vanuit het perspectief van het voorliggende onderzoek, zou 
vervolgonderzoekk gericht kunnen zijn op het optimaliseren van de cross-age tutor-
programmass zoals het programma in het hier uitgevoerde onderzoek. Dat bete-
kentt dus een onderzoek gericht op een naar leeftijd en niveau heterogeen tutorpro-
gramma,, waarbij de belangen van de tutees prioriteit hebben, maar met als voor-
waardee dat de tutoren niet achteruit mogen gaan. Eventuele (positieve) effecten 
voorr de tutoren kunnen dan worden gezien als neveneffecten. De suggesties voor 
vervolgonderzoekk lijken onderverdeeld te kunnen worden in twee verschillende 
soortenn belangen. De praktijk heeft er belang bij dat de didactiek goed wordt 
afgestemdd op de verschillende soorten vaardigheden die in het programma cen-
traall  staan en dat de leerstofinhouden optimaal worden afgestemd op de moge-
lijkhedenn van de tutees. Het wetenschappelijk belang is echter, dat meer inzicht 
wordtt verkregen in de intra- en interpersoonlijke processen, zodat de theorievor-
mingming rond heterogene, asymmetrische tutor/tutee-relaties waar de tutor de expert 
is,, een nieuwe impuls kan krijgen. In veel gevallen liggen het praktisch en het 
wetenschappelijkk belang min of meer in het verlengde van elkaar. 

Onderstaandd worden enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

AanbevelingenAanbevelingen voor onderzoek met betrekking tot vaardigheden 
vanvan de tutor 
Vanuitt het onderzoek is gebleken dat tutoren soms moeite hebben met het 

bewarenn van de gezagsverhouding ten opzichte van de tutee. Het is op dit mo-
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mentt niet duidelijk hoe dit komt en welke gedrags- en interactiepatronen hieraan 
tenn grondslag liggen. Welke interactieprocessen spelen zich af tussen de tutor en 
dee tutee en hoe kan de tutor het gevoel krijgen meer 'greep' te hebben op de 
situatie?? Daarbij moet ook de rol van de begeleidende leerkracht worden betrok-
ken.. De uitkomsten van dergelijk onderzoek kunnen leiden tot gerichte adviezen 
mett betrekking tot de implementatie van het tutorprogramma. 

Eenn ander aspect op het terrein van de tutor zijn de inhoudelijke kennis en 
vaardighedenn van de tutor. Om de tutee goede instructie en uitleg te kunnen 
geven,, is een zekere afstand in niveau tussen de tutor en de tutee van wezenlijk 
belang.. Vanuit de stelüngname dat de tutee degene is die de meeste leerwinst dient 
tee behalen, is een relatief grote afstand tussen de tutor en de tutee geen probleem 
off  misschien zelfs gewenst. De vraag wordt dan: hoe groot moet de didactische 
afstandd tussen tutor en tutee zijn om de tutee optimaal te laten profiteren van de 
hulp?? De kern van deze vraag is de ideale 'match' tussen de tutor en de tutee, die 
alleenn beantwoord kan worden door de instructieprocessen bij de tutoren in rela-
tiee tot specifieke inhoudelijke taken na te gaan. 

AanbevelingenAanbevelingen voor onderzoek met betrekking tot vaardigheden 
vanvan de tutee 
Inn het hier uitgevoerde onderzoek is de tutee degene die min of meer 'con-

sumptief'' de lessen van het programma en zoals de tutor die presenteerde heeft 
gevolgd.. Hoewel de tutee steeds waar mogelijk, door middel van de opdrachten is 
uitgedaagdd en gestimuleerd tot actieve betrokkenheid, hebben we geen inzicht 
verkregenn in hoeverre de tutee zich bewust is van zijn eigen leerproces en hoe hij 
hieropp reflecteert. Door de eigen constructies, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, 
meerr bewust en vanuit een opbouwende lij n in het tutorprogramma op te nemen, 
watt aanvankelijk ook in dit onderzoek de bedoeling was, kan meer zicht worden 
verkregenn op het intrapersoonlijke leerproces van de tutee. Enerzijds kan dit 
aanknopingspuntenn bieden om te komen tot een betere afstemming van de lesstof 
opp het niveau en de strategieën van de tutee, anderzijds kan de tutee reflecteren op 
zijnzijn eigen leerproces, om zo te komen tot een hoger denk- en oplossingsniveau. 
Hetzelfdee geldt overigens eveneens voor de tutoren, die door eigen constructies te 
makenn Ieren te reflecteren op hun eigen oplossingsstrategieën. 

AanbevelingenAanbevelingen voor onderzoek met betrekking tot de didactiek en de 
leerstofinleerstofin houden 
Aangezienn de automatiseringsvaardigheden van de tutees in het programma 

niett zijn verbeterd, lijk t het zinvol om de effecten van een andere didactiek na te 
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gaan.. Ook op het gebied van de didactiek die in het tutorprogramma is gehan-
teerdd zijn wellicht aanpassingen mogelijk. In het programma hebben de tutoren 
getrachtt om middels structurerende telstrategieën en verkorte strategieën en door 
veelvuldigee herhaling van de oefenstof, een aantal automatiseringsonderdelen te 
lerenn beheersen. Deze aanpak heeft voor het automatiseren blijkbaar niet het ge-
wenstee effect gehad. Volgens vroegere inzichten vanuit de traditionele reken-
wiskundedidactiekk zou 'mastery learning' als didactische werkwijze in aanmer-
kingg zijn gekomen. Het uitgangspunt van mastery learning is, dat de leerstof niet 
tee moeilijk moet zijn en dat elke leerling deze kan leren beheersen, mits voldoende 
instructie-- en oefentijd wordt gegeven en de juiste materialen worden gebruikt 
(Elliss & Fouts, 1997). Echter, feitenkennis die slechts zonder inzicht gerepro-
duceerdd kan worden blijkt voor toepassing van rekenvaardigheden in het maat-
schappelijkk leven weinig zinvol. Daarom zou het vanuit didactisch oogpunt en 
gebaseerdd op de huidige inzichten wellicht beter zijn geweest wanneer in het pro-
grammaa meer het accent had gelegen op het leren reconstrueren van de nodige 
kenniss op automatiseringsgebied. Bijvoorbeeld bij onderdelen die de tutees als 
moeilijkk ervaren, zoals bepaalde taferproducten, zou hen geleerd kunnen worden 
omm deze af te leiden uit kennis die ze al wel beheersen. Te denken valt aan herhaald 
optellen,, verdubbelen of door gebruik te maken van een rekenproduct dat wel 
wordtt beheerst. Op deze wijze ontwikkelen leerlingen een meer flexibel netwerk 
vann relaties tussen getallen (Gravemeijer, 2001). Het oefenprogramma zoals Menne 
(2001)) dat in haar onderzoek heeft gebruikt biedt verschillende mogelijkheden 
omm de tutor op een meer productieve wijze met de tutee te laten oefenen. Nog een 
mogelijkheidd is, om de leerstof meer geordend aan te bieden, waarbij verbale in-
formatie,, die ook hardop door de leerling wordt verwoord, zou kunnen worden 
ondersteundd met bijvoorbeeld visueel aangeboden schema's en modellen (Van Luit, 
1998).. Tevens lijk t een betere aanpassing aan de instructiebehoefte van de leerling 
gewenst.. In het ene geval kan bijvoorbeeld meer en in het andere geval misschien 
juistt minder uitleg worden gegeven. Ook kunnen bepaalde oplossingsstrategieën 
wordenn voorgedaan en door de leerling nagedaan, of kan gebruik worden ge-
maaktt van model-leren, waarbij de uit te voeren handelingen eveneens worden 
voorgedaan,, vervolgens samen gedaan en ten slotte door de leerling alleen worden 
uitgevoerd.. Of een andere didactiek tot betere resultaten kan leiden, zou in vervolg-
onderzoekk kunnen worden vastgesteld. 

Bovenstaandd zijn al suggesties gedaan in de vorm van het meer systematisch 
werkenn met eigen constructies en het productief oefenen zoals Menne (2001) dat 
heeftt gedaan. Een andere mogelijkheid is, om het werken met eigen producties 
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structuredd in het programma op te nemen. Eigen producties zijn door de leerlin-
genn zelf ontworpen opgaven. Het maken van eigen producties ligt in het ver-
lengdee van de eigen constructies, maar doet een groter beroep op de creativiteit en 
hett inzicht van de leerling. Door zelf opgaven te ontwerpen leert de tutee om te 
reflecterenn op het eigen leerproces. Het maken van eigen producties heeft wellicht 
ookk andere positieve kanten, omdat bij het construeren van de opgaven duidelijk 
kann worden dat bepaalde leerstof nog niet wordt beheerst en daarom nog extra 
aandachtt behoeft (Selter, 1993). Tevens kunnen de eigen producties met andere 
tuteess worden uitgewisseld en daarmee als extra oefenstof dienen. Wellicht kan er 
vann het maken van eigen producties ook een stimulerende en motiverende wer-
kingg uitgaan. De leerlingen krijgen op deze wijze een actiever aandeel in de sa-
menstellingg en inhoud van het programma en hebben daardoor een minder 'con-
sumptieve'' en passieve rol dan in het voorliggende onderzoek het geval is geweest. 

Bijj  bovenstaande suggesties nemen we aan, dat het inzetten van leerlingen in 
eenn tutorprogramma aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Zo moeten bij-
voorbeeldd zowel de tutor als de tutees minimaal voldoende gemotiveerd zijn om 
mett een andere leerling samen te werken, zodat een werkbare relatie kan ontstaan. 

7.44 Relevanti e van de onderzoeksresultate n 

Mett het voorliggend onderzoek is enig zicht verkregen in de mogelijkheden 
vann peer tutoring als didactische werkvorm binnen het primair onderwijs in Ne-
derland.. Vanuit de resultaten die met het programma zijn bereikt, kunnen zowel 
voorr het onderwijst/s/als voor het ondzrNÏ)sbeleid enkele afsluitende opmerkin-
genn geformuleerd worden. 

RelevantieRelevantie voor het onderwijsveld 
Hett lijk t erop, dat tutorprogramma's een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan 

niett alleen de cognitieve ontwikkelingvan leerlingen, maar mogelijk ook een posi-
tievee invloed kunnen hebben op de sociale en emotionele ontwikkelingvan leerlin-
gen.. De twee laatstgenoemde aspecten kwamen overigens minder overtuigend uit 
ditt onderzoek naar voren dan de resultaten met betrekking tot de cognitieve ont-
wikkeling. . 

Blijkenss dit onderzoek kan een cross-age tutorprogramma een bijdrage leveren 
aann de effectiviteit van scholen. Een voordeel daarbij is, dat de leerstof beter kan 
wordenn afgestemd op de leer- en instructiebehoeften van individuele leerlingen. 
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Peerr tutoring kan op deze wijze een bijdrage leveren aan adaptief onderwijs. Dit 
geldtt niet alleen voor de zwakke leerlingen zoals in dit onderzoek zijn gevolgd, 
maarr peer tutoring kan ook worden toegepast op andere groepen leerlingen. Men 
kann daarbij denken aan leerlingen die juist leerstof van een wat hoger niveau aan-
kunnen.. Ook de specifieke doelgroepen zoals allochtone leerlingen krijgen door 
middell  van de één-op-één-instructie door een tutor een uitbreiding van leertijd. 

Eenn ander in het oog springend relevant aspect is de gunstige kosteneffectiviteit 
vann het programma. Hoewel de implementatie van het programma uiteraard een 
investeringg van de school in tijd vraagt, is de totale tijdsinvestering op de wat 
langeree duur relatief klein in verhouding tot de extra instructietijd die het ople-
vertt (Levin, Glass & Meister, 1984). In dit onderzoek hebben per experimentele 
schooll  gemiddeld acht tutees gedurende langere tijd individuele instructie gekre-
gen,, wat binnen de nu geïnvesteerde tijd waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn 
geweestt indien dit door de leraren zelf zou zijn gedaan. De kosten van het pro-
grammaa zijn daardoor laag in verhouding tot de opbrengsten. Vergeleken met 
anderee onderwijskundige vernieuwingen lijk t peer tutoring een relatief goedkope 
manierr om de leerprestaties in het onderwijs te verbeteren. Tutorprogramma's blij -
kenn respectievelijk twee tot vier keer zo kosteneffectief te zijn als Computer Assisted 
Instructionn (CAI), het verkleinen van de klassen van 35 tot 30 leerlingen en het 
verlengenn van de schooldag met één uur extra lestijd. Zeker in de huidige tijd van 
schaarstee aan leraren, lijk t een tutorprogramma een efficiënte manier om extra 
instructiee te kunnen geven aan specifieke doelgroepen van leerlingen die dat no-
digg hebben. 

RelevantieRelevantie voor het onderwijsbeleid 
Dee gunstige kosteneffectiviteit van peer tutoring en de positieve werking die 

hiervann kan uitgaan, doet eigenlijk verbazen dat er totnogtoe vanuit het onder-
wijsbeleid,, zowel op lokaal als op landelijk niveau, zo weinig belangstelling voor is 
getoond.. In het voortgezet onderwijs wordt met de invoering van het studiehuis 
vann leerlingen verwacht dat zij over samenwerkingsvaardigheden beschikken, die 
inn het basisonderwijs eigenlijk nauwelijks aandacht krijgen. Het op een gestructu-
reerde,, verantwoorde manier leren van samenwerkingsvaardigheden in het basis 
onderwijss en hierop voort te bouwen in het voortgezet onderwijs, lijk t een voor-
waardee om het studiehuis een succesvolle onderneming te laten worden. Tevens 
kann de aansluiting tussen het basis- en voortgezet onderwijs op deze wijze verbe-
teren. . 

Ookk vanuit het lokaal beleid, zoals het grote stedenbeleid (GSB) en het gemeen-
telijkk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), zou op eenvoudige wijze een hoger 
rendementt behaald kunnen worden met de te besteden gelden, door gebruik te 
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makenn van de juiste vormen van peer tutoring. Op het Ministerie van OC&W 
realiseertt men zich waarschijnlijk niet voldoende dat peer tutoring een krachtig 
enn relatief goedkoop middel tot onderwijsverbetering kan zijn. Tot nu toe zijn 
hiermeee extra mogelijkheden op verhoging van de onderwijseffectiviteit onbenut 
gebleven.. Dit mag teleurstellend worden genoemd. 

Voorr verschillende doelgroepen zou een relatief groot rendement in verhou-
dingg tot de te plegen investering kunnen worden behaald. Niet alleen allochtone 
leerlingenn of andere specifieke doelgroepen binnen het reguliere onderwijs, maar 
ookk bijvoorbeeld de speciale basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en ui-
teraardd ook het voortgezet onderwijs, kunnen verschillende vormen van peer 
tutoringg toepassen. Met behulp van eenmalige subsidies - i n tegenstelling tot an-
deree continue geldstromen, waarvan de effectiviteit soms discutabel is- zou 
implementatiee van tutorprogrammas op grote schaal kunnen plaatsvinden. Pro-
ces-- en productevaluaties met betrekking tot peer tutoring zouden door de over-
heidd meer gestimuleerd kunnen worden. 

Opp dit moment zien we op diverse plaatsen in Nederland in scholen en instel-
lingenn afgeleide vormen van peer tutoring ontstaan. Vaak gebeurt dit op initiatief 
vann één of enkele enthousiaste mensen, die hier veel tijd en energie in investeren. 
Err is echter onvoldoende zicht op, of in deze gevallen wordt voldaan aan de nood-
zakelijkee condities. Een professionele begeleiding bij de opzet en implementatie 
vann peer tutoring lijk t van wezenlijk belang om de gestelde doelen te kunnen 
behalen.. Er zijn op dit moment aanwijzingen dat de initiatieven die op het gebied 
vann de implementatie van tutorprogrammas worden genomen niet altijd tot het 
gewenstee effect leiden. Hier kan een demotiverende werking van uitgaan en het 
gevolgg kan zijn, dat waardevolle initiatieven in de kiem worden gesmoord. Daarom 
iss het van belang dat de opzet en implementatie van peer tutoring, in welke vorm 
dann ook, op een professionele manier plaatsvindt. Hiervoor is aansturing en coör-
dinatiee nodig, bij voorkeur vanuit een landelijk expertisepunt. Vanuit zo'n lande-
lij kk centrum kunnen initiatieven in het primair, het voortgezet en het beroepson-
derwijss worden gecoördineerd en kan de nodige professionele begeleiding wor-
denn geboden. Tevens kunnen verdere ontwikkelingen op het gebied van peer 
tutoringg worden geïnitieerd en kan op de behoeften in het onderwijsveld worden 
afgestemd.. Gezien de resultaten die met peer tutoring kunnen worden behaald en 
gezienn de relatief lage invoeringskosten, lijk t de oprichting van een landelijk 
expertisecentrumm voor peer tutoring gerechtvaardigd en, sterker nog, een noodza-
kelijkee beleidsmaatregel. Moge dit proefschrift bijdragen tot erkenning van de 
mogelijkhedenn van peer tutoring in Nederland en tot impuls dienen voor de nu 
gewenstee initiatieven vanuit het lokaal en landelijk beleid. 
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