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Bijlagen n 





Bijlagee 1 

Rekenmotivatievragenlijst t 

Voorbeeldvraag g 
Ikk vind op school buitenspelen leuk altijd 

soms s 
nooit t 

Vragen n 
11 Ik vind rekenen op school leuk. altijd 

soms s 
nooit t 

22 Ik vind rekenen makkelijk. altijd 

soms s 

nooit t 

33 Ik vind sommen maken vervelend. altijd 

soms s 

nooit t 

44 Ik zou meer willen rekenen op school. altijd 

soms s 

nooit t 

55 Ik ben blij als we gaan rekenen op school. altijd 

soms s 

nooit t 

66 Ik vind rekenen saai. altijd 

soms s 
nooit t 
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77 Ik ben goed in rekenen. altijd 
soms s 
nooit t 

88 Ik vind sommen maken leuk. altijd 
soms s 
nooit t 

99 Ik heb een hekel aan rekenen. altijd 
soms s 
nooit t 

270 0 



Bijlagee 2 
ZUS-vragenlijstt voor Zelfvertrouwen in 
hett geven van Uitleg en Sensitiviteit / 

inlevingsvermogenn ten opzichte van de 
ander r 

Eenn voorbeeld: altijd bijna vaak soms niet 

meee altijd mee mee mee 
eenss mee eens eens eens 

eens s 

Ikk kan niet zo goed a b c d e 
samenwerkenn met jongere 
kinderen. . 

Vragen6 6 

11 Soms snapt een jonger kind mijn uideg niet. Dan leg ik het gewoon op een 
anderee manier nog eens uit. 

22 Ik begrijp precies hoe een kind van 8 zich voelt als hij een som niet snapt. 
33 Als de ander de som niet snapt, probeer ik het op allerlei andere manieren uit 

tee leggen. 

44 Aan jongere kinderen kan ik goed sommen uitleggen. 

55 Ik vind het vervelend voor het kind als hij of zij het rekenwerk niet snapt. 
66 Mij n uitleg is zo duidelijk dat de ander het meteen begrijpt. 
77 Ik merk aan de ander of hij het leuk vindt dat ik hem help met rekenen. 
8.. Ik vind het moeilijk om een jonger kind een som uit te leggen die hij niet 

snapt. . 

99 Als het kind het rekenwerk steeds niet begrijpt, dan vind ik dat maar stom. 
100 Een kind van 8 jaar begrijpt met rekenen mijn uideg goed. 

Omm de omvang van de bijlage te beperken zijn hier alleen de vragen en niet de antwoordcategorieën afgedrukt 
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111 Als ik een som uitleg, dan kan ik meestal zien of de ander het ook snapt. 
122 Als het kind mijn uitleg meteen begrijpt, dan komt dat omdat ik goed som-

menn kan uideggen. 
133 Ik vind het vervelend voor de ander als hij zijn sommen niet snapt. 
144 Soms begrijpt het kind mijn uitleg niet, maar als ik de som dan op een andere 

manierr uideg, snapt hij het wel. 
155 Als de ander er niks van begrijpt, dan vind ik dat naar voor hem. 
166 Als het kind de sommen stom vindt, dan kan ik dat aan hem merken. 
177 Ik vind het moeilijk om sommen op de goede manier uit te leggen. 

188 Als een kind mijn uitleg niet snapt, dan leg ik de som op een andere manier 

uit. . 
199 Een kind van 8 begrijpt het meteen als ik rekenwerk uitleg. 
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Bijlagee 3 

Tabell met de Factoranalyse 
vann de ZUS-vragen lijst 

Tabell 3.3: Resultaten factoranalyse van Zelfvertrouwen met betrekking 

tott het geven van. uitleg en met betrekking tot Sensitiviteit 

Vraagg 1 

Vraagg 2 

Vraagg 3 

Vraagg 4 

Vraagg 5 

Vraagg 6 

Vraagg 7 

Vraagg 8 

Vraagg 9 

Vraagg 11 

Vraagg 12 

Vraagg 13 

Vraagg 14 

Vraagg 15 

Vraagg 17 

Vraagg 18 

Vraagg 19 

Vraagg 20 

Vraagg 23 

.913 3 

.110 0 

.472 2 

.279 9 

.422 2 

.272 2 

.465 5 

.340 0 

.247 7 

.378 8 

.250 0 

.436 6 

.165 5 

.445 5 

.252 2 

.235 5 

.296 6 

.273 3 

.294 4 

-.277 7 

.305 5 

9,144E-02 2 

.208 8 

.308 8 

.772 2 

.230 0 

.265 5 

8,, 029E-02 

.348 8 

.285 5 

.277 7 

.555 5 

.156 6 

.137 7 

.246 6 

.117 7 

.244 4 

.323 3 

.934 4 

.188 8 

.410 0 

.388 8 

.452 2 

.865. . 

.447 7 

.537 7 

.291 1 

.503 3 

.330 0 

.369 9 

.397 7 

.420 0 

.736 6 

.520 0 

.434 4 

.171 1 

.497 7 

.3489 9 

.2897 7 

.4644 4 

.4117 7 

.5929 9 

.3297 7 

.5446 6 

.5001 1 

.2200 0 

.5728 8 

.4654 4 

.5295 5 

.2734 4 

.5264 4 

.3290 0 

.3833 3 

.2634 4 

2608 8 

4762 2 

.8289 9 

.8227 7 

.8128 8 

.8156 6 

.8060 0 

.8204 4 

.8098 8 

.8106 6 

.8255 5 

.8081 1 

.8127 7 

.8094 4 

.8235 5 

.8100 0 

.8197 7 

.8172 2 

.8230 0 

.8252 2 

.8132 2 

NB B 

Inn de tabel is nog de oude nummering van de oorspronkelijke vragenlijst gehand-

haafd. . 
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Bijlagee 4 
Vragenlijstt m.b.t. tevredenheid 

tutorprogrammaa voor de begeleiders / 
proefleiderss op de scholen 

Hett afgelopen halfjaar hebben jij je enorm ingezet om het tutorprogramma op 
jouww proefschool in te voeren. Ik wil graag weten hoe je dit hebt ervaren en wat je 
meningg is over het tutorprogramma. Wil je daarom onderstaande vragen beant-
woordenn door een rondje te zetten om het antwoord dat voor jou het meeste van 
toepassingg is? 
Dee open vragen aan het eind van de bladzijde zijn bedoeld om te achterhalen hoe 
hett tutorprogramma kan worden verbeterd. Wil je deze vragen daarom zorgvul-
digg en zo uitvoerig mogelijk beantwoorden? 
Alvastt bedankt! 

helemaall  mee eens niet mee helemaal 
meee eens eens niet mee 

eens s 

11 Ik vind een tutorprogramma een 1 2 3 4 
goedee manier om kinderen met 
achterstandenn te helpen. 

22 Ik kan merken dat de meeste leer/ 1 2 3 4 
lingenn uit groep 4 die aan het 
programmaa deelnamen vooruit 
zijnzijn gegaan met rekenen. 

33 Ook op andere gebieden kon ik 1 2 3 4 
merkenn dat mijn kinderen 
profiteerdenn van het tutorprogramma 
(b.v.. sociaal en/of emotioneel). 
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44 De kinderen vonden het werken 1 2 3 4 
mett een leer-ing uit groep 4 of 
mett een tutor uit groep 7 over 
hett algemeen leuk. 

55 Ik heb er zelf veel van geleerd 1 2 3 4 
omm mee te doen met het 
tutorprogramma. . 

66 Ik zou scholen adviseren om 1 2 3 4 
voorr leerlingen met achter-
standenn een tutorprogramma 
opp te zetten. 

77 Wat vond je de sterkste kanten van het tutorprogramma? 

88 "Wat vond je de zwakste punten van het tutorprogramma? 

99 Wat zou je kunnen adviseren om het tutorprogramma te verbeteren? 

100 Wat zou je zelf anders doen als je opnieuw een tutorprogramma op zou 
zetten? ? 



Bijlagee 5 
Vragenlijstt m.b.t. tevredenheid 

tutorprogrammaa voor de leerkrachten 

Eenn aantal leerlingen uit uw groep heeft de afgelopen maanden meegedaan met 
hett reken-tutorprogramma. Wij willen graag weten hoe u dit als leerkracht hebt 
ervarenn en wat uw mening is over het tutorprogramma. Wil t u daarom onder-
staandee vragen beantwoorden door een rondje te zetten om het antwoord dat 
voorr u het meeste van toepassing is? 
Alvastt bedankt! 

helemaall  mee eens niet mee helemaal 
meee eens eens niet mee 

eens s 

11 Ik vind een tutorprogramma een 1 2 3 4 
goedee manier om kinderen met 
achterstandenn te helpen. 

22 Ik kan merken dat de meeste 1 2 3 4 
kinderenn die aan het programma 
deelnamenn vooruit zijn gegaan 
mett rekenen. 

33 Ook op andere gebieden kon ik 1 2 3 4 
merkenn dat mijn kinderen 
profiteerdenn van het tutor-
programma a 
(b.v.. sociaal en/of emotioneel). 

44 De kinderen vonden de tutorlessen 1 2 3 4 

overr het algemeen leuk. 
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55 In de toekomst wil ik met mijn 
groepp graag weer meedoen met 
eenn tutorprogramma, als ik de 
kanss krijg. 

66 De kinderen zijn drie maal per 
weekk uit de klas gehaald om deel 
tee nemen aan de tutorlessen. 
Hunn andere werk in de klas 
heeftt daarvan geen nadelige 
gevolgenn gehad. 

77 Ik vind het belangrijk dat leer-
lingenn op school leren samen 
tee werken en om te gaan met 
leerlingenn uit andere groepen. 

88 Kunt u in enkele trefwoorden 
tutorprogrammaa in de school? 

99 Wat vindt u het sterkste punt van 

1 22 3 4 

1 22 3 4 

1 22 3 4 

watt uw mening is over het 

tutorprogramma? ? 

100 Wat zou u adviseren om het tutorprogramma te verbeteren? 



Bijlagee 6 

Vragenlijstt m.b.t. tevredenheid tutor/ 
programmaa voor de ouders7 van de tutoren 

Uww zoon of dochter heeft de afgelopen maanden als tutor op rekengebied gewerkt 
mett een leerling uit groep 4. Wij willen graag weten hoe u dit als ouder hebt 
ervarenn en wat uw mening daarover is. Wil t u daarom onderstaande vragen beant-
woordenn door een rondje te zetten om het antwoord dat voor u het meeste van 
toepassingg is? 
Alvastt bedankt! 

helemaall  mee eens niet mee helemaal 
meee eens eens niet mee 

eens s 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/ 1 
dochterr met een jonger kind 
gingg werken. 

22 Ik denk dat mijn zoon/dochter 1 
beterr heeft leren omgaan met 
jongee kinderen. 

33 Ik denk dat mijn zoon/dochter op 1 
rekengebiedd voordeel heeft gehad 
vann het opnieuw oefenen in de 
basisvaardigheden. . 

44 Ik denk dat mijn zoon/dochter het 1 
leukk vond om met een jonger kind 

tee werken. 

77 De ouders kregen zowel een Nederlandse versie van de vragenlijst als een (in hun eigen taal) vertaalde versie. 
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55 Als mijn zoon/dochter in de 1 2 3 4 
toekomstt weer de kans krijgt 
tutorr te worden, dan heb ik 
daarr geen bezwaar tegen. 

66 Het schoolwerk van mijn 1 2 3 4 
zoon/dochterr heeft geen 
achterstandd opgelopen 
doordatt hij/zij tutor was. 

77 Ik vindd het belangrijk dat 1 2 3 4 
mijnn kind leert om te gaan en 
samenn te werken met jongere 
leerlingen. . 

88 Kunt u in enkele trefwoorden aangeven wat uw mening is over het 
tutorprogrammaa in de school? 

99 Wat ik verder nog wil opmerken: 
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Bijlagee 7 

Vragenlijstt m.b.t. tevredenheid 
tutorprogrammaa voor de ouders8 

vann de tutees 

Uww zoon of dochter heeft de afgelopen maanden als leerling met rekenen gewerkt 
mett een tutor uit groep 7. Wij willen graag weten hoe u dit als ouder hebt ervaren 
enn wat uw mening daarover is. Wil t u daarom onderstaande vragen beantwoor-
denn door een rondje te zetten om het antwoord dat voor u het meeste van toepas-
singg is? Alvast bedankt voor het invullen! 

helemaall  mee eens niet mee helemaal 
meee eens eens niet mee 

eens s 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/ 1 
dochterr met een jonger kind 
gingg werken. 

11 Ik vond het goed dat mijn zoon/ 1 
dochterr door een ouder kind werd 
geholpen. . 

22 Ik denk dat mijn zoon/dochter 1 
beterr heeft leren omgaan met 
ouderee kinderen. 

33 Ik denk dat mijn zoon/dochter 1 
mett rekenen vooruit is gegaan. 

88 De ouders kregen zowel een Nederlandse versie van de vragenlijst, als een (in hun eigen taal) vertaalde versie. 
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44 Ik denk dat mijn zoon/dochter het 1 2 3 4 
leukk vond om met een ouder kind 
tee werken. 

55 Als mijn zoon/dochter in de toe-
komstt weer eens door een ouder 
kindd geholpen moet worden, dan 
hebb ik daar geen bezwaar tegen. 

66 Mij n zoon/dochter is in de 
anderee vakken op school niet 
achteruitgegaan. . 

77 Mij n zoon/dochter heeft meer 
zelfvertrouwenn gekregen. 

88 Ik kan merken aan mijn zoon/ 
dochterr dat het hem/haar goed 
heeftt gedaan om door een ouder 
kindd geholpen te worden. 

99 Kunt u in enkele trefwoorden aangeven wat uw mening is over het 
tutorprogrammaa in de school? 

100 Wat ik verder nog wil opmerken: 

11 2 

11 2 

11 2 

11 2 

33 4 

33 4 

33 4 

33 4 
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