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Samen rekenen ..... veel leuker dan 
alleen! 

Rekenen met een tutor: wat wil je nog meer? 

Agnes Vosse 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Willem Bartjens, jaargang 
17, januari 1998 

1. Inleiding 
Rekenen met een tutor is nieuw. Jammer eigenlijk, want samen 
rekenen biedt veel mogelijkheden voor interactie. Het maakt het 
rekenen niet alleen aantrekkelijk, maar biedt ook weer veel nieuwe 
perspectieven in het rekenonderwijs. 
In dit artikel wordt een tutorprogramma beschreven waarin 

16 	leerlingen met rekenachterstanden uit groep 4 worden begeleid 
door leerlingen uit groep 7 (de tutoren) die ook zwakke rekenaars 
zijn. Het programma wordt op zowel gewone als op speciale basis- 
scholen uitgevoerd. 

2. Wat is een tutorprogramma? 
In een tutorprogramma werken leerlingen in tweetallen samen, 
waarbij de tutor degene is die de leiding heeft en de ander 
begeleidt. De tutor kan een leerling uit dezelfde groep zijn, dan 
spreek je over een klasgebonden programma. Als de tutor uit 
een hogere groep komt spreek je van een groepsdoorbrekend 
tutorprogramma. 

Dit artikel gaat over leerlingen met rekenachterstanden uit groep 
4 die zijn gekoppeld aan (vaak ook rekenzwakke) leerlingen uit 
groep 7. Vóór de start van het programma kregen de tutoren 
een training in sociale, pedagogische en algemeen-didactische 
vaardigheden, zodat zij goed waren voorbereid. Het tutorpro- 
gramma zelf bestond uit drie tutorlessen per week van ongeveer 
een half uur. Daarnaast kregen de tutoren zelf ook nog één keer 
per week een begeleidingsles van een half uurtje, waarin de op- 
drachten voor de komende week werden toegelicht eng eoefend. 
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Na verloop van een aantal weken werd deze begeleidingsles echter 
steeds korter, omdat steeds minder toelichting hoefde te worden 
gegeven. De paren zaten tijdens de tutorlessen apart in bijvoor- 
beeld de gang, een handenarbeidlokaal of in de hal van de school. 

3. Waarom samen rekenen met een tutor? 
In realistische rekenmethoden wordt veel gebruik gemaakt van 
interactie, zodat leerlingen worden gestimuleerd om zelf handige 
oplossingsmanieren te bedenken. De leerkracht is hiervoor de 
spil: hij of zij legt de kinderen een rekenprobleem voor en activeert 
de kinderen tot meedenken en tot het inbrengen van eigen 
oplossingen. Het is echter de vraag of alle leerlingen daar wel 
actief bij zijn betrokken. Worden de zwakke rekenaars daarmee 
ook voldoende uitgedaagd en geactiveerd? En: hoeveel tijd zijn 
de leerlingen werkelijk aan het denken en overleggen over 
oplossingen? In de praktijk blijken vaak niet alle leerlingen even 
actief deel te nemen aan deze gesprekjes over oplossingsmogelijk- 
heden en haken met name de zwakke leerlingen nogal eens af. 
Het is kennelijk ondoenlijk voor leerkrachten om alle leerlingen 
even actief bij de les betrokken te houden en elk individu op zijn 
eigen niveau uit te dagen om mee te doen. Met een  tutor  heb je 
dit soort problemen echter niet: degene die wordt begeleid, is 
intensief aan het werk en er is veel interactie met de tutor. De 
tutor stelt vragen aan `zijn leerling' en laat hem nadenken over 
mogelijke oplossingen, zodat deze actief is betrokken bij de 
leerstof. Hier krijgt de leerling dus geen kans om af te haken, 
zoals in de klassikale of groepsinstructie wel kan gebeuren. De 
leerling is nu min of meer gedwongen om steeds `bij de les te 
blijven' en goed mee te doen. 
Een tweede voordeel is, dat het rekenen kan worden afgestemd 
op het niveau van de leerling, zodat de leerling precies krijgt 
aangeboden waar hij aan toe is. In een klassikale situatie is die 
afstemming nu eenmaal behoorlijk lastig, maar in een één-op- 
één-situatie is dat geen probleem. 
Bovendien is een tutorprogramma goed voor het pedagogisch 
klimaat in de school. Kinderen worden gestimuleerd om met 
elkaar samen te werken, om relaties aan te gaan met leerlingen 
met wie zij anders nooit contact zouden leggen. Ook leren zij om 
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op een positieve manier met anderen om te gaan. De tutor blijkt 
veel van de problemen die de leerling heeft te herkennen, en 
kan het daarom goed invoelen. Voor de leerling is dat heel prettig. 
Kortom: voldoende redenen om eens serieus te gaan kijken naar 
dat `tutorrekenen'. 

4. Hoe het ervan kwam... 
Ondanks nieuwe, realistische rekenmethoden waarmee leerlingen 
meer rekeninzicht krijgen, zit menig leerkracht toch met een 
groep hardnekkige uitvallers. De kern van hun rekenprobleem 
zit vaak in de basisstof die in groep 3 en 4 wordt behandeld. Die 
basisstof moet dus eigenlijk opnieuw worden aangeboden en 
geoefend, zodat de leerlingen opnieuw de kans krijgen om zich 
deze stof eigen te maken. 
Vanuit die gedachte worden leerlingen uit groep 7 als tutor 
gekoppeld aan leerlingen uit groep 4, met de bedoeling dat beide 
leerlingen extra kunnen oefenen in de basisvaardigheden. Want 
niet alleen de leerling uit bijvoorbeeld groep 4 oefent met de 
leerstof, ook voor de tutor betekent het opnieuw werken met deze 
stof een oefening in de basisvaardigheden. Want om breuken te 
kunnen oplossen moet je nu eenmaal de tafels kennen, en om 
cijferend te kunnen optellen en aftrekken moet je nu eenmaal 
het rekenen onder de 20 min of meer geautomatiseerd hebben. 
Het accent lijkt te liggen op de leerling, maar ongemerkt oefent 
de tutor natuurlijk flink mee! 

5. Eén tutorpaar nader bekeken 
Petra uit groep 7 is tutor voor Ivanka in groep 4. Petra is een wat 
onzekere, verlegen leerling en is nooit een sterke rekenaar geweest. 
Op de Cito-toets haalde ze meestal D-scores. Zij kan dus best wat 
extra oefening gebruiken. Ivanka uit groep 4 heeft moeite met 
inzicht in de structuur van de getallenrij tot 100. Ze weet bijvoor- 
beeld niet dat vóór het getal 60 het getal 59 zit. Ook rekent Ivanka 
alle sommen nog tellend uit, zelfs de sommen onder de tien. 
Vaak gaat dat goed, maar ze maakt ook nogal eens fouten met 
tellen, dan komt ze één te hoog of te laag uit. Vooral nu het 
rekentempo in de klas omhoog gaat komt Ivanka daardoor  nogal  
eens in de problemen. 
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Daarom oefenen de leerlingen in het tutorprogramma veel met 
hoeveelheden onder de tien, op allerlei verschillende manieren. 
Ook werken ze met de kralenketting, waarmee veel telopdracht- 
jes worden gedaan. 
Petra: Waar zit 45, wijs eens aan? 
Ivanka: Urn, even denken, 1,2,3,4,5,... 
Petra: Nou, dat duurt wel heel lang zo. Kun je het niet sneller? 
Hoeveel rode kralen zitten hier ook al weer? (wijst naar de eerste 
tien kralen) 
Ivanka: Tien... 
Petra: Ja, natuurlijk! En hoeveel witte zitten er daarna? (wijst de 
volgende tien aan) 
Ivanka: Ook tien... 
Petra: Ja! Zie je dat het zo veel handiger telt?! Probeer nu eens 
snel bij de 45 te komen? 
Ivanka: Um, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ...hier zit 45! 
Petra: Ja goed zo! Dat gaat veel sneller, hè?! 
En waar zit nu 55? Kun je daar ook snel komen? 
Zo leert Ivanka op een speelse manier handig tellen. Zo krijgt ze 
ook inzicht in de opbouw van de getallenrij en begrijpt ze wat 
rekenen eigenlijk is: handig tellen. 
Maar nu een stapje verder: tellen op de kralenketting is prima, 
maar er moet wel een link worden gelegd naar het handig tellen 
op een abstracter niveau, dus tellen met sprongen op de getallen- 
lijn. ijn. 
Petra: Nu dit blad. Wat zie je hier, wat denk je dat je hier moet 
doen? 
Ivanka: Urn, een getallenlijn. Springen. 
Petra: Ja, je moet springen op de getallenlijn. Wat voor sprongen 
moet je maken denk je? 
Ivanka: (kijkt naar het eerste boogje) ik denk sprongen van 5... 
Petra: Ja, sprongen van 5. Nou begin maar eens, maak maar eens 
sprongen van 5, zeg het maar hardop. 
Ivanka : 5, 10, 15, 20, urn.. 25, 30, 35, um... 40, 45 50. 
Petra: Ja, goed zeg! Kun je nog verder springen? 
Ivanka: 55, 60, 65, um.. 70, 75, 80, 85, um...90 ...100 
Petra: Nou, eh, wat komt er nou na de 90? Die sprong is wel heel 
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erg groot. Spring nou eens 5 verder dan 90?! Kijk eens... hoeveel 
moet hier zitten? 
Ivanka: 90, 91, 92, oja.. 95 natuurlijk! 
Petra: Jat 
Zo wordt veel geoefend met de kralenketting en met de getal- 
lenlijn. Je kunt er zelfs een leuk spelletje van maken, door een 
getal op de getallenlijn te laten raden. Op tafel ligt een getallenlijn 
tot de 100 waarop alleen de tientallen zijn ingevuld. 
Petra: Nou, neem jij maar een getal in je hoofd. Heb je er al een? 
Ivanka: Ja 
Petra: Even denken, is het meer dan 50? 
Ivanka: Nee (lacht) 
Petra: Um, dus het is minder dan 50, um, is het minder dan 20? 
Ivanka: Nee 

Petra: Um, dan moet het tussen de 20 en de 50 liggen. Urn, is het 
tussen de 20 en de 30? 
Ivanka: Nee 
Petra: Is het tussen de 30 en 40? 
Ivanka: Nee 

Petra: Dus het is tussen de 40 en de 50, urn, is het meer dan 45? 
Ivanka: Nee 
Petra: Is het minder dan 45? 
Ivanka: Um... nee 
Petra: Nou, dan moet het 45 zijn, klopt dat? 
Ivanka: Ja. Mijn vader is 45 jaar! 
Petra: 0, wat leuk zeg, mijn vader is 46! En hoe oud is je moeder? 
Ivanka: 38, en jouw moeder? 

Petra: Mijn moeder is 42. Dan schelen ze niet zoveel, zeg! 
Spelen met getallen, inzicht krijgen in de structuur van de getallen 
op de getallenlijn, het gebeurt allemaal op een gezellige manier 
en vooral door veel te praten. 
Niet alleen Ivanka, maar ook Petra leert van deze tutorlessen. 
Uit een vooronderzoek uitgevoerd door de Universiteit van 
Amsterdam blijkt, dat de leerlingen uit groep 4 die met een tutor 
hebben gewerkt een enorme vooruitgang maken in  vergelijking  
met leerlingen op andere scholen En ook het zelfvertrouwen in 
de eigen rekenvaardigheden neemt toe. De leerling  krijgt  het .. 	 g 
gevoel dat  hij  het beter kan, ook als hij in de klas bij zijn eigen 
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leerkracht aan het rekenen is. 
Ook de tutoren zijn duidelijk vooruitgegaan op de rekentoetsen, 
hoewel minder spectaculair dan de groep 4-leerlingen. Dit wijst 
erop dat tutoren door te oefenen in de basisvaardigheden ook in 
het rekenen op `hun eigen niveau' vooruit kunnen gaan. En Petra? 
Zij krijgt een enorme kick doordat ze Ivanka beter heeft leren 
rekenen. Ze heeft rekenen altijd best lastig gevonden en nu 
heeft ze een ander kind daar goed in geholpen! Deze positieve 
ervaring helpt Petra meer zelfvertrouwen te krijgen en dat kon 
ze best gebruiken! 

6. Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol tutorprogramma? 
Een goede begeleiding van het tutorprogramma is noodzakelijk. 
Dat betekent, dat er een leerkracht moet zijn die verantwoordelijk 
is voor het programma en zich bezighoudt met de voorbereiding 
en uitvoering. Ook is de betrokkenheid van de andere leerkrach- 
ten van belang, om te voorkomen dat het tutorprogramma een 
geïsoleerd, eigen leven gaat leiden in de school. 
Daarom moet regelmatig overleg met alle leerkrachten worden 
ingebouwd, zodat elk teamlid niet alleen weet wat er speelt, maar 
ook een eigen inbreng kan hebben. 
De tutoren moeten natuurlijk wel vooraf worden getraind. Een 
goede tutor ben je niet zomaar. 
Sommige kinderen mogen dan een absoluut natuurtalent hebben, 
maar de meesten kunnen het nu eenmaal niet vanzelf: ze zijn 
vaak geneigd het goede antwoord voor te zeggen, of meteen te 
zeggen wat de ander moet doen om de oplossing te vinden. En 
dat is nu net niet de bedoeling, want de leerling moet zelf na- 
denken over mogelijke oplossingen. Daarom leren de tutoren 
tijdens de training om vragen te stellen zodat de leerling zelf 
nadenkt. In vijf of zes trainingslessen leren de tutoren deze en 
andere vaardigheden. Ook tussentijds worden de tutoren begeleid. 
Kortom, een groepsdoorbrekend tutorprogramma vraagt wel een 
flinke investering voordat het goed loopt, maar het is de moeite 
zeker waard, ook op speciale basisscholen. Werken met een tutor 
is een nieuwe, veelbelovende manier van rekenen! 
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