
 

 

 

 

 

 

 

Talentvol tutorschap 

Wat?   Training tutorschap 

Voor wie?  Onderwijsassistenten, leraarondersteuners en overige onderwijsprofessionals 

die met kleine groepen leerlingen werken 

Kosten?  € 425,- per deelnemer met een minimum van 10 deelnemers 

Interesse? Meld je aan via https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Talentvol-tutorschap/p/XCTT  

 

Door de schoolsluiting ten gevolge van Corona is er sprake van leerverlies, met name voor leerlingen 

met een lage sociaaleconomische status en/of met een niet-westerse migratie-achtergrond op de 

gebieden taal en rekenen. Eén van de effectief bewezen aanpakken voor het reduceren van leerverlies 

en leerlingen een leerspurt te laten maken is tutoring. Om hier succesvol in te zijn, moet een tutor 

bepaalde technieken toepassen. In deze training leren onderwijsassistenten, maar ook 

leraarondersteuners en andere onderwijsprofessionals die met kleine groepen leerlingen werken , 

tutorgroepen leiden en effectieve technieken toepassen. 

 

Lector Symen van der Zee van de Academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion heeft in 

samenwerking met taal- en rekenspecialisten de training Talentvol Tutorschap ontwikkeld. Hierin 

worden concrete handvatten geboden voor het effectief ondersteunen van leerlingen.  

• Eenmaal per twee weken vindt een (online) bijeenkomst plaats met tutoren op de verschillende 

deelnemende scholen.  

• Iedere bijeenkomst resulteert in een nieuwe set vaardigheden/inzichten, waarmee de weken 

daarna doelbewust geoefend kan worden.  

• Binnen de groep wordt gewerkt met een buddysysteem. Hierbij worden tutoren aan elkaar 
gekoppeld om elkaar te ondersteunen, inspireren en van elkaar te leren. 
 

• Door enkele maanden tweewekelijks samen te komen, wordt tevens gewerkt aan community-

vorming, zodat de tutoren elkaar ook na de training blijven vinden/ondersteunen.  

Tutoring 
Tutoring vindt plaats in kleine groepen (maximaal zes leerlingen). Samen met de school worden de 

leerling-groepen ingedeeld op basis van niveau en gedrag. Door de kleine setting is er uitgebreid 

aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

Een goed tutorprogramma kan vijf maanden extra leergroei opleveren wanneer leerlingen een halfjaar 

tot een jaar intensieve begeleiding krijgen (Nickow, Oreopoulos, & Quan, 2020). Bijkomend voordeel is 

dat de klas tijdelijk wordt verkleind. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot extra vooruitgang (Educationlab, 

2020). Tutoring leidt dus tot een win-win situatie.   

 

Goede tutoren geven leerlingen een steuntje in de rug precies en accelereren het leren. Het inzetten 

van onderwijsassistenten en leraarondersteuners blijkt, wanneer er ondersteuning is van de 

gekwalificeerde leerkracht en ze goed zijn getraind, even effectief als het inzetten van leerkrachten 

(Slavin et al., 2013; Sebieta, 2016).  

 
N.B. het genoemde bedrag is een richtlijn. (Eventuele) reiskosten en reisuren van de docent(en) zijn 

niet meegenomen.  

 
Nog vragen/opmerkingen? Neem gerust contact op Marleen Rikkerink, teamleider Onderzoek en 

Onderwijs Transfer, m.rikkerink@saxion.nl 
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