
Invulling tutoraat 
 

 

Taken van de tutor  

 

1. Eens per twee weken individuele gesprekken met de leerling.  

2. Door middel van cognitieve gedragstraining niet-helpende gedachten van de leerling 

omzetten in wél productieve gedachten.  

3. Door middel van strategietraining de leerling laten inzien hoe hij of zij beter kan leren. 

4. Regelmatig (gemiddeld eens per maand) overleggen met mentor, docenten, teamleider 

en ouders over het plan van aanpak en over de voortgang van de leerling. 

5. De leerling communiceert aan de tutor welke problemen er zijn met bepaalde 

docenten. Op basis hiervan spreken met de betreffende docenten, met als doel 

eventuele problemen uit de weg te helpen.  

6. De cijfers en VAS-resultaten van de leerling in de gaten houden en blijven vergelijken 

met cijfers van hun klasgenoten. 

 

1. De gesprekken 

 

Onderpresterende leerlingen blijken erg veel baat te hebben bij een luisterend oor: iemand die 

onbevangen en niet-oordelend luistert naar alle verhalen. Een tutor helpt dus soms alleen al 

door de tijd te nemen om te luisteren. Doelen van de gesprekken zijn: 

 

 Onderpresterende leerlingen het gevoel geven dat ze begrepen worden.  

 Leerlingen met het risico op onderpresteren zich bewust maken van mogelijke 

valkuilen.  

 Leerlingen met een te smal scala aan leerstrategieën deze aanleren.  

 Onderpresterende leerlingen na laten denken over wat ze nodig hebben en wat ze 

willen ontwikkelen. 

 

In principe vindt er eens in de twee weken een gesprek plaats. Indien nodig kan de frequentie 

verhoogd of verlaagd worden. Uiteindelijk kan de tutor ook dienen als achtervang (uit de 

literatuur blijkt dat het sommige leerlingen kan helpen om te weten dát ze naar iemand toe 

kunnen die hun situatie kent, ook al maken ze er in de praktijk niet eens gebruik van). 

 

2. Cognitieve gedragstraining 
 

Veel leerlingen houden, meestal onbewust, vast aan enkele niet-helpende gedachten (denk 

bijvoorbeeld aan: “Het is niet mijn schuld dat ik steeds onvoldoendes haal; de docent is 

gewoon stom”). Het is de taak van de tutor om deze niet-helpende gedachten op te sporen en 

om te zetten in gedachten die juist wél helpend zijn (denk bijvoorbeeld aan: “Ik wil het 

contact met deze docent graag verbeteren, dus ga me goed inzetten in zijn lessen”). Hiertoe 

worden de volgende stappen gevolgd: 

 

 G-schema’s maken (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag en Gevolg) 

 Cognitief conceptualisatiediagram maken (hierin komen: Relevante gegevens uit de 

jeugd, Kerngedachten, Automatische gedachten en Compenserende strategieën; het 

diagram vormt een samenvatting van de reeds gemaakte G-schema’s) 



 Automatische gedachten uitdagen (vragen als: “Is dat zo?”, “Hoe weet je dat?” en 

“Kun je dat ook nog anders zien?”) 

 Niet-helpende gedachten vervangen door wél helpende gedachten en bedenken welke 

positieve gevolgen op deze manier bewerkstelligd kunnen worden. 

 

Het is belangrijk om ook bewust te zijn van de grenzen van het tutoraat. Indien nodig dient 

wellicht verwezen te worden naar een psycholoog; een tutor geeft immers training, geen 

therapie. 

 

3. Strategietraining 

 

Een probleem van veel (slimme) leerlingen is het gebrek aan variëteit in leerstrategieën. Het is 

de taak van de tutor om de leerlingen bij te brengen hoe ze hier zelf verandering in kunnen 

brengen. Het doel is de leerlingen te laten inzien welke leerstrategieën hij nu gebruikt, te laten 

inzien dat er meer bestaan en de leerling zelf te laten ontdekken hoe hij tot een goede 

leerstrategie kan komen. 

 

 De leerling wordt uitgedaagd aan de hand van een spelletje of een moeilijke opgave. 

 Er wordt gezorgd voor wringmomenten: een moment waarop het even niet lukt en 

waarop iets gevonden moet worden (dit zijn de momenten waarop een leerling het 

meeste leert!). 

 De leerling wordt uitgedaagd om moeilijker opgaven te maken of om vergelijkbare 

opgaven in een korter tijdsbestek te maken (bijvoorbeeld door de leerling alle 

gemaakte stappen op te laten schrijven). 

 De leerling dient vervolgens zijn eigen strategieën te beschrijven en gaat ze ook een 

naam geven. 

 De leerling blijft in dit proces voortdurend hardop nadenken. Hierdoor wordt hij 

bewuster van wat hij precies doet. 

 De tutor vraagt de leerling steeds wat hij doet en waarom hij het doet. 

 De tutor gaat niet meteen hulp geven als de leerling daarom vraagt; hij moet zelf 

nadenken en tot nieuwe inzichten en strategieën komen. Als dat lukt is een 

compliment zeer op zijn plaats. 

 Als de aanpak bij de spelletjes of moeilijke opgaven werkt, dan wordt een transfer 

gemaakt naar het schoolwerk. 

 

4. Communicatie met ouders, mentor, docenten en teamleider 

 

Er wordt gestreefd naar een heldere communicatie met de ouders, de mentor, de docenten en 

de teamleider van de leerling. Een werkelijke verandering is alleen mogelijk als de omgeving 

zich bewust is van de verandering en als de omgeving hier ook aan meewerkt. De volgende 

punten worden daarom vastgelegd in Magister en besproken met de betrokkenen: 

 

 Wat de tutor met de tutorleerling gedaan/besproken heeft. 

 Wat er met de andere betrokkenen besproken is. 

 Wat het plan is voor de komende tijd: wat er gaat gebeuren en wanneer dat gebeurt. 

 

 

 

 



5. Contact met vakdocenten 
 

Veel onderpresterende leerlingen hebben geen beste relatie met vakdocenten. De leerling 

toont zich vaak weinig gemotiveerd en veel docenten denken al gauw “Wat een luie donder”. 

Hierdoor ontstaat een probleem: de leerling is nu al helemaal niet meer gemotiveerd en de 

docent wacht totdat de leerling eens aan het werk gaat. Het is de taak van de tutor om deze 

impasse te doorbreken. De tutor treedt op als een mediator: hij beschuldigt leerling noch 

docent en probeert in ieder geval de volgende stappen: 

 

 De tutor vraagt de leerling geregeld naar problemen én positieve ervaringen met 

docenten. 

 Indien er problemen zijn, probeert de tutor erachter te komen wat de kern van het 

probleem is. 

 De tutor beoordeelt samen met de leerling het probleem en vraagt wat er volgens de 

leerling zou moeten gebeuren om het probleem op te lossen. 

 De tutor praat met de docent in kwestie en legt het probleem van de leerling uit. 

 De tutor koppelt de reactie van de docent terug aan de leerling. 

 De tutor probeert aan beide kanten begrip te creëren voor het standpunt van de ander. 

 Indien dat door beide partijen gewenst wordt, kan een gesprek met z’n drieën worden 

belegd. 

 Indien er positieve ervaringen zijn koppelt de tutor deze terug naar de docent in 

kwestie. 

 

6. Cijfers (en VAS) 
 

Aangezien we kijken naar onderpresteren, is het uiteraard van belang welke cijfers de 

leerlingen halen.  

 

 De tutor vraagt regelmatig naar de vorderingen. 

 Informeer bij lage en hoge (!) cijfers hoe de leerling tot dit cijfer gekomen is.  

 De tutor complimenteert vooral als een leerling een nieuwe aanpak heeft 

uitgeprobeerd of als er een duidelijke verandering in het leerproces zichtbaar is 

geweest. 

 De tutor kijkt naar de gegevens van de VAS-toetsen (toetsen van het Citovolgsysteem 

in september en mei).  

 De tutor is indien mogelijk aanwezig bij de rapportvergadering en bespreekt vooraf 

met mentor en teamleider welke concrete vragen tijdens die gelegenheid aan de 

vakdocenten gesteld worden. 

 

 


