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Inleiding 

De laatste jaren is er op scholen en in de politiek veel aandacht geweest voor leerlingen die cognitief 

niet mee konden komen in de klas. Veel inspanningen werden en worden verricht om deze leerlingen 

te laten presteren naar hun intellectuele capaciteiten. Leerlingen die cognitief meer potentie hebben 

dan gemiddeld zijn echter lange tijd een onzichtbare groep geweest. Sinds een aantal jaren heeft het 

thema hoogbegaafdheid meer aandacht gekregen. Politiek-maatschappelijk is het besef gegroeid dat 

hoogbegaafdheid een belangrijke factor is om de kenniseconomie te stimuleren.  In het onderwijs  is 

de noodzaak van speciale aandacht voor hoogbegaafden in de laatste decennia sterk gegroeid, vooral 

in het Basisonderwijs.  Een groep die moeilijk in beeld te krijgen is, zijn de onderpresteerders; 

leerlingen met een discrepantie tussen de intellectuele capaciteiten en de daadwerkelijke cognitieve 

prestaties (McCoach & Siegl, 2003). Onderpresteren verhelpen of verkleinen is complex vanwege de 

vele risicofactoren op het gebied van persoonlijkheidskenmerken. Faalangst, een negatief 

zelfconcept en een gebrekkige motivatie zijn factoren die specifieke aandacht nodig hebben in de 

begeleiding van deze leerlingen op school en daarbuiten. Het is niet voldoende om deze groep enkel 

op hun niveau aan te spreken en zo een passende cognitieve ontwikkeling te laten doormaken. Het is 

van groot belang de kans op drop-outs bij cognitief getalenteerde onderpresterende leerlingen te 

verkleinen, zo zullen ze uiteindelijk een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij als 

gelukkiger mensen (Neihart, 1998). 

 Duidelijk is dat motivatie een belangrijk, breed gedragen factor is met betrekking tot leren. 

Hull (1943) stelt dat alle gedrag gemotiveerd wordt om behoeften te vervullen. Intrinsiek 

gemotiveerde activiteiten worden gedreven door bevrediging van de psychologische basisbehoeften 

autonomie, competentie en sociale relaties (Maslow, 1943). Maslow maakte al in de jaren ’40 van de 

vorige eeuw  een onderscheid in de fysiologische ‘lagere fundamentele behoeften’ en de drie ‘hogere 

fundamentele behoeften’ autonomie, competentie en relatie. Bij autonomie staan zelfbeschikking en 

eigen keuzes kunnen maken centraal. Competentie houdt in dat een mens vertrouwen heeft in zijn of 

haar kunnen en weet dat het werk wat zij doen nut heeft. De behoefte ‘relatie’ omvat het hebben 

van (veilige) relaties en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Maslow stelde dat er 

aan deze fundamentele behoeften moet worden voldaan wil een mens zich optimaal kunnen 

ontwikkelen en al zijn mogelijkheden kunnen benutten.  In recent onderzoek is aangetoond dat 

autonomie, competentie en relatie nog steeds als de belangrijkste factoren zijn aan te merken met 

betrekking tot intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000; Fazey & Fazey, 2001; Vallerand,  Fortier & 

Guay, 1997). 

Onderprestatie kan zeer uiteenlopende oorzaken hebben, van faalangst tot een gebrek aan 

uitdaging op cognitief vlak (Krouse & Krouse, 1981; Heller, 2000). Een overeenkomst tussen de 
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verschillende oorzaken is dat er onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan tenminste één van de 

genoemde basisbehoeften. Er bestaan verschillende modellen, geënt op onderzoek naar 

begaafdheid, waaruit blijkt wat er nodig is om intellectuele capaciteiten wel tot bloei te laten komen 

en onder welke omstandigheden dat niet gebeurt, met onderprestatie als gevolg. Het is aannemelijk 

dat deze modellen niet louter gelden voor hoogbegaafde kinderen, maar ook een voorspellende 

waarde hebben voor de relatie tussen intellectuele capaciteiten en prestaties van kinderen in het 

algemeen (Schaminee & Bruyn, 2009). 

Over het algemeen lopen hoogbegaafde kinderen meer risico op onderpresteren dan een 

gemiddeld kind (Mooij, 1991; Doornekamp, Drent & Bronkhorst, 1999). Bij hoogbegaafdheid denkt 

men vaak onmiddellijk aan een hoog IQ en overeenkomstige prestaties. Bij analyse van 

(school)prestaties van leerlingen dient rekening gehouden te worden met een specifieke groep 

onderpresteerders die uitvallen op de toetsen van verschillende prestatiegebieden maar wel 

hoogbegaafd zijn. Het multifactoren-model van Heller (1992) gaat uit van verschillende factoren die 

bijdragen aan het functioneren van de leerling. Hoogintelligente kinderen (gemeten met een 

intelligentietest waarbij de uitslag >130 is) zijn niet per definitie hoogbegaafd op basis van de 

verschillende kenmerken in  dit model. Er wordt onderscheid gemaakt in begaafdheidsfactoren, niet-

cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren. Bij optimale dynamiek tussen deze 

factoren leidt dit tot prestaties op één of meerdere prestatiegebieden van Gardner (meervoudige 

intelligentie (Gardner, 2006)). Uit onderzoek (Deci & Ryan, 1991; Ryan & Deci, 2000) blijkt dat de 

cognitieve prestaties vaak achterblijven omdat de niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken 

gefrustreerd worden. Omdat het onderwijs niet passend is, worden de psychologische 

basisbehoeften gefrustreerd en dit leidt vaak tot onderpresteren. Faalangst, een laag zelfbeeld en 

lage motivatie zijn het gevolg van deze frustratie van de psychologische basisbehoeften (Deci & Ryan, 

1991; Ryan & Deci, 2000), ontstaan door onderwijs dat niet uitdagend en dus niet passend is voor 

deze groep met grote intellectuele capaciteiten.  

Omdat de (hoog)begaafde leerlingen doorgaans op een andere manier leren dan de 

“doorsnee” leerlingen, veelal ‘top-down’ in plaats van ‘bottom-up’ (Clark, 1997; Geake, Cameron,  

Clements & Phillipson, 1996) is er een groot gat in het onderwijs dat op reguliere scholen geboden 

wordt vergeleken met het onderwijs dat deze leerlingen nodig hebben. (Hoog)begaafde leerlingen 

moeten zich voortdurend aanpassen aan het tempo en de wijze waarop onderwezen wordt en 

daardoor komt het gevoel van autonomie en competentie onder druk te staan. Leerkrachten en 

docenten komen de leerlingen niet voldoende tegemoet omdat zij vaak onvoldoende kennis hebben 

op het gebied van hoogbegaafdheid en/of onderpresteren (Hansen & Feldhusen, 1994). In hun beeld 

is een onderpresterende leerling op het VWO vaak een leerling die het ‘toch niet aan blijkt te 

kunnen’, een leerling die er ‘met z’n pet naar gooit’ of een leerling ‘met een heel grote mond’. Dat de 
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leerkracht of docent dit niet herkent als mogelijke kenmerken van het onderpresteren zorgt er soms 

voor dat de docent lage(re) verwachtingen van een leerling heeft. Tevens schaadt dit ook de relatie 

van de leerling met de docent. De leerling heeft geen vertrouwen in de docent en vice versa. Dat de 

verwachtingen van de docent zeer belangrijk zijn voor de schoolontwikkeling van de leerling blijkt uit 

vele onderzoeken, dit wordt het Pygmalion Effect, Golem Effect of Self-fulfilling Prophecy genoemd 

(Kolb & Jussim, 1994). Gevolg van al deze frustraties op het gebied van relatie zijn faalangst, 

demotivatie en een laag zelfbeeld.  

Onderpresteren bij (hoog)begaafden kan zich op verschillende manieren manifesteren. Betts 

en Neihart (1988; 2010) gaan daarbij uit van het onderscheid  in zes profielen. In deze profielen 

worden gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde en getalenteerde 

leerlingen omschreven. Het meest wenselijke profiel is dat van de zelfstandige leerling: deze leerling 

heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, werkt zonder 

bevestiging, is creatief, komt op voor eigen opvattingen en neemt risico. Een type dat risico loopt om 

uit te vallen is de ‘risicolopende leerling’. Dit type is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert 

zich zelf, verstoort, presteert gemiddeld of minder, bekritiseert zichzelf en anderen en loopt daarmee 

gevaar om buiten het schoolsysteem te raken. De vier andere profielen zijn: de succesvolle 

(perfectionistische, vaak risicomijdende), de uitdagende (creatieve, kritische en vaak impulsieve), de 

onderduikende (begaafdheid ontkennende, niet op willen vallende) en de dubbel gelabelde (met 

leer- en/of gedragsproblemen) leerling.  Kennis van deze profielen is van belang om op individueel 

niveau optimale groeimogelijkheden op cognitief, sociaal en emotioneel gebied te helpen realiseren 

(http://hoogbegaafdheid.slo.nl/begeleiding/profielen).  

 Om onderpresteerders weer te laten presteren is alleen een aanpassing in het onderwijs niet 

voldoende. Uit onderzoek blijkt intensieve begeleiding op het gebied van motivatie, zelfconcept en 

leerstrategieën van de groep onderpresteerders effectief te zijn (Borkowski & Thorpe, 1994; Glaser & 

Brunstein, 2004, geciteerd in Preckel et al., 2006). Omdat faalangst, perfectionisme en een gebrekkig 

zelfbeeld vaak ten grondslag liggen aan het gebrek aan motivatie zal dat ook een onderdeel van de 

aanpak moeten zijn. In dit kwalitatieve interventieonderzoek wordt onderzocht of het vergroten van 

het gevoel van competentie, autonomie en relatie bij een groep cognitief getalenteerde leerlingen 

ten opzichte van het gescreende cohort of ten opzichte van het niveau van onderwijs waar zij aan 

deelnemen een positief effect heeft op het verkleinen van de risicofactoren op onderpresteren. 

Omdat deze interventie is toegespitst op de individuele leerling kan er aangesloten worden bij de 

behoeften van deze leerlingen. De leerling staat centraal en in gesprekken wordt gebouwd aan een 

relatie door het onderkennen van de potentie en de problemen die deze onderpresteerders 

ondervinden. Tijdens deze gesprekken worden de potentie en de wensen van de leerlingen 

onderzocht en hier wordt een oplossing gezocht voor de problemen waar zij tegenaan lopen. Deze 

http://hoogbegaafdheid.slo.nl/begeleiding/profielen
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acties vergroten het gevoel van autonomie en competentie omdat samen met de leerlingen de 

doelen worden bepaald.  Naast de individuele begeleiding wordt de bewustwording bij docenten op 

het gebied van kenmerken en begeleiding van onderpresteerders vergroot. 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: kan een geïntegreerde aanpak (individuele begeleiding 

in de vorm van een tutoraat in combinatie met het versterken van docentencompetenties) de risico’s 

op onderpresteren terugdringen bij leerlingen van 12 tot 14 jaar, in de leerlagen 1 en 2 van het 

Voortgezet Onderwijs? 

Hypothese 1: De gekozen aanpak van de individuele begeleiding door middel van het tutoraat 

komt tegemoet aan de psychologische basisbehoeften van de individuele leerling en dringt daarom 

de risico’s op onderpresteren terug.  

Hypothese 2: De gekozen aanpak met betrekking tot de bewustwording van de docenten ten 

aanzien van onderpresteren komt tegemoet aan de psychologische basisbehoefte ‘relatie’ omdat zij 

de onderpresteerders eerder zullen (h)erkennen en zal daarom de risico’s op onderpresteren 

terugdringen.  

Hypothese 3: De gekozen aanpak met betrekking tot bewustwording van de docenten op 

onderpresteren maakt de docenten handelingsbekwamer en competenter om de leerlingen met 

risico’s op onderpresteren te begeleiden. 

Methode 

Participanten 

Screening 

In deze studie zijn 206 leerlingen gescreend. De leerlingen kwamen allen uit de eerste klas van drie 

reguliere scholen voor Voortgezet Onderwijs in Leiden. De meetinstrumenten voor de screening zijn 

na zorgvuldig onderzoek, op basis van de literatuur en in overleg met het Centrum voor 

Begaafdheidsonderzoek (CBO) vastgesteld. Uitgangspunt is het model van Heller (1992) waarin 

begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken de basis 

zijn voor de geleverde prestaties. Voor de screening zijn bij alle kinderen taken afgenomen op het 

gebied van begaafdheidsfactoren en niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken. Voor al deze taken 

zijn breed geaccepteerde testen geselecteerd. Om de intellectuele capaciteiten van de leerling te 

meten is de Intelligentie Structuur Test (IST; Vorst, H., 2010) afgenomen. Voor de creatieve 

capaciteiten is de Test for Creative Thinking Drawing Production  (Urban, K. K., & Jellen, H. G., 1996) 

afgenomen. Om de leergierigheid te testen is de Fragebogen zur Erfassung des Erkenntnisstrebens 

(FES) afgenomen. Op basis van deze screening zijn 30 leerlingen geselecteerd voor de interventie (23 

jongens, 7 meisjes; leeftijd gemiddeld 12,8 jaar) (zie onder procedure hoe deze selectie plaatsvond). 
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Docentencompetenties 

Voor alle deelonderzoeken zijn alleen docenten die les gaven aan de tutorleerlingen geïncludeerd. 

Deze groep bestaat uit 45 docenten waarvan er 30 deelgenomen hebben aan de voormeting; de rest 

heeft de vragenlijst niet geretourneerd. In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de deelonderzoeken 

en de aantallen respondenten en non-responders. 

 

Tabel 1.  

Deelonderzoeken van het onderzoek naar docentecompetenties  

 

 

 

In de 0-meting hebben 17 vrouwelijke en 13 mannelijke docenten geparticipeerd. De docenten 

varieerden in jaren ervaring van 1 tot 31 jaar. Gemiddeld waren zij 13 jaar werkzaam in het 

voortgezet onderwijs.  Alle docenten die hebben deelgenomen aan het invullen van de casus, de 

interviews of de eindmeting waren docenten die ook hadden deelgenomen aan de nulmeting. Bij elk 

deelonderzoek is geprobeerd de verdeling van docenten over de verschillende vestigingen te 

matchen met de hoeveelheid tutorleerlingen op die betreffende vestiging. 

Meetinstrumenten 

Om de risicofactoren met betrekking tot de niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken van 

de leerling te meten zijn de Schoolvragenlijst (Vorst, & Smits, 1999) en de Prestatiemotivatie Test 

voor kinderen, tweede editie (Hermans, 2010) afgenomen in de voor- en nameting. Tevens is de 

Gedragsvragenlijst (CBO, in ontwikkeling) afgenomen.  

Schoolvragenlijst. De Schoolvragenlijst (SVL) is een test die drie relevante kenmerken met 

betrekking tot school meet (niet specifiek voor deze doelgroep): motivatie, welbevinden en 

zelfvertrouwen. Elk onderdeel bestaat uit een drietal onderdelen die samen eerder genoemde 

kenmerken vormen. Motivatie wordt getoetst aan de hand van leertaakgerichtheid, concentratie in 

de klas en huiswerkattitude. Het welbevinden wordt getoetst door plezier op school, sociaal 

aanvaard voelen en de relatie met leerkrachten. Uitdrukkingsvaardigheid, zelfvertrouwen bij 

Deelonderzoek Aantal respondenten Aantal non-responders 

0-meting 30 15 

Papieren casus 
 

7 
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Interview 
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Eindmeting 
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proefwerken en sociale vaardigheid meten het zelfvertrouwen van de leerling. Sociale wenselijkheid 

is een schaal voor de interpretatie en uitslag die inzicht geeft hoe de leerling heeft geantwoord op de 

stellingen. In totaal bestaat de SVL uit 160 stellingen, deel A en deel B hebben ieder 80 stellingen. 

Deel A is bij de voor- en de nameting afgenomen. De test bestaat uit een vragenboekje en een 

antwoordformulier per leerling. De testen worden klassikaal afgenomen door een testleider of een 

mentor. 

Prestatie Motivatie Test voor Kinderen 2. De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen 2 (PMT-

K-2)  is een test die de subschalen prestatiemotivatie, negatieve- en positieve faalangst en sociale 

wenselijkheid meet. Als controleschaal is sociale wenselijkheid opgenomen. Prestatiemotivatie meet 

de intrinsieke motivatie om te presteren. Negatieve faalangst is de angst die een persoon heeft om 

te falen en  die daardoor gaat disfunctioneren; dit met name bij taken die relatief ongestructureerd 

en stress opleveren. Positieve faalangst is een spanning die de persoon in staat stelt onder druk van 

ongestructureerde en stresserende taken beter te functioneren dan onder normale omstandigheden. 

De items in de test zijn ‘niet af’ en elk item heeft 2 of 3 verschillende opties om hem af te maken. De 

leerling moet aangeven welke optie voor hem/haar het meest passend is. De instructie staat in een 

protocol dat wordt doorgenomen door de testleider. In totaal bestaat de test uit 89 items, waarvan 

34 voor prestatiemotivatie, 14 voor negatieve faalangst en 18 voor positieve faalangst. De sociale 

wenselijkheid wordt gemeten met 23 items. De test bestaat uit een vragenboekje en een 

antwoordformulier.  

Tutoraat. De kern van de aanpak wordt gevormd door het tutoraat: hierin voeren 

professioneel geschoolde tutoren regelmatig gesprekken met geselecteerde tutorleerlingen. In deze 

gesprekken wordt ernaar gestreefd de leerling (weer) eigenaar van zijn eigen ontwikkeling te laten 

worden. Leerlingen stellen in overleg met de tutor ieder een eigen doel, waarmee wordt aangesloten 

bij de specifieke leerbehoeften van de leerling. Om de gestelde doelen te bereiken wordt onder 

andere gebruik gemaakt van cognitieve gedragstraining en strategietraining. Naast het geven van 

deze individuele begeleiding zorgen de tutoren ook voor het versterken van docenten-competenties 

door het bijwonen en organiseren van leerlingbesprekingen en door met mentor en docenten te 

overleggen over specifieke gebeurtenissen rond de tutorleerlingen. Voor de beoordeling van deze 

interventie met betrekking tot de risicofactoren zijn verschillende instrumenten gebruikt. Als eerste 

zijn er de vragenlijsten van de SVL en de PMTK-2 die als voor- en nameting gebruikt zijn.  

Daarnaast hebben de geselecteerde tutorleerlingen elke maand online een ‘zelfevaluatie’ 

ingevuld. Hierin wordt hen gevraagd op een 10-puntsschaal aan te geven hoe goed zij het in de 

afgelopen maand vonden gaan met de volgende zaken: contact met docenten, contact met 

klasgenoten, vorderingen in de klas en algemeen gevoel.  
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                Naar aanleiding van de zelfevaluaties is er een gestructureerd interview gehouden (zie 

bijlage 1) door één van de onderzoekers. 

Aan de tutoren is gevraagd om schriftelijke verslaglegging van het tutoraat. Ten eerste 

hebben alle tutoren drie maal op een 5-puntsschaal aangegeven hoe zij zichzelf op dat moment 

vonden scoren op de ‘tutorcompetenties’ (een lijst kritische succesfactoren die tijdens de 

tutoropleiding door de tutoren zelf is opgesteld, zie bijlage 2); hierin kwamen onder andere een open 

houding, geduld, zichtbare betrokkenheid, oprechtheid en improvisatietalent aan de orde. 

Daarnaast deden de tutoren elke maand verslag van het contact met hun tutorleerlingen in 

online rapportages. Hierin kwamen steeds dezelfde aspecten terug: ondernomen acties, motivatie 

voor genomen stappen, contact met ouders en docenten, plannen voor de toekomst en eventuele 

belemmeringen. 

 Ten slotte hebben de tutoren een evaluatie geschreven over elke tutorleerling. Hierin werd 

beschreven waaraan gewerkt is, waarom voor een bepaald doel gekozen is, wat het tutoraat heeft 

opgeleverd voor de specifieke  leerling, de school en voor de tutor zelf, welke praktische en 

persoonlijke beperkingen er waren en hoe het hierna verder moet met de betreffende leerling. 

 

Docentencompetenties. De nulmeting betrof een korte lijst met vragen. Docenten hadden de keus 

om anoniem te blijven. Wel is hen gevraagd in dat geval een alias in te vullen, zodat nul- en 

eindmeting vergeleken konden worden. In de vragenlijst is onder meer gevraagd naar mogelijke 

kenmerken en oorzaken van onderpresteren, naar relevante docentcompetenties in dit verband en 

naar de ervaringen van de participant met onderpresteerders.  Daarnaast zijn vragen gesteld over de 

(onderwijs)achtergrond van de participanten. De volledige vragenlijst is te vinden in bijlage 3. 

In het semigestructureerd interview is onder meer aan de deelnemende docenten gevraagd hoe zij 

zelf met onderpresteerders omgaan, hoe competent zij zichzelf vinden op dit gebied en welke 

(eventuele) leerbehoeften er bij hen leven. De vragen van het interview zijn te vinden in bijlage 4.  

In de papieren casus is de voorgeschiedenis beschreven van een leerling (Jan) die uiteindelijk afzakt 

van het gymnasium naar de mavo. Deze casus en de vragen die hierover gesteld zijn, zijn te vinden in 

bijlage 5.  

Bij de eindmeting is aan docenten gevraagd of zij met betrekking tot de onderwerpen uit de 

nulmeting meer competent waren geworden en zo ja, welke activiteiten daartoe hadden 

bijgedragen. 
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Procedure 

Screening 

De testen zijn in het voorjaar van 2012 met toestemming van ouders/verzorgers afgenomen door 

een onderzoeker en/of een docent van de betreffende school. Bij iedere test zat een uitgebreid 

protocol met instructies dat de docent door heeft genomen met de leerlingen. Bijzonderheden 

tijdens de afname konden hierop aangegeven worden. Na iedere test hebben de leerlingen een 

aantal minuten pauze gekregen. De IST en de TCTDP werden bij alle leerlingen klassikaal als eerste 

afgenomen. De volgorde voor de overige testen was vrij. Op twee locaties zijn alle testen bij alle 

klassen tegelijk op één ochtend klassikaal afgenomen. Op één locatie zijn de IST en de TCTDP bij alle 

klassen direct na elkaar afgenomen en de overige testen zijn op andere momenten gemaakt.  

 Na de screening zijn resultaten van de leerlingen onder leiding van een onderzoeker en/of 

medewerker van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) met de mentor en/of teamleider 

doorgesproken aan de hand van het screeningsrapport. De informatie uit het rapport werd 

aangevuld met (schriftelijke) informatie van de mentor over het sociaal-emotioneel welbevinden, het 

functioneren op school en de schoolprestaties van de betreffende leerling. Op basis van alle 

gegevens is er een selectie gemaakt door de onderzoekers in nauwe samenwerking met een 

specialist van het CBO. Om geselecteerd te worden als tutorleerling moesten leerlingen in ieder geval 

voldoen aan de volgende kenmerken: Een hoge score op de IST (ten opzichte van de gescreende 

groep of ten opzichte van de niveaugroep waar zij in zaten) en/of een hoge score op de taken die 

beroep deden op redeneervermogen in combinatie met de risicofactoren op onderpresteren: lage 

motivatie en/of laag zelfbeeld en/of hoge negatieve faalangst en/of lage leergierigheid en/of lage 

score op geheugentaken uit de IST en/of onderpresteren in de test (hogere score op de onderdelen 

die moeilijker zijn) en/of hoge score op creativiteitstest (hoog: sd= ≥ 1, laag: sd= ≤ -1). 

Tutoraat (interventie) 

In dit interventieonderzoek is gekozen voor een geïntegreerde aanpak, waarin individuele 

begeleiding van de risicoleerling wordt gecombineerd met kennisdeling met docenten. De leerlingen 

die voor een dergelijk programma in aanmerking kwamen, zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van 

de CBO groepsscreening. De begeleiding werd verzorgd door tutoren, docenten die een post-initiële 

opleiding Specialist in Gifted Education (ECHA)  gevolgd hebben.  

  Voor de beoordeling van de interventie worden verschillende instrumenten gebruikt.  Ten 

eerste zijn er de data van de voor- en de nameting van de SVL en de PMTK-2. Daarnaast hebben de 

geselecteerde tutorleerlingen elke maand online een ‘zelfevaluatie’ ingevuld.  
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Ook over het contact met de tutor hebben de leerlingen op meerdere momenten hun 

mening gegeven. In december 2012 is alle tutorleerlingen per e-mail gevraagd of het goed ‘klikte’ 

met hun tutor; alleen bij een negatieve reactie was verdere toelichting mogelijk. Een ontevreden 

reactie zou in overleg kunnen leiden tot verandering van tutor. Eén leerling heeft daarop een nieuwe 

tutor toegewezen gekregen. 

In februari 2013 is de leerlingen gevraagd om online een korte vragenlijst in te vullen over de 

tutor. Hierin werd gevraagd of de leerlingen tevreden waren over de begeleiding, over de frequentie 

van de gesprekken en eventuele verbeterpunten van de tutor. Ten slotte is er in juni 2013 met iedere 

afzonderlijke leerling een gestructureerd interview gehouden (zie bijlage 1) door één van de 

onderzoekers. Aangezien deze onderzoeker zelf ook een rol als tutor heeft, zijn de eigen 

tutorleerlingen door één van de andere onderzoekers bevraagd. Belangrijke onderdelen in dit 

interview zijn de doelen die door de leerling en de tutor gesteld zijn, de mate waarin deze behaald 

zijn, de tevredenheid over het tutoraat en de tutorcompetenties. 

De tutor heeft gemiddeld eens per twee weken een individueel gesprek met iedere 

tutorleerling en onderhoudt contact met diens ouders, mentor, docenten en teamleider. In de 

gesprekken staat de autonomie van de leerling centraal. De gesprekken met de leerling vinden plaats 

in een afgesloten lokaal binnen het schoolgebouw.  De leerling wordt eigenaar van zijn/haar eigen 

ontwikkeling en de tutor begeleidt de leerling daarbij. De tutor en de tutorleerling stellen hiertoe 

samen één of meer doelen op. Hieraan wordt gewerkt onder andere door gebruik te maken van 

cognitieve gedragstraining (het omzetten van disfunctionele gedachten in helpende en functionele  

gedachten) en  training in leerstrategieën (spelenderwijs kennismaken met complexe leermomenten 

en met manieren om deze op te lossen). Daarnaast wordt de leerling ruimte geboden om te vertellen 

wat hij of zij graag zou willen, zodat de leerling zich werkelijk gehoord voelt. 

De leerlingen vertellen aan de tutor welke problemen er zijn in de klas en/of met bepaalde 

docenten. Op basis hiervan wordt met de betreffende docent gesproken over een aanpak die beter 

aansluit bij de behoeften van de leerling. Een docent kan bijvoorbeeld gevraagd worden meer 

verrijkende opdrachten aan te bieden of een leerling vrijer te laten in het kiezen van een te volgen 

oplossingsstrategie. Ook kan een gesprek met de betreffende docent en de tutorleerling samen 

worden belegd. De tutor vervult in dit gesprek de rol van mediator; hij staat uitdrukkelijk niet aan 

één van beide kanten en probeert beide partijen elkaars standpunt te laten inzien. 

Ten slotte kan de tutor indien nodig aangepaste programma’s voorstellen aan ouders en 

schoolleiding. Hiermee kan voor een leerling bijvoorbeeld meer uitdaging worden gecreëerd. 

 Het succes van de interventie wordt grotendeels vastgesteld op  basis van de gevonden 

opbrengst van het tutoraat per leerling. Dat wordt gedaan aan de hand van de hierboven genoemde 

meetinstrumenten, schriftelijke evaluatie per leerling en de interviews met de leerlingen, waarin 
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zowel tutor als leerling gevraagd is naar de opbrengst per leerling. Blijft het antwoord  bij één of 

twee van deze vragen uit, dan is de aanpak voor deze leerling niet effectief geweest. Alle 

opbrengsten, zowel subjectief als objectief gemeten, worden van belang geacht. Wanneer tutor en 

leerling verschillend de effectiviteit waarderen volgt er een gesprek. Wanneer dit verschil van 

waardering na dit gesprek blijft bestaan geven beide partijen daarover ieder een nadere uitleg.   

In november 2012 zijn alle docenten, per vestiging, uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Op 

deze bijeenkomst werden de docenten geïnformeerd over het onderwerp,  over de inrichting van het 

tutoraat en vulden ze de vragenlijsten behorende bij de nulmeting in.   

In maart/april 2012 zijn 15 van de 30 docenten uitgenodigd om commentaar te geven op een 

fictieve casus van een leerling, genaamd Jan (zie bijlage 5). De betrokken docenten hebben de casus 

zowel digitaal ontvangen als de hardcopy in hun postvak. Om de respons te verhogen is na ongeveer 

een week via de email een herinnering verstuurd. De 15 andere docenten zijn uitgenodigd voor de 

interviews. De interviews zijn gedurende een periode van twee weken gehouden, elke docent werd 

geïnterviewd op zijn/haar eigen vestiging. Er waren twee interviewers betrokken, die vooraf de 

manier van interviewen met elkaar hadden afgestemd.  

Begin juni 2013 zijn alle dertig docenten die de nulmeting hebben ingevuld gevraagd aan de 

eindmeting  deel te nemen. De docenten kregen de vragen samen met een korte instructie  per email 

toegestuurd en konden op eenvoudige wijze op deze email reply-en. Na 8 weken is er een 

herinneringsmail verstuurd.  Vijftien docenten hebben uiteindelijk deelgenomen. Een complicerende 

factor is geweest dat deze meting plaatsvond aan het einde van het schooljaar en rond de 

zomervakantie, waardoor mogelijk onvoldoende docenten bereikt konden worden. 

 

Resultaten 

Descriptieve statistieken 

Van de 30 geselecteerde tutorleerlingen zijn er 5 leerlingen die ontbrekende data hadden in de voor- 

of nameting van de Schoolvragenlijst en 6 leerlingen voor de Prestatie Motivatie Test omdat zij op 

dat moment afwezig waren. Deze leerlingen zijn niet meegenomen in de bespreking van de 

resultaten van de afgenomen testen. Met deze leerlingen is wel een interview gehouden en ook de 

zelfevaluaties zijn bekeken en bij de resultaten besproken.  

 

Tutoraat 

Testgegevens.  Tabel 2 laat een overzicht zien van de hoeveelheid risicofactoren bij de  

tutorleerlingen bij de voor- en de nameting. Te zien is dat alle risicofactoren afnemen  na de 
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interventie, behalve zelfconcept, dat op hetzelfde niveau blijft. De risicofactoren kunnen daarnaast 

onder de verschillende leerlingen verschuiven (zie tabel 3 en 4).  
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Tabel 2.  
Overzicht van hoeveelheid risicofactoren bij de bij de tutorleerlingen in de voor- en nameting  

  

 

 

In Tabel 3 wordt  het aantal  risicofactoren per leerling weergegeven bij de voor- en de nameting. 

Hier is te zien dat bij de voormeting 33 risicofactoren aanwezig waren bij verschillende leerlingen. Bij 

de nameting is dit aantal met meer dan de helft teruggebracht tot 15. Het aantal risicofactoren is bij 

4 leerlingen met 1, bij 3 leerlingen met 2, bij 1 leerling met 3 en bij 2 leerlingen met 4 risicofactoren 

verminderd. Er is 1 leerling waarbij de risicofactoren met 2, en 1 leerling waarbij de risicofactoren 

met 3 zijn afgenomen maar waarbij de sociale wenselijkheid met meer dan 1 standaarddeviatie is 

toegenomen; deze uitkomsten moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Bij drie 

leerlingen zijn er (nieuwe) risicofactoren opgemerkt bij de nameting waarvan voor 1 leerling 1 

risicofactor en voor 2 leerlingen 2 risicofactoren. Er zijn 11 leerlingen waarbij hetzelfde aantal 

risicofactoren is waargenomen.  

 

Tabel 3. 
Hoeveelheid risicofactoren bij de tutorleerlingen* bij voor- en nameting 

 

  Risicofactor 

  voor Na 

Bert 0 0 

Felix 3 1 

Ilja 2 2 

Miranda 1 0 

Damian 0 0 

Jeanette 1 1 

Jean 3 3 

Fathma 4 0 

Mees 2 2 

Max 2 0 

Rohan 1 0 

Maartje 1 0 

Jos 3 0 

 risico geen risico 

 voor na voor na 

motivatie 9 3 13 22 

welbevinden 2 0 22 24 

zelfconcept 6 6 19 19 

negatieve faalangst 6 3 18 21 

positieve faalangst 6 2 18 22 

prestatie motivatie 8 3 16 21 
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Benjamin 1 0 

Annemarie 0 0 

Milo 2 0 

Bastiaan 0 0 

Stijn 1 1 

Sander 5 1 

Daphne 0 0 

Chantal 0 1 

Henk 0 2 

Theun 1 1 
*Alle namen van leerlingen zijn gefingeerd.  Het geslacht is daarbij gelijk gebleven.  

**De leerlingen zonder risicofactor zijn geselecteerd op basis van een hoge IST score in combinatie met onderpresteren 

in de test. 

 

Tabel 4 laat de vooruitgang in z-scores zien van de tutorleerlingen op de schalen motivatie, 

welbevinden en zelfconcept van de Schoolvragenlijst. Als controleschaal is sociale wenselijkheid  

toegevoegd.  

 

Tabel 4.  
Z-scores van de voor- en nameting per leerling ** en de verandering op de schalen motivatie, welbevinden, zelfconcept 
en sociale wenselijkheid van de Schoolvragenlijst 

 Motivatie Welbevinden Zelfconcept Sociale wenselijkheid 

 
voor na 

toena
me 

voor na 
toena

me 
voor na 

toena
me 

voor na 
toena

me 

Bert 0.46 0.76 0.3     0.87 0.37 -0.5 0.72 -0.16 -0.88 -0.19 0.72 0.91 

Felix -0.13 -0.9  -0.77   -2.2 0 2.2* -1.24 -1.48 -0.24 0.41 0.42 0.01 

Ilja 1.72 0.76 -0.96 0.43 0.13 -0.3 -1.24 0.14 1.38* 1.02 1.3 0.28 

Miranda -0.42 0.32 0.74 0.43 0.32 -0.11 -0.13 0.95 1.08 0.11 -0.16 -0.27 

Damian 1.43 1.72 0.29 0.87 0.86 -0.01 0.72 1.36 0.64 2.23 2.47 0.24 

Jeanette -1.39 -0.64 0.75* 0.29 -0.36 -0.65 0.11 -1.17 -1.28 0.11 0.13 0.02 

Jean -1.68 -1.43 0.25 -0.59 0.13 0.72 0.6 1.16 0.56 0.11 0.13 0.02 

Fathma -1.58 -0.99 0.59* 0.58 -0.61 -1.19 -1.73 -0.26 1.47* -1.4 -0.75 0.65 

Mees -1.78 -2.13 -0.35 0.58 -0.24 -0.82 0.36 0.34 -0.02 -0.79 -0.16 0.63 

Max -1.48 0.06 1.54* 0.58 0.74 0.16 1.34 0.45 -0.89 0.41 0.42 0.01 

Rohan -1.39 -0.82 0.57* -0.59 -0.85 -0.26 0.6 0.45 -0.15 0.11 -0.45 -0.56 

Maartje -1 -0.64 0.36* -0.91 0.25 1.16 0.35 0.34 -0.01 -0.79 -0.75 0.04 

Tom 0.7 1.02 0.32 -0.59 -0.73 -0.14 -2.95 -1.17 1.78 -1.4 1.6 3 

Jos -0.9 -0.73 0.17 1.02 0.74 -0.28 -1.48 -0.36 1.12* 0.11 -0.45 -0.56 

Benjamin -0.13 -0.99 -0.86 -0.01 0.49 0.5 0.48 0.75 0.27 -1.7 -1.33 0.37 

Annemarie 0.16 -0.82 -0.98 0.29 0.37 0.08 0.23 0.55 0.32 0.11 -0.16 -0.27 

Milo -1.68 -0.55 1.13* -0.45 0 0.45 1.58 1.05 -0.53 -1.4 -1.04 0.36 

Bastiaan 0.84 0.85 0.01 1.16 0.98 -0.18 -0.13 -0.16 -0.03 0.41 0.72 0.31 

Stijn 0.75 1.2 0.45 0.87 0.86 -0.01 -0.99 -2.09 -1.1 0.75 0.75 0 

Dave -0.42 -0.29 0.13 -0.45 0.74 1.19 2.1 -0.87 -2.97 -0.19 0.72 0.91 

Sander -1.97 -1.52 0.45 -0.88 -0.73 0.15 -1.48 -0.05 1.43* -1.1 -1.62 -0.52 

Daphne 1.43 1.2 -0.23 -0.15 -0.48 -0.33 -0.01 -0.47 -0.46 1.02 -0.45 -1.47 
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*bij voormeting sd <-1 en bij nameting sd >0; de voormalige risicofactor is niet meer aanwezig 

**namen van leerlingen zijn gefingeerd. 

 

Bij 18 leerlingen is te zien dat de motivatie is toegenomen. Bij 5 van deze leerlingen is de 

motivatie zodanig gestegen dat er geen sprake meer is van risicofactor. Bij 2 leerlingen blijft 

motivatie een risicofactor, ondanks de vooruitgang. Bij 7 leerlingen is de motivatie afgenomen 

waarbij er 1 leerling in het risicogebied blijft. Op de schaal welbevinden zijn er 12 leerlingen die bij de 

nameting minder negatief afweken van het gemiddelde dan bij de voormeting. Van die 12 leerlingen 

zijn er 2 leerlingen waarbij door deze toename welbevinden geen risicofactor meer is. Er zijn 13 

leerlingen waarbij de score op de schaal welbevinden is afgenomen. Ondanks dat valt geen van deze 

leerlingen door de daling in het risicogebied wat betreft welbevinden op school. Op de schaal 

zelfconcept halen 11 leerlingen een hogere score bij de nameting. Van deze 11 leerlingen zijn er 4 

leerlingen waarbij door deze score de schaal zelfconcept niet meer als risicofactor kan worden 

aangemerkt. Bij 1 leerling stijgt de score op zelfconcept met meer dan 1 standaarddeviatie, ondanks 

deze stijging blijft het zelfconcept voor deze leerling een risicofactor. De vooruitgang moet bij deze 

leerling voorzichtig geïnterpreteerd worden, gezien zijn toename van 3 standaarddeviaties bij sociale 

wenselijkheid. Bij 14 leerlingen is het zelfconcept afgenomen blijkt uit de nameting. Van deze 

leerlingen zijn er 4 waarbij door de lagere score zelfconcept als risicofactor aangemerkt wordt en 2 

leerlingen waarbij het zelfconcept nog verder afneemt binnen het risicogebied.  

Tabel 5 laat de verandering in z-scores zien van de tutorleerlingen op de schalen negatieve 

faalangst, positieve faalangst en prestatie motivatie van de Prestatie Motivatietest. Voor de kritische 

beoordeling van de validiteit is de schaal sociale wenselijkheid toegevoegd.  

Chantal 1.23 1.46 0.23 0.72 0.98 0.26 -0.5 -1.17 -0.67 2.23 1.6 -0.63 

Henk  -0.9 -0.99 -0.09 0.43 1.11 0.68 -0.01 -1.48 -1.47 0.11 0.42 0.31 

Theun -0.51 0.15 0.66 -1.03 -0.61 0.42* 1.34 1.46 0.12 -1.4 -0.45 0.95 
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Tabel 5.  
Z-scores van de voor- en nameting per leerling ** en de verandering op de schalen negatieve faalangst, positieve 
faalangst, prestatie motivatie en sociale wenselijkheid van de Prestatiemotivatietest 

*bij voormeting sd <-1 en bij nameting sd >0; de voormalige risicofactor is niet meer aanwezig. 

**namen zijn gefingeerd. 

 

Bij 11 leerlingen is de negatieve faalangst afgenomen waarvan bij 3 leerlingen met meer dan 1 

standaarddeviatie en bij 2 leerlingen met meer dan 2 standaarddeviaties. Van die 11 leerlingen zijn er 

4 leerlingen waarbij de negatieve faalangst bij de tweede afname geen risicofactor meer is. Er is 1 

leerling die ondanks de afname toch nog  negatieve faalangst als risicofactor heeft.  Bij 13 leerlingen 

is de score op negatieve faalangst toegenomen waarbij voor 3 leerlingen met meer dan 1 

standaarddeviatie en bij 1 leerling met meer dan 2 standaarddeviaties. Daarvan zijn er 2 leerlingen 

die hierdoor negatieve faalangst als risicofactor hebben gekregen. Op de schaal positieve faalangst 

hebben 14 leerlingen hogere scores gehaald bij de nameting in vergelijking met de voormeting 

waarvan 1 leerling meer dan 1 standaarddeviatie hoger behaald en 1 leerling meer dan 2 

standaarddeviaties hoger behaald. Van die 14 leerlingen zijn er 3 die waarbij negatieve faalangst nu 

 negatieve faalangst positieve faalangst prestatie motivatie sociale wenselijkheid 

 
voor na 

toena
me 

voor na 
toena

me 
voor na 

toena
me 

voor na 
toena

me 

Bert -1.11 0.55 1.66 1.52 0.79 -0.73 -0.4 0.07 0.47 0.23 0.89 0.66 

Felix 1.08 0.55 -0.53* 1.52 1.23 -0.29 0.24 -0.21 -0.45 0.42 -0.82 -1.24 

Ilja 0.77 -1.99 -2.76 -1.09 -1.66 -0.57 1.71 -2.2 -3.91 1.48 -2.2 -3.68 

Miranda 0.77 0.29 -0.48 0.07 0.34 0.27 -1.03 0.5 1.53* -0.76 0.32 1.08 

Damian 0.45 -0.98 -1.43 0.04 0.34 0.3 -0.82 1.06 1.88 0.23 0.51 0.28 

Jeanette -0.17 0.55 0.72 1.23 1.9 0.67 0.45 -0.21 -0.66 -0.76 -0.82 -0.06 

Jean -1.11 -1.99 -0.88 -1.38 -1.66 -0.28 -2.5 -2.2 0.3 -1.26 -2.14 -0.88 

Fathma -0.17 0.04 0.21 -1.09 -0.99 0.1* -1.24 -0.5 0.74* -0.52 0.32 0.84 

Bonita 1.08 0.8 -0.28* -1.38 -0.77 0.61* -0.61 0.07 0.68 -1.76 -1.2 0.56 

Mees -0.17 1.31 1.48 0.94 -0.55 -1.49 -1.87 -1.35 0.52 -1.76 -1.38 0.38 

Max -2.05 -0.98 1.07 -0.51 -0.99 -0.48 -1.24 -0.5 0.74* 0.23 0.51 0.28 

Rohan -0.8 -0.72 0.08 0.07 0.79 0.72 -0.19 -0.35 -0.16 -0.52 -0.25 0.27 

Maartje -1.74 -1.23 0.51 0.65 1.01 0.36 -0.4 -0.07 0.33 -0.52 -0.82 -0.3 

Jos 1.08 -0.98 -2.06* -0.51 1.01 1.52 -1.24 -0.78 0.46* -1.76 -0.06 1.7 

Benjamin 1.08 0.55 -0.53* -0.8 -0.99 -0.19 0.66 -0.35 -1.01 -0.76 -0.25 0.51 
Annemar
ie -1.11 -0.72 0.39 1.23 1.9 0.67 -0.82 -0.5 0.32 0.48 -0.06 -0.54 

Milo -2.05 -1.23 0.82 -0.8 1.23 2.03 -1.87 -0.5 1.37* -2.01 -1.76 0.25 

Bastiaan -0.17 0.55 0.72 0.36 -0.55 -0.91 0.87 0.5 -0.37 -0.27 0.51 0.78 

Stijn 1.7 1.56 -0.14 -0.51 0.12 0.63 -0.19 0.64 0.83 1.48 1.83 0.35 

Sander 1.08 -0.21 -1.29* -1.08 0.12 1.2* -1.24 -0.64 0.6* -2.01 -0.06 1.95 

Daphne 0.14 0.8 0.66 0.07 -0.33 -0.4 0.45 -0.07 -0.52 0.98 -0.25 -1.23 

Chantal -0.49 0.29 0.78 -0.8 -0.77 0.03 1.29 1.77 0.48 1.73 2.02 0.29 

Henk -0.82 1.56 2.38 -0.8 0.12 0.92 -0.82 -0.21 0.61 -1.26 -0.25 1.01 

Theun -0.17 -1.49 -1.32 0.65 -0.33 -0.98 -0.19 0.64 0.83 -1.26 -1.38 -0.12 
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niet meer als risicofactor gerekend wordt. Er zijn 10 leerlingen waarbij de scores op positieve 

faalangst zijn afgenomen waarvan er 1 leerling in de risicozone is gebleven. Bij 17 leerlingen is de 

prestatie motivatie toegenomen waardoor bij 6 leerlingen prestatiemotivatie geen risicofactor meer 

is. Van deze leerlingen scoren er 3 meer dan 1 standaarddeviatie meer dan bij de voormeting. Bij 3 

leerlingen is de prestatiemotivatie afgenomen en bij 1 van deze leerlingen is prestatiemotivatie een 

risicofactor geworden (meer dan 3 standaarddeviaties achteruitgang).  

Zelfevaluaties. De 30 geselecteerde leerlingen hebben iedere maand online een zelfevaluatie 

ingevuld: leerlingen gaven op een schaal van 1 tot 10 aan hoe het ging met docenten, klasgenoten, 

schoolvorderingen en algemeen gevoel. De individuele resultaten hiervan vormden in eerste 

instantie de basis van het interview, maar worden ook op zichzelf beschouwd. In figuur 1 is het 

algemene beeld zichtbaar. Gemiddeld wordt het contact met klasgenoten hoger beoordeeld dan het 

contact met docenten, schoolvorderingen en het algemene gevoel. Bovendien is op alle terreinen 

een lichte stijging te bemerken vanaf de maand maart. 

 

Figuur 1. Algemeen beeld zelfevaluaties tutorleerlingen per maand. 

De meeste leerlingen scoren elke maand ongeveer hetzelfde, maar bij enkele leerlingen is een 

interessant verloop te zien. We beschrijven hieronder drie leerlingen waarbij opvallende 

veranderingen in positieve of negatieve zin te zien zijn.  
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Casusbeschrijving Sherwin. De grootste verschuiving is te vinden bij Sherwin (jongen, 13 jaar).  Zijn 

contact met klasgenoten blijkt in twee maanden sterk toegenomen te zijn. In november, toen het 

tutoraat startte, beoordeelde hij het contact met zijn klasgenoten nog onvoldoende; twee maanden 

later beoordeelde hij het met een 9. Daarna zette een daling in, maar tegelijkertijd gingen de 

schoolvorderingen stijgen. Het contact met docenten was volgens deze leerling het hele jaar door 

slecht; dit is consequent op een 1 blijven hangen. Docenten gaven gedurende het jaar echter aan dat 

het contact met Sherwin steeds soepeler ging verlopen.  Helaas heeft Sherwin niet in alle maanden 

de zelfevaluatie ingevuld: na de maand maart heeft hij dat niet meer gedaan, omdat hij het 

‘vergeten’,  was, volgens eigen zeggen.  

 

 

Figuur 2. Zelfevaluatie Sherwin 
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Casusbeschrijving Stijn. Stijn (jongen, 14 jaar) beoordeelt zijn klasgenoten consequent met een 9. 

Het contact met docenten is veel minder stabiel: in januari beoordeelde hij dat met een 4, daarna 

steeg het naar een 7 en een 8. Bij de schoolvorderingen is een inzinking te zien: in maart 

beoordeelde hij zijn vorderingen met een 5. Het algemene gevoel lijkt aan het eind te stijgen: na een 

lichte daling in maart, steeg het naar een 7 en een 8. Tijdens de eindevaluatie in juni 2013 gaf Stijn 

aan dat de 4 voor het contact met docenten in maart misschien wel erg laag was; hij had tijdens het 

invullen van de zelfevaluatie net een minder prettig contact met een docent gehad, waarmee hij de 

sterke daling kon verklaren.  

 

Figuur 3. Zelfevaluatie Stijn 
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Casusbeschrijving Bonita. Bonita (meisje, 14 jaar) laat over het algemeen een kleine stijging zien. 

Vooral het contact met docenten beoordeelde zij in de laatste maanden consequent hoger (vanaf 

april twee maal een 8 en één maal een 7) dan in de eerste maanden (vier maal een 6 en één maal 

een 7). Het gevoel bleef vele maanden steeds op een 8, maar steeg in de allerlaatste maand naar een 

9. Het contact met klasgenoten en de schoolvorderingen zijn door de maanden heen wat afgenomen, 

maar zijn aan het eind weer terug op het oorspronkelijke niveau (respectievelijk een 9 en een 8). 

Bonita gaf tijdens de eindevaluatie in juni 2013 zelf aan dat ze in de eerste twee maanden over de 

hele linie eigenlijk te positief is geweest tijdens het invullen van de zelfevaluaties. Zij gaf aan dat de 

vooruitgang  in gevoel en in het contact met docenten eigenlijk nog groter is dan zichtbaar is in de 

grafiek. 

 

Figuur 4. Zelfevaluatie Bonita 
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Opbrengst volgens de tutorleerlingen. 

In december 2012 is aan alle tutorleerlingen gevraagd of zij tevreden waren met hun tutor. Eén 

leerling liet middels een e-mail van zijn ouders blijken dat het contact met de tutor nog niet van de 

grond was gekomen. Deze leerling is toen overgeplaatst naar een andere tutor. Bovendien volgden 

er, zonder dat daar expliciet om gevraagd was, ook drie positieve reacties. Daphne (meisje, 14 jaar) 

schreef: “ik vind mijn tutor heel fijn en het gaat ook goed.” 

In februari 2013 is door negentien tutorleerlingen een online vragenlijst ingevuld over het 

contact met de tutor. Op een vijfpuntsschaal gaven de leerlingen aan of ze hun tutor aardig vonden, 

of ze tevreden waren over het contact en of ze het gevoel hadden dat de tutor echt kon helpen. 

Slechts één leerling beantwoordde één van deze vragen met een 1 of een 2: hij was niet tevreden 

over het contact. Bij de open vragen eronder bleek waar dat aan lag: hij wilde graag vaker contact 

hebben met zijn tutor. Deze leerling heeft op basis hiervan een tutor gekregen aan het begin van het 

nieuwe schooljaar. In het deel met de open vragen werd gevraagd naar positieve punten en 

verbeterpunten voor het contact met de tutor. Vier leerlingen benadrukten extra hoe aardig de tutor 

was, twee andere leerlingen noemden dat de tutor goed kon luisteren en twee leerlingen vonden het 

enthousiasme en de vrolijkheid van hun tutor prettig. Behalve de jongen die vaker contact wilde, 

noemde geen van de leerlingen een verbeterpunt. 

  In juni 2013 is met alle tutorleerlingen een gesprek gevoerd over het tutoraat. Aangezien het 

een kwalitatief onderzoek betreft, zullen we ons hierna voornamelijk richten op leerlingen waarbij 

het resultaat van de aanpak zichtbaar is gebleken. We hebben gesteld het tutoraat te beoordelen op 

de door leerlingen en docenten genoemde opbrengst. We focussen daarom op de antwoorden die 

de leerlingen gaven bij de vraag “Wat heeft het tutoraat jou opgeleverd?”. We zullen de antwoorden 

van vijf leerlingen individueel aan de orde brengen, omdat de resultaten van deze leerlingen op 

bepaalde vlakken afwijken van de andere leerlingen. In de resultaten van de andere leerlingen zijn 

specifieke patronen te ontdekken; zij zullen dan ook gegroepeerd behandeld worden. 

 

Casusbeschrijving Stijn. Op basis van de screening ontstond voor Stijn (jongen, 13 jaar) het advies om 

te versnellen. Stijn en zijn ouders voelden er weinig voor om Stijn een hele klas over te laten slaan, al 

waren ze wel groot voorstander van extra uitdaging. Stijn heeft daarom samen met zijn tutor een 

plan opgesteld voor de komende jaren: Stijn zit komend schooljaar in de derde klas, maar voor 

wiskunde en natuurkunde zal hij lessen volgen in de vierde klas. Hij zal voor deze vakken vervroegd 

examen doen als hij in de vijfde klas zit. Bovendien zal hij in de bovenbouw, naast zijn reguliere 

pakketkeuze, de vakken geschiedenis en aardrijkskunde volgen. Stijn noemt de inhoud van dit plan 
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zelf de belangrijkste opbrengst van zijn tutoraat. Daarnaast noemt hij de niet-schoolse uitdaging: de 

tutor heeft hem aangeraden om iets nieuws te leren. Hierdoor is Stijn begonnen met pianoles. 

 

Casusbeschrijving Sherwin. Ook de screening van Sherwin (jongen, 13 jaar) gaf aanleiding tot 

versnellen. Zijn cijfers waren, in tegenstelling tot de cijfers van Stijn, echter bijna allemaal 

onvoldoende. De tests wezen echter uit dat Sherwin absoluut niet gemotiveerd was voor school. 

Tijdens het evaluatiegesprek in juni 2013 gaf Sherwin aan dat het tutoraat daar misschien een kleine 

verandering in heeft gemaakt. Hij zei: “Het heeft me wel een beetje gemotiveerd om gemotiveerd te 

raken. Dat ik bedacht dat een einddiploma best wel handig zou zijn voor als ik later een baan zou 

willen hebben.” Een belangrijke opbrengst vond Sherwin daarnaast dat de tutor ervoor probeert te 

zorgen dat hij, ondanks zijn cijfers, volgend jaar geplaatst wordt in de vierde klas. Hij ziet erg uit naar 

de bovenbouw en neemt zich voor dan goed aan het werk te gaan. 

 

Casusbeschrijving Bonita. Bonita (meisje, 14 jaar) was tijdens het evaluatiegesprek in juni 2013 erg 

enthousiast over haar tutor. Ze noemde haar tutor “inspirerend en motiverend”. Het tutoraat heeft 

haar naar eigen zeggen dan ook veel opgeleverd. Bonita somde het volgende op: ze mag volgend jaar 

het vak Engels gaan volgen in de vierde klas, ze mag voor dat vak in de vijfde klas vervroegd examen 

doen, ze heeft meer motivatie gekregen, ze heeft meer positieve mensen om zich heen verzameld en 

ze gaat zelf een extra opdracht maken voor het vak economie waarin ze een business plan voor een 

eigen bedrijfje gaat maken. Een punt dat tijdens het evaluatiegesprek van Bonita steeds terugkomt is 

in haar eigen woorden:  “Ik ben door mijn tutor geïnspireerd om zelf meer uitdaging te gaan zoeken. 

Als je zelf dingen regelt, dan kom je verder.” 

 

Casusbeschrijving Annemarie. Annemarie (meisje, 14 jaar) was niet verbaasd toen bleek dat ze 

geselecteerd was voor het tutoraat. Ze was aan het begin van het jaar niet gemotiveerd, maakte 

nauwelijks huiswerk, leerde thuis weinig, en voelde zich na een slecht gemaakte toets ellendig. Daar 

is verandering in gekomen. Als opbrengst van het tutoraat noemt Annemarie: “Als ik negatief denk, 

kan ik mezelf weer positief laten denken.” Ze is bovendien gemotiveerder om huiswerk te maken, 

onder andere omdat ze daarvoor samen met haar tutor “handiger maniertjes” heeft bedacht. Ten 

slotte is Annemarie niet meer verplicht om alle lessen te volgen van het vak wiskunde. Ze is goed in 

wiskunde, en kan het werk nu in haar eigen tijd maken. Soms gaat ze vrijwillig wel naar de les; omdat 

het haar eigen keuze is, is ze in die lessen, naar eigen zeggen, gemotiveerder om op te letten. 

 

Casusbeschrijving Miranda. De laatste leerling die we individueel aan de orde brengen is Miranda 

(meisje, 14 jaar). Zij had enkele punten van kritiek op haar tutor: ze vond dat hij te snel conclusies 
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trok, dat hij te veel focuste op het maken van huiswerk (wat Miranda in zijn ogen te veel deed) en 

dat hij meer zou moeten praten met andere docenten om problemen met de klas op te lossen. Toch 

heeft ze naar eigen zeggen veel geleerd van het tutoraat: ze is zich nu bewuster van haar eigen 

perfectionisme, ze ziet van zichzelf dat ze veranderingen moeilijk vindt en ze begrijpt waardoor 

groepswerk niet altijd even lekker loopt (ze wil het graag op haar eigen manier doen). Het lukt echter 

nog niet altijd om stress te vermijden, vooral niet als ze groepswerk moet doen met medeleerlingen 

die ze niet zelf uit mag kiezen. 

 

Algemeen. Er zijn zes leerlingen die aangeven door het tutoraat hogere cijfers te hebben behaald 

dan anders het geval zou zijn geweest: Mick, Max, Rohan, Chantal, Stijn en Henk. De laatste leerling 

zegt dat hij door zijn tutor steeds aan het werk gezet werd. Daardoor werd hij  “meer gemotiveerd, 

op de één of andere manier.” Omdat hij bij ieder gesprek vertelde hoe het ging, ging hij beter 

werken: hij wilde een positief verhaal kunnen vertellen. 

Tien leerlingen geven bovendien aan nieuwe manieren van leren en huiswerk maken te 

hebben ontdekt. Theun en Henk. hebben beter leren plannen, waardoor ze sneller aan het werk 

gingen en beter aan het werk bleven. Ook Daphne is haar werk anders gaan verdelen: ze begint 

eerder, verdeelt het werk in kleinere porties, neemt pauzes tussendoor en doet meer werk met 

andere leerlingen samen. Maartje en Rohan zijn tijdens het leren samenvattingen gaan maken om 

meer zicht te krijgen op de belangrijke zaken in de stof. Bastiaan, Jeanette en Chantal hebben 

geleerd om mindmaps te maken en passen dat ook succesvol toe tijdens het leren voor een toets. 

Jean is samen met zijn tutor tot een andere methode gekomen: bij het leren kijkt hij eerst naar de 

kopjes en de plaatjes. Op basis daarvan gaat hij zichzelf vragen stellen en bedenken wat hij graag wil 

weten. Vervolgens is hij meer gemotiveerd om in de tekst de antwoorden op zijn eigen vragen te 

vinden. Bert ten slotte leert zijn woordjes op een efficiëntere manier; hij had de technieken daartoe 

tijdens studieles ook wel eens geleerd, maar is deze door de individuele begeleiding echt gaan 

toepassen. 

Naast nieuwe manieren van huiswerk maken, zijn er voor vijf leerlingen ook zaken veranderd 

in de manier waarop ze de stof tijdens de les tot zich nemen. Bert is zijn lessen thuis gaan 

voorbereiden op basis van de studiewijzers, waardoor hij meer gemotiveerd in de les zat. Max is, in 

overleg met zijn tutor, vooraan gaan zitten om afleiding van andere leerlingen te voorkomen. 

Benjamin werd door zijn tutor gemotiveerd om beter op te letten, waardoor zijn cijfers 

vooruitgingen. Hierdoor kan hij volgend jaar waarschijnlijk 3mavo en 4mavo in één jaar doen en 

daarna doorstromen naar het havo. Stijn durft bij zeven vakken nu meer vragen te stellen dan 

voorheen. Damian stelde al vragen, maar heeft samen met zijn tutor besproken hoe hij die vragen 

gerichter kan maken. 
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Voor drie leerlingen is het opbouwen van zelfvertrouwen heel belangrijk. Ilja zei tijdens het 

evaluatiegesprek in juni 2013 over zichzelf: “Ik heb nu meer zelfvertrouwen. Eerst was ik heel 

onzeker, vooral over toetsen. Ik ben nu nog steeds niet de zekerste van de klas, maar dat is niet erg. 

Een beetje spanning voor een toets kan geen kwaad.” Ook Stijn en Daphne zijn naar eigen zeggen al 

iets zekerder van zichzelf geworden. Daphne geeft dan ook aan dat ze heel blij is dat ze was 

geselecteerd voor het tutoraat. Volgend schooljaar zal ze met haar tutor nog een paar keer 

samenkomen om toetsweken van tevoren door te spreken. 

  Er zijn drie leerlingen die aangeven dat het tutoraat voor hen eigenlijk niets heeft 

opgeleverd. Dave kon zich altijd moeilijk concentreren in de klas. Dat is zo gebleven, en daarom zijn 

zijn cijfers te laag om op vmbo-tl te blijven. Volgend jaar gaat hij naar vmbo-kader. Reinoud geeft aan 

dat het tutoraat hem voor andere kinderen wel goed lijkt, maar dat het voor hem niet nodig is: hij zit 

in 2 gymnasium, haalt daar prima cijfers en voorziet zelf geen problemen. Wel zegt hij: “Ik ben me er 

nu wel van bewust dat het in de toekomst vast moeilijker wordt.” Ook bij Felix gaat het al goed. Zijn 

tutor wil hem graag extra verdieping of verrijking aanbieden, maar zelf heeft hij daar geen behoefte 

aan. Hij vat het tutoraat samen als: “We hebben vooral een beetje gepraat en niet zo heel veel 

gedaan. Dat lag vooral aan mezelf, omdat ik niet zo heel veel wilde doen.” 

 

Opbrengst volgens de tutoren.  

De tutoren is schriftelijk gevraagd om aan te geven wat volgens hem of haar de opbrengst is geweest 

voor iedere leerling persoonlijk en voor de school in het algemeen. Veel van de persoonlijke 

opbrengsten die de tutoren omschreven, worden ook door de leerlingen genoemd tijdens het 

evaluatiegesprek. Deze zijn hierboven voldoende beschreven. Alleen de opbrengsten die door de 

leerlingen zelf niet genoemd werden en wel voorkwamen in het verslag van een tutor, zullen 

hieronder worden behandeld. 

 

Casusbeschrijving Stijn. Voor Stijn is gezocht naar uitdaging. Hij zal vanaf volgend jaar een versneld 

programma gaan volgen. De tutor acht het mede daarom verstandig als Stijn meer ruimte krijgt voor 

zijn zelfstandigheid. Hij moet komend jaar immers in staat zijn om zelf een aangepast rooster te 

volgen en in staat zijn om naar de teamleider te gaan als er organisatorisch iets mis gaat of als hij 

bepaalde moeilijkheden tegenkomt. Daarom heeft de tutor Stijn zelf alle gesprekken met de 

schoolleiding en de betrokken docenten laten voeren. Wel besprak zij met hem van tevoren wat er 

allemaal aan de orde zou komen. Stijn moet bovendien zelf initiatief nemen om verder te werken aan 

het plan en zelf noteren wat er zou moeten gebeuren om het plan te laten slagen. Volgens zijn tutor 

is Stijn hier de afgelopen maanden flink in gegroeid. 
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Casusbeschrijving Sherwin. Bij Sherwin is volgens de tutor ingezet op drie punten: verbeteren van 

het contact met medeleerlingen, verbeteren van het contact met docenten en verbeteren van de 

houding ten opzichte van de leerstof. Op basis van de zelfevaluaties blijkt dat het contact met 

medeleerlingen volgens Sherwin inderdaad verbeterd is. Docenten van Sherwin zeggen bovendien 

dat Sherwin een positievere houding heeft aangenomen in de klas en dat hij vaker positief reageert 

op docenten. Ook de tutor heeft hierin een ontwikkeling gezien: in eerste instantie vertrouwde 

Sherwin volgens haar geen enkele docent, maar na verloop van tijd gaf hij te kennen dat sommige 

docenten waarschijnlijk toch wel het beste met hem voor hadden. In de gesprekken wordt Sherwin 

ook steeds opener naar de tutor. 

 

Casusbeschrijving Bonita. Bonita noemde zelf een aantal opbrengsten van het tutoraat. De tutor 

voegt daar nog een punt aan toe: Bonita mag, ondanks het feit dat ze nog in de onderbouw zit, nu bij 

uitzondering al meedoen aan de Model United Nations die op school worden georganiseerd. Bonita 

is volgens haar tutor bovendien vrolijker en zelfstandiger geworden. 

 

Casusbeschrijving Annemarie. Annemarie heeft het tijdens het afgelopen jaar moeilijk gehad met 

het overlijden van haar opa. In de gesprekken met haar tutor is hierover gesproken. Annemarie gaf 

daarbij wel eens aan dit prettig te vinden: de gesprekken met haar mentor waren een “verplicht 

nummer”, maar bij haar tutor kon ze echt praten en uithuilen. Ook zij heeft dit niet genoemd in het 

evaluatiegesprek; de informatie is afkomstig uit de evaluatie van haar tutor. 

Annemarie zegt zelf dat ze zichzelf weer positiever kan laten denken. De tutor geeft daar een 

uitgebreidere uitleg over, die ook raakt aan zelfstandigheid en uitdaging. Zij beschrijft: “Ik heb met 

Annemarie gewerkt aan het beeld dat zij van zichzelf had. Zij was zeer verbaasd over de hoge score 

bij de screening. In eerste instantie stond zij niet open voor extra uitdaging, terwijl ze die, volgens de 

test wel aan zou moeten kunnen en ook beter zou kunnen presteren bij meer uitdaging. We hebben 

gekeken naar haar kernovertuigingen omdat ze maar bleef zeggen ‘ik kan het wel’, terwijl ze het 

misschien niet meer kan omdat ze niet heeft geleerd te leren. Ik had de indruk dat dit al vaak tegen 

haar gezegd was en ze kwam er niet verder mee. Discipline om haar huiswerk te gaan maken ontbrak 

volgens haar. Bij het maken van een gevoelsschema kwam naar voren dat haar kernovertuiging was: 

’iedereen moet zelfstandig zijn’. Omdat zij dit volgens zichzelf niet is, voelde zij continu dat ze faalde. 

Uiteindelijk heeft ze genoteerd wanneer ze allemaal wel zelfstandig is en ze is zich er bewuster van 

geworden dat het soms helemaal niet erg is om hulp te vragen.” 

 

Algemeen. Er zijn twee tutorleerlingen (Ilja en Bert) die afgelopen jaar thuis een moeilijke tijd 

hebben doorgemaakt vanwege de scheiding van hun ouders. Zelf hebben de leerlingen dit in hun 
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evaluatiegesprek niet aangekaart, maar de tutoren van deze leerlingen gaven aan hier wel een aantal 

keer met hen over gesproken te hebben. Er was tijdens de gesprekken plaats voor emoties en 

gevoelens maar niet specifiek voor de verwerking hiervan. 

 

Damian (jongen, 14 jaar) geeft zelf aan dat hij nu betere vragen stelt in de klas. Zijn tutor heeft daar 

nog enkele aanvullingen op. Damian heeft meer inzicht gekregen in hoe anderen (zowel docenten als 

klasgenoten) zijn gedrag ervaren: hij vroeg zeer geregeld om hulp en stelde zich ten opzichte van 

docenten dan wat hulpeloos op. Daarnaast is hij gaan ervaren dat meer mensen fouten maken en dat 

fouten maken helemaal niet erg is. Hierdoor is zijn zelfvertrouwen gegroeid. 

Ook Chantal (meisje, 14 jaar) heeft volgens haar tutor meer zelfvertrouwen gekregen. Ze 

durft nu vaker vragen te stellen in de klas en gaat toetsen met meer vertrouwen tegemoet, omdat ze 

vaker het gevoel heeft goed voorbereid te zijn. 

Rohan (jongen, 14 jaar) heeft zijn houding in de klas op een andere manier aangepast, zo zegt 

zijn tutor. Docenten gaven in het begin van het jaar te kennen dat hij docenten vaak uitdaagde en 

probeerde te provoceren. Tijdens de tutorgesprekken bleek echter dat hij veel liever aardig 

gevonden wilde worden dan hij deed overkomen. Rohan blijkt goed te kunnen reflecteren; hierdoor 

is hij bewuster gaan nadenken over zijn gedrag en heeft daar veranderingen in aangebracht, 

waardoor hij bij docenten nu minder provocerend overkomt. 

Er zijn drie leerlingen die volgens hun tutor nu liever geen extra uitdaging willen krijgen in de 

lesstof, al zouden ze dat volgens de screening en hun rapportcijfers waarschijnlijk wel aankunnen. 

Het gaat om Reinoud, Bert en Felix. Ook al willen ze het nu niet, het is volgens de tutoren wel 

waardevol dat ze gezien hebben dat de mogelijkheid bestaat. Misschien dat ze hier in de toekomst 

nog gebruik van zullen maken. 

Voor de school als geheel komen verschillende opbrengsten naar voren in de evaluaties van 

de tutoren. Tutoren zijn bijvoorbeeld blij dat er meer aandacht is voor individuele leerlingen. 

Leerlingen zien dat zij bij iemand terecht kunnen, waardoor zij zich veiliger zullen voelen op school. 

Er gaat bovendien een belangrijk signaal van uit dat ook leerlingen met hoge cijfers deze begeleiding 

kunnen krijgen: zowel collega’s als ouders lijken zich daardoor beter te realiseren dat ook die 

leerlingen misschien nog meer kunnen, of dat er risico’s als perfectionisme en faalangst kunnen 

kleven aan het altijd succesvol zijn en dat die voorkomen kunnen worden. Er komt met behulp van 

het tutoraat bovendien meer ruimte voor maatwerk: voor het eerst zullen er leerlingen op school 

gaan versnellen. 

Docentencompetenties 

In tabel 6 is weergegeven wat docenten beschouwen als kenmerken van onderpresteren.  
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Tabel 6.  
Kenmerken van onderpresteren volgens VO-docenten 

 

 

 

In tabel 7 is weergegeven wat docenten beschouwen als oorzaken van onderpresteren.  

Tabel 7.  
Oorzaken van onderpresteren volgens VO-docenten 

 

 

 

In tabel 8 is weergegeven wat docenten beschouwen als belangrijke competenties bij de begeleiding 

van onderpresteerders.  

 
 

 

 

Kenmerk van onderpresteren Voorbeeld(en) van een formulering(en) Aantal keer genoemd 

Tegenvallende (toets)resultaten “lagere cijfers dan we verwachten” 25 
Concentratieproblemen bij de 
leerling 

“niet meedoen in de les”, “storend gedrag” 
 

22 
 

(Huis)werk niet in orde hebben 
“geen huiswerk maken”, “achter komen met de 
stof” 
 

11 
 

Motivatieproblematiek 
 “motivatie blijft achter”, “snel tevreden” 
 

9 
 

Tekortkomingen in het schoolaanbod “saaie lessen”, “onvoldoende uitdaging” 7 

Faalangst “Faalangst” 3 

Gebrekkige leervaardigheden “Gebrekkige leervaardigheden” 3 

Perfectionisme “Perfectionisme” 1 

Oorzaak van onderpresteren Voorbeeld(en) van een formulering(en) 
Aantal keer 
genoemd 

Tekortkomingen in het schoolaanbod  
“te weinig vrijheid om zelf dingen uit te zoeken”, 
“leerstof te saai/makkelijk” 26 

Faalangst  “angst om te falen”, “veilige weg kiezen” 16 

Motivatieproblematiek 
“motivatie ontbreekt (op school)”, “niet gemotiveerd om 
te presteren” 12 

Ongunstige thuissituatie “thuissituatie”, “problemen huiselijke kring” 9 

Gebrekkige leervaardigheden   
“gebrek aan vaardigheden”, “te weinig met proces leren 
leren bezig” 7 

Stoornissen of leerbelemmeringen   “PDD-NOS “, “autisme” 5 

hormonen/puberteit “puberteit” 3 
Te weinig waardering/ niet gezien 
worden 

“niet gezien worden” 
2 
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Tabel 8.  
Competenties die volgens VO-docenten van belang zijn bij de begeleiding van onderpresteerders  

 

 

 

Interviews. Op de vestigingen waar nagenoeg alle geselecteerde leerlingen in één klas zitten 

zijn de docenten beter op de hoogte van wie er in hun klas (mogelijke) onderpresteerders zijn dan op 

de vestiging waar in elke klas maar één of twee onderpresteerders zitten. Waar in het eerste geval de 

docenten de namen van de onderpresteerders paraat hebben, moeten de docenten in het tweede 

geval diep nadenken  “wie die een of twee onderpresteerders ook weer waren”. Eén docent voor wie 

dit laatste geldt geeft ook aan dat zij in haar lessen eigenlijk niets doet met het feit dat enkele 

leerlingen als onderpresteerder zijn aangemerkt.  Diverse docenten zetten een kanttekening bij de  

selectie van leerlingen voor het tutoraat op basis van de screening. Zij maken onderscheid tussen wat 

zij zien als goed presterende hoogbegaafde leerlingen (“deze leerling is hoogbegaafd, maar geen 

onderpresteerder want hij/zij haalt hele goede cijfers”) en de in hun ogen “echte” 

onderpresteerders: de leerlingen met lage cijfers.  Daarnaast zijn sommige leerlingen volgens hen 

“hele gewone leerlingen”. Diverse docenten hebben zelf, dus naast de leerlingen met een tutor, ook 

nog andere leerlingen op het oog die volgens hen onderpresteren en/of hoogbegaafd zijn, leerlingen 

die niet naar voren komen uit de screening.  

In tabel 9 zijn de antwoorden op de vraag “hoe ben je omgegaan met deze leerlingen 

(bedoeld worden de leerlingen die in het tutoraat traject participeren) met betrekking tot het 

contact maken en de begeleiding? “ weergegeven. Het gaat hierbij steeds om losstaande 

formuleringen van individuele docenten. 

Competentie Voorbeeld(en) van een formulering(en) Aantal keer genoemd 

Uitdagend onderwijs bieden   
“uitdagende lessen geven”, 
“stimuleren/activeren/motiveren” 24 

Aandacht geven aan de leerling als 
individu   

“leerlingen zien”, “een band krijgen met de leerling”, 
“inleven” 16 

Veiligheid bieden  “ zorgen voor veiligheid”, “veiligheid creëren”, “geduld” 10 

Gedifferentieerd lesgeven  
“ differentiatie in de les kunnen hanteren”, “differentiëren 
in lesgeven” 8 

kennis van onderpresteren  “kennis van onderpresteren” 5 

leervaardigheden kunnen bijbrengen  “leervaardigheden kunnen bijbrengen” 4 

kunnen reflecteren  “kunnen reflecteren” 2 
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Tabel 9.  
Antwoorden op de vraag: hoe ga je om met onderpresteerders met betrekking tot het contact maken en de begeleiding? 

 

 

 

De vraag: “Heb je het idee dat je zelf in de afgelopen periode bekwamer bent geworden in 

signalering van en de omgang met onderpresteerders?” antwoorden vier docenten met “nee”. Twee 

van deze docenten geven aan dat dit komt omdat ze vooraf al veel van het onderwerp wisten. De 

docenten die wel een toename van hun competentie zien, relateren dat vooral aan een toegenomen 

bewustwording doordat alle gesignaleerde leerlingen zijn besproken. Verder zeggen enkele docenten 

ideeën te hebben gekregen met betrekking tot gedifferentieerd lesgeven, maar zij geven ook aan 

deze ideeën nog niet te hebben uitgevoerd.  

Docenten blijken het erg lastig te vinden om aan te geven wat zij precies beter kunnen. 

Als momenten/activiteiten die tot een eventuele toename van de eigen bekwaamheid hebben geleid 

worden met name de situatie rond een individuele leerling, zelfstudie  (b.v. website SLO) en 

bewustwording door de uitnodiging voor de 0-meting en het interview genoemd. 

Als probleem waar docenten tegenaan lopen bij de begeleiding van onderpresteerders wordt 

vooral tijdgebrek genoemd (“geen tijd samen met de sectie na te denken”, “geen tijd een leerling de 

begeleiding te geven die het nodig heeft”) . Docenten geven aan dat zij zich er vooral op richten dat 

alle leerlingen een voldoende halen (“als ze voldoendes halen, krijgt het geen prioriteit”, “je probeert 

vooral de ondergrens te bewaken”). Daarnaast wordt door 3 docenten genoemd dat zij het moeilijk 

vinden leerlingen te motiveren om uitdagingen aan te gaan (“moeilijk te triggeren”, ze hebben meer 

uitdaging nodig maar wijzen dat zelf af”). 

Contact maken Begeleiding 

Vragen stellen en gesprekjes  Dieper op de stof ingaan 

Niet heel anders 
 

Aanbieden compacten en verdiepen, (maar “nog niemand 
die dat wil”) 
 

Inleven, daarna samen keuzes maken 
 

Sneller gaan, meer vertellen 
 

Verwachtingen uitspreken 
 

Persoonlijk leerplan (schrappen van dingen en ook 
moeilijke vragen neerleggen) 

Veilige haven bieden 
 

Ik doe extra dingen 

Met rust laten 
 

 

Vragen hoe het gaat 
 

 

Honoreren  
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Volgens de docenten zouden vooral extra tijd (om individueel te werken, aparte klasjes te 

vormen of met de sectie aan verdiepend materiaal te werken), maar ook een regelmatige, 

specifiekere briefing  van de docent (bijvoorbeeld door de tutor) hulpmiddelen zijn om in de 

toekomst onderpresteerders nog beter te kunnen begeleiden. 

 

Casus (Jan)  In casus Jan gaf ruim 80% van de docenten hoogbegaafdheid en/of onderpresteren, 

al dan  niet gekoppeld aan een gebrek aan uitdaging de voornaamste verklaring te vinden voor het 

gedrag van Jan. Er zijn ook docenten die  de oorzaak van Jans gedrag zien in een gebrek aan 

doorzettingsvermogen. 

De oplossing die een aantal docenten aandraagt vanuit de vakinhoud sluit hier op aan: zij geven aan 

dat Jan gestimuleerd had kunnen worden door hem verdiepend werk aan te bieden. Twee docenten 

gebruiken in dit verband expliciet de term extra werk, waarmee zij aan lijken te geven dat de 

verdiepende stof of opdrachten naast de reguliere stof zou moeten worden aangeboden en dus niet 

(gedeeltelijk) in plaats van.  

De vraag bij welke eventuele extra begeleiding Jan baat zou hebben levert wisselende 

antwoorden op. Genoemd worden: huiswerkbegeleiding door vakdocent, begeleiding gericht op 

erkenning en autonomie, begeleiding gericht op de problemen met klasgenoten, begeleiding op het 

gebied van samenwerken en plannen en deelname aan een verbredingsproject buiten de lessen om 

(2 x genoemd). 

De vraag naar eventuele adviezen die aan ouders gegeven kunnen worden levert twee tips 

op, die ook enigszins in elkaars verlengde liggen: positief stimuleren/benaderen (2x genoemd) en 

begrip/interesse tonen (2x genoemd).  

Drie docenten worstelen met de vraag of de overstap van vwo naar havo een verstandig 

besluit is geweest. Hun antwoorden beginnen met: “lastig….”, “hmmm….” en “als de school de juiste 

begeleiding niet in huis heeft…”. Deze docenten geven aan dat deze oplossing niet de beste oplossing 

is, maar wel noodzakelijk als specifieke begeleiding niet geboden kan worden. Eén docent geeft aan 

dat de overstap onvermijdelijk is (en voegt er aan toe “maar dat willen jullie vast niet horen“), twee 

docenten vinden de overstap echt ongewenst. Voor de overstap van havo  naar  mavo verwijzen de 

docenten naar hun antwoord bij de vraag over de overstap naar de havo. 

 

Eindmeting. 8 van de 15 docenten geven aan dat hun opvattingen over wat de kenmerken zijn van 

onderpresteren zijn veranderd. Geen van de docenten geeft aan in welke zin dat is, dat wil zeggen 

dat geen van de docenten in gaat op concrete kenmerken. Vier docenten noemen de 

leerlingenbespreking als belangrijk leermoment, twee docenten geven aan zelf op zoek te zijn gegaan 

naar meer informatie. Eén docent noemt zowel de leerlingbesprekingen als zelfstudie. 
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Dezelfde 8 van de 15 docenten geven aan dat hun opvattingen over wat de oorzaken zijn van 

onderpresteren zijn veranderd. Ook hier geeft echter geen van de docenten concreet antwoord op 

de vraag in welke zin dat dan is gebeurd. De docenten geven bij deze vraag aan vooral te hebben 

geleerd van de leerlingbesprekingen (5 x genoemd). Drie docenten geven aan ook veel geleerd te 

hebben van de voorlichtingsbijeenkomst over het tutoraat.   

Zeven docenten geven aan dat hun opvattingen over welke docentcompetenties juist voor 

onderpresterende leerlingen belangrijk zijn, zijn veranderd. Deze docenten geven aan dat hun 

opvattingen niet zozeer veranderd zijn, maar dat zij zich meer bewust geworden zijn welke 

competenties juist voor deze leerlingen van belang zijn. Eén docent verwoordt dat laatste als volgt: 

“Ik heb voor mezelf  bekeken welke competenties ik al gebruikte ten behoeve van andere speciale 

leerlingen en gekeken welke ik voor deze groep ook zou kunnen inzetten”.   

 

Conclusie. 

Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag of een tutoraat, bestaande uit interventies gericht op de 

psychologische basisbehoeften relatie, autonomie en competentie de risicofactoren op 

onderpresteren kan verkleinen bij een groep cognitief getalenteerde leerlingen ten opzichte van het 

gescreende cohort of ten opzichte van het niveau van onderwijs waar zij aan deelnemen. 

Uitgangspunt voor deze studie was dat de leerlingen een individuele interventie krijgen toegespitst 

op het profiel waarop zij geselecteerd zijn.  

Op basis van de screening bij 206 leerlingen van de afdelingen Vwo, Havo en Vmbo TL 

werden 30 leerlingen geselecteerd met risico op onderpresteren. Na een 0-meting op dit risico 

hebben 28 leerlingen het hierboven genoemd geïntegreerd tutoraat aangeboden gekregen. De 

geïntegreerde aanpak resulteerde bij deze 28 geselecteerde leerlingen tot meer dan 50 % reductie 

van de gemeten risicofactoren (33 risicofactoren in de voormeting en 15 in de nameting). Het aantal 

schalen waarmee de risicofactoren verminderden varieerden van 0 tot 4 van de 6 schalen in totaal. 

Bij een klein aantal leerlingen kwamen er nieuwe risicofactoren op. De individuele resultaten 

ondersteunen de hypothese dat een individuele interventie met aandacht voor de psychologische 

basisbehoeften de risicofactoren op onderpresteren (substantieel) verkleinen. 

 

Discussie 

In dit onderzoek is gevonden dat een geïntegreerde aanpak van tutoraat in combinatie met 

een interventie gericht op meer bewustzijn bij docenten de risicofactoren op onderpresteren bij een 

geselecteerde groep aanzienlijk afnemen. Uit interviews, ruwe data en zelfrapportages blijkt dat 

leerlingen zich na de interventie gelukkiger voelen en beter functioneren op diverse gebieden. Na de 

interventie hebben leerlingen en docenten meer inzicht op het gebied van onderpresteren. De 
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kwalitatieve manier van onderzoek doen geeft veel informatie over individuele leerlingen en de 

uitwerking van de aanpak op leerlingen met een verschillende achtergrond. Voor de 

generaliseerbaarheid moet wel een kanttekening worden gemaakt. Het kwalitatieve karakter 

relativeert  de generaliseerbaarheid naar een grotere groep.   

Ten eerste zijn de profielen van de tutorleerlingen allemaal verschillend. De interventies van 

de tutoren sloten hierop aan. We zien dit ook terug in de verslagen van de tutoren en de 

verschillende opbrengsten voor de individuele leerling.  

Ten tweede is het is van belang sociale wenselijkheid als factor te includeren in je onderzoek 

omdat zoals we ook bij huidig onderzoek hebben gezien de resultaten hierdoor beïnvloed kunnen 

zijn. In het huidige onderzoek zijn de interviews afgenomen door iemand die zelf met het tutoraat te 

maken heeft. Leerlingen waren daardoor wellicht geneigd sociaal wenselijker te antwoorden. 

Bestaand onderzoek toont aan dat er een verschil is tussen sociaal wenselijkheid van antwoorden 

van verbale en schriftelijke manieren van antwoorden (Bowling, 2005). Daarom is gevraagd hoe open 

de leerling was bij ouders, vrienden, docenten, tutor en in het interview zelf. Opvallend was dat alle 

leerlingen een voldoende gaven voor openheid tegenover tutor en tijdens het interview. Allemaal 

gaven zij hier een hoger cijfer voor dan voor hun openheid tegenover docenten. Toch moeten deze 

antwoorden met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

Ten derde is in dit onderzoek de interventie uitgevoerd door verschillende tutoren. Al deze 

tutoren hebben hun eigen aanpak en persoonlijkheid. In verschillende casusbeschrijvingen is te zien 

dat de individuele aanpak van de tutor invloed heeft op het gevoel van de leerling. Dat wordt ook 

onderschreven door de data die in dit onderzoek verkregen zijn. Wat voor de ene leerling werkt, 

hoeft voor de ander niet te werken. De hoeveelheid en inhoud van het contact tussen tutor en 

ouders/mentor/teamleider loopt strek uiteen in dit onderzoek. Samenwerking tussen alle partijen 

geeft de beste resultaten op het gebied van begeleiding van deze doelgroep en het is mogelijk dat 

een aantal opbrengsten hierdoor beïnvloed zijn.  

In dit onderzoek is gevonden dat de risicofactor zelfconcept het minst teruggedrongen 

wordt. Dit kan worden verklaard aan de hand van bestaande literatuur, waaruit blijkt dat zelfconcept 

over het algemeen tijdens de puberteit daalt vanwege bijvoorbeeld groepsdruk (Arnett, 2000). Het 

zelfconcept in deze studie lijkt voor veel kinderen laag te zijn vanwege lage uitdrukkingsvaardigheden 

en het gevoel niet sociaal geaccepteerd te worden. Dit wordt onderschreven door ander onderzoek 

waarin blijkt dat vooral een (lager) gevoel van sociale competentie het zelfconcept bepaalt bij deze 

doelgroep  (Hoge & McScheffrey, 1991).  

Het is bekend dat mensen met meer zelfvertrouwen zichzelf en anderen positiever 

beoordelen dan de mensen die niet zo zelfverzekerd zijn (Brown, 1986). Dit kan invloed hebben op 
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de verslagen van de verschillende tutoren met betrekking tot hun eigen werk en de opbrengsten 

voor hun tutorleerlingen maar ook voor de tutorleerlingen over hun tutor en hun eigen ontwikkeling.  

Met betrekking tot de veronderstelde toegenomen handelingsbekwaamheid en competentie 

kunnen slechts beperkte conclusies getrokken worden, omdat de zelfrapportage van docenten 

hierover het belangrijkste instrument is geweest. Uit de inventarisatie van de kennis van docenten 

over het onderwerp komt wel naar voren dat er een bepaalde basiskennis is bij docenten: hun 

mening dat een leeromgeving uitdagend moet zijn, dat zij de individuele leerling moeten zien en dat 

zij veiligheid moeten bieden sluiten goed aan bij de literatuur (Gallagher, Harradine, & Coleman, 

1997; Matthews & Kitchen, 2007). Docenten blijken het wel lastig te vinden om (naast 

bewustwording) aan te geven wat zij geleerd hebben, hierdoor zijn de opbrengsten voor de 

organisatie in termen van competentievergroting bij docenten moeilijk te beschrijven. Wel is 

duidelijk dat de besprekingen van concrete situaties en leerlingen door docenten als de meest 

effectieve leeromgeving wordt gezien. 

 

Aanbevelingen 

Dit onderzoek biedt voldoende aanknopingspunten voor voortzetting van deze interventie pilot op 

de school waar onderzoek gedaan is. Het tutoraat in het tweede leerjaar lijkt er voor gezorgd te 

hebben dat bij veel geselecteerde leerlingen de risicofactoren zijn teruggedrongen. 

Vervolgonderzoek naar waarom enkele geselecteerde  leerlingen niet geprofiteerd hebben van de 

interventie is nodig. Extra onderzoek naar specifieke interventies op het gebied van bijvoorbeeld 

zelfconcept en faalangst kan wellicht uitsluitsel geven of er diepere oorzaken ten grondslag  liggen 

aan deze problemen. 

Een aanbeveling is ook  om bij vervolgonderzoek een grotere onderzoeksgroep te vormen en  

de interventie te beperken tot leerlingen met een zelfde profiel. Als de interventiegroep hetzelfde 

profiel (schoolniveau, potentie, dezelfde risicofactoren) heeft, kan de interventie beter 

gestructureerd en gestandaardiseerd worden. Omdat de puberteit een periode is waarin veel 

persoonlijkheidskenmerken nog (door)ontwikkelen is tevens een controlegroep wenselijk voor een 

betere interpretatie van de resultaten. 

 De kenmerken van de tutoren moeten helder en objectief in kaart gebracht worden om ruis 

van deze factoren zoveel mogelijk uit te sluiten. Een protocol voor tutoren voor een 

gestandaardiseerde interventie kan hierbij ook van dienst zijn. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat 

het goed is als de tutor ook zichtbaar en bereikbaar is op de school waar de leerling zit. Hier moet in 

het  plan van aanpak voor voortzetting van de interventie pilot en eventueel vervolgonderzoek 

rekening mee gehouden worden. 
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 We bevelen ook aan  om vervolgonderzoek op één locatie te doen in verband met logistieke 

uitdagingen en problemen waar we tijdens dit onderzoek tegenaan zijn gelopen. Zo bleek het 

ingewikkeld om de testen allemaal op hetzelfde moment aan- en op te sturen. Het grote aantal 

betrokken  leidinggevenden compliceert de organisatie. Een aanbeveling die hier aan raakt is dat 

(midden)management zeer betrokken moet zijn bij het onderzoek en de daaruit volgende 

beleidsvorming. In dit onderzoek bleek het aantal respondenten onder docenten relatief laag te zijn. 

Aandacht voor bovenstaand punt en steun vanuit directie kan de respons mogelijk vergroten. 

Aandacht verdient ook de kwaliteit (volledigheid) bij het invullen van de vragenlijsten en de 

behandeling van de casus.  Een verplichting vanuit bestuur of management om mee te werken aan 

het onderzoek zou wenselijk zijn.  

 Beleidsmatig is het tenslotte belangrijk dat de tutor een duidelijke positie in de school krijgt. 

Er moet één supertutor komen die overzicht bewaakt en andere tutoren en betrokkenen kan 

ondersteunen. Bovendien moet deze supertutor betrokken worden bij (zorg)overleg tussen de 

betreffende coördinatoren. Dat expertise leidend moet zijn, vooral bij een nog niet ontgonnen 

gebied waar veel docenten en ook het management nog niet voldoende kennis van hebben, is een 

belangrijk uitgangspunt. In de hier beschreven interventie is naar voren gekomen  dat  een 

“onorthodoxe” aanpak, die afwijkt  van  gebaande paden iets is waar een aantal leerlingen veel baat 

bij heeft.  Voor zo’n aanpak  moet de schoolleiding open staan.  

Met betrekking tot het onderzoek naar docentcompetenties zijn de logische vervolgstappen: 

onderzoek naar wat leerlingen binnen de school als effectief docentgedrag beoordelen en het stevig 

inbedden van de bespreking van de betrokken leerlingen in de schoolbeleid.  
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Vragen eindgesprek tutorleerlingen 
Basisinformatie 
Naam leerling 
Naam tutor 
Vestiging 
Klas 
Naam mentor 
 

Algemene vragen 
Eerst zonder gegevens uit de zelfevaluaties erbij. 
Hoe was je contact met je docenten aan het begin van het jaar? 
Is daar voor jouw gevoel iets in veranderd? 
Hoe was je contact met je klasgenoten aan het begin van het jaar? 
Is daar voor jouw gevoel iets in veranderd? 
Hoe waren je schoolvorderingen aan het begin van het jaar? 
Is daar voor jouw gevoel iets in veranderd? 
Hoe was je algemene gevoel aan het begin van het jaar? 
Is daar voor jouw gevoel iets in veranderd? 
 

Vragen naar aanleiding van de grafieken 
Daarna met de resultaten van de zelfevaluaties van de leerling erbij (weergegeven in grafieken). 
Kijk naar de grafieken. Ben je het hier helemaal mee eens? 
Zijn er dingen die je anders had verwacht? 
Zijn er grote veranderingen (omhoog of omlaag)? 
Kun je die veranderingen verklaren? 
 

Vragen over het project 
Weet je waarom jij geselecteerd was voor een tutor? Waarom denk je? 
Wat vond je ervan om geselecteerd te zijn? 
Wat hoopte jij te bereiken met het tutoraat?  
Heb je samen met je tutor bedacht welke doelen je wilde bereiken? 
Is het gelukt om de doelen te bereiken? 
Wat heeft het tutoraat jou opgeleverd? 
Hoe zie jij je komende jaren hier op school? 
Wat zou jou helpen om je schooltijd hier verder goed te doorlopen? 
 

Vragen over het contact met de tutor 
Hoe vaak heb je contact gehad met je tutor? 
Hoe lang duurden de gesprekken meestal? 
Welke kenmerken van jouw tutor heb je heel erg gewaardeerd? 
Stel dat je je droomtutor mag omschrijven; hoe zou die er dan uitzien? 
Wat zou je als tip mee willen geven voor jouw eigen tutor? 
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Vragen over openheid 
Hoe open ben jij... 
- bij je tutor? Schaal 1 tot 10. 
- bij je ouders? Schaal 1 tot 10. 
- bij je docenten? Schaal 1 tot 10. 
- bij je klasgenoten? Schaal 1 tot 10. 
- in dit gesprek? Schaal 1 tot 10. 
 

Vragen over bepaalde eigenschappen van de tutor 
Vragen van de zelfevaluatie voor tutoren nemen (tutorcompetenties).  
1 = Absoluut niet, 2 = Niet echt, 3= Gemiddeld, 4 = Best wel, 5 = Absoluut 
 
(Naam tutor) 
Heeft de tutor een open houding (luistert de tutor zonder te oordelen)? 
Kan de tutor actief luisteren (laat de tutor merken dat hij/zij écht naar je luistert)? 
Denkt de tutor betrokken met je mee? 
Laat de tutor je vrij om eigen conclusies te trekken, zonder al te veel te sturen? 
Kan je tutor goed observeren, details opmerken en op het juiste moment doorvragen? 
Zorgt jouw tutor ervoor dat je je helemaal veilig bij hem/haar voelt? 

Is jouw tutor geduldig? 

Kan jouw tutor makkelijk improviseren? 

Is jouw tutor communicatief vaardig en kan hij/zij tactisch iets duidelijk maken? 

Heeft jouw tutor vertrouwen in jou, denk je? 

Geeft jouw tutor jou het vertrouwen dat hij/zij jou kan helpen? 

Komt jouw tutor eerlijk en oprecht over; is jouw tutor zichzelf tijdens jullie gesprekken? 
 

Overige opmerkingen 
Zijn er nog andere dingen die je zou willen opmerken of vertellen? 
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Overzicht Tutorcompetenties 

Een lijst kritische succesfactoren die tijdens de tutoropleiding door de tutoren zelf is opgesteld.  

Tutoren is driemaal gevraagd zichzelf op deze terreinen te scoren op een 5-puntsschaal.  

Tutorleerlingen is tijdens hun evaluatiegesprek gevraagd de eigen tutor te beoordelen op deze zelfde 

punten. 

 

1. Open houding (luisteren zonder te oordelen) 

2. Actief luisteren (laten merken dat je luistert, open vragen stellen en dingen van een vorige 

bijeenkomst nog weten) 

3. Betrokken meedenken 

4. Niet te veel sturen, eigen conclusies laten trekken 

5. Observeren, details opmerken en op de juiste momenten doorvragen 

6. Een veilige omgeving creëren 

7. Geduldig zijn 

8. Kunnen improviseren 

9. Communicatief vaardig zijn, tactisch iets duidelijk maken 

10. Vertrouwen hebben in de leerling en in zijn potentie 

11. De leerling het vertrouwen geven dat jij hem/haar kunt helpen (door verbetering op te 

merken en te benoemen) 

12. Eerlijk en authentiek zijn (jezelf zijn tijdens gesprekken) 
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Vragen 0-meting 
  
0. Algemene gegevens 
 
Naam/alias 
 
Hoe lang werkt u in het voortgezet onderwijs? 
 
Kruis aan: 
 
0 Man  0 Vrouw 
 
Vestiging? 
 
1. Wat zijn volgens u de kenmerken van onderpresteren? 

 
2. Wat zijn volgens u mogelijke oorzaken van onderpresteren? 

 

3. Welke docentcompetenties zijn volgens u juist voor onderpresterende leerlingen 
belangrijk? Omschrijf deze competenties (dat mag in normale spreektaal). 

 

Heeft u ervaring met onderpresteerders (kruis het juiste bolletje aan)? 
 
Nee 0  Incidenteel 0   Veel 0  Weet ik niet 0 
 
Heeft u in het verleden, volgens uw eigen maatstaven, successen geboekt met 
onderpresteerders? 
 
Nee 0  Incidenteel 0   Veel 0  Weet ik niet 0 
 
Kunt u, als u incidenteel of vaak heeft aangekruist, een of meerdere van deze stituatie(s) 
kort beschrijven, inclusief uw aanpak en de uitkomsten? 
 
Waar liggen voor u als docent de komende tijd de belangrijkste uitdagingen als het gaat om 
het omgaan met onderpresteerders? 
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Interview vragen 

Weet je wie in jouw klas als onderpresteerder (= leerlingen met een tutor) zijn aangemerkt?  

1. Heb je zelf nog andere onderpresteerders gesignaleerd? Zo ja, hoe heb je dat gedaan? 

2. Hoe ben je  omgegaan met deze leerling(en) met betrekking tot  

 

- Contact maken: 

- Begeleiden 

Binnen onze school is sinds 1 ½ jaar extra aandacht voor onderpresteren.  

3. Heb je idee dat je zelf in de afgelopen periode bekwamer bent geworden in signalering van 

en de omgang met onderpresteerders?  

 

4. Op welke momenten/ door welke activiteiten is dat (=die toename van bekwaamheid) 

gekomen? 

 

5. Zijn er dingen waar je tegenaan loop bij de het begeleiden van onderpresteerders? 

 

6. Wat heb je nodig om onderpresteerders in de toekomst nog beter te kunnen begeleiden? 
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JAN      Naam/alias respondent  

 

persoonlijke gegevens 

Jan is 18 jaar. Zijn ouders zijn uit elkaar sinds dat Jan drie jaar was. Hij woont bij zijn 

moeder. Jan's oudere broer Gerrit woont buitenshuis. 

 

voorgeschiedenis 

Jan is als baby vrolijk en actief. Hij is expressief, alert en ondernemend. Hij ontwikkelt zich 

snel. Met twee jaar gaat hij naar een peuterspeelzaal en is daar ver vooruit op andere kinderen. 

Hij vindt het leuk daar. Ook de eerste maanden in groep 1 gaan goed. Dan ontstaan er 

problemen; Jan wil niet luisteren. In groep 3 gaat het weer goed. Jan gaat graag naar school, 

sport veel, heeft veel vriendjes en is vrolijk. In groep 4 krijgt Jan problemen met zijn 

leerkracht; hij voelt zich onrechtvaardig door hem behandeld. In groep 5 en 6  krijgt Jan extra 

werk en gaat het goed. In groep 7 gaat het minder; Jan is snel klaar met zijn werk en besteedt 

veel tijd aan wachten. Moeder besluit tot een schoolwisseling en op de andere school gaat het 

goed. In groep 8 krijgt Jan weer problemen met zijn leerkracht. Zijn resultaten blijven echter 

goed en ook de contacten met de meeste klasgenoten zijn goed. Jan gaat naar het gymnasium, 

waar hij problemen krijgt met klasgenoten. Hij raakt gedeprimeerd en leeft zich uit in surfen. 

Hij begint school minder belangrijk te vinden. Resultaten die hij haalt zijn afhankelijk van de 

leraar die hij voor een bepaald vak heeft. Jan gaat naar het atheneum. Hij studeert niet meer, 

krijgt last van astma en nachtmerries. Hij voelt zich beter thuis bij kinderen op de havo. Na de 

kerstvakantie gaat hij naar de havo. Hij blijft zitten en presteert het tweede jaar minder dan het 

eerste. Jan gaat naar de mavo. Hij treft een leuke klas. Jan studeert niet, maar haalt wel zijn 

diploma. Hij begint aan een vervolgopleiding, maar stopt daar al snel mee. Hij zegt te weten 

dat hij talenten heeft, maar weet niet wat hij moet doen. Hij heeft het gevoel vast te lopen, niet 

te functioneren en voelt zich niet gelukkig. Jan geeft aan contacten te hebben in het criminele 

circuit in zijn woonplaats. Hij denkt dat hij `het' beter kan en zo snel geld zou kunnen 

verdienen. 

 

Vragen bij deze casus: 

 

1. Wat is er met Jan aan de hand? Hoe is zijn gedrag te verklaren? 

 

2. Toen Jan binnenkwam op het gymnasium (met de achtergrond hier beschreven), hoe 

hadden docenten hier mee om kunnen gaan? 

 

- Vakinhoudelijk 

- Eventuele extra begeleiding 
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- Adviezen naar ouders, Jan, derden 

 

3. Toen het niet goed ging met Jan in de eerste klas: welke actie zou er moeten hebben 

 ondernomen worden? 

 

- Vakinhoudelijk 

- Eventuele extra begeleiding 

- Adviezen naar ouders, Jan, derden 

 

4. Was de overstap naar de Havo een verstandig besluit? Waarom wel/niet? 

 

5. Was de overstap naar de Mavo een verstandig besluit? Waarom wel/niet? 

 

 

Dank voor het invullen!! 

 


