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HUISWERKSCHOOL  
versus tutoraat

Net als het tutoraat biedt de huiswerkschool een schoolse 
ondersteuning aan kansarme kinderen en jongeren, maar verschilt 

ervan door de andere opdrachten die ze met de 6-18-jarigen 
nastreeft. De huiswerkscholen hebben immers als opdracht  
de sociale, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van  

de kinderen die ze op school ontvangen, te bevorderen.  
Naast de schoolse begeleiding bieden zij ludieke, creatieve, 

maatschappelijke en culturele activiteiten aan  
als ondersteuning bij het leren. 
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Inleiding

 

 

Universiteit Antwerpen,  
Artesis Plantijn Hogeschool,  

Karel de Grote-Hogeschool en  
de Hogere Zeevaartschool.

Deze partners hebben een lange ervaring inzake tutoraat opge-
bouwd. Duizenden tutoren hebben in totaal tienduizenden leer-
lingen geholpen vooruitgang te boeken. De stichting, die al sinds 
haar oprichting een partner is van de vzw’s, wil deze rijke 
ervaring op het vlak van tutoraat ten dienste stellen 
van verenigingen, organisaties, schoolinstellingen 
of universiteiten die zich op hun beurt graag in 
het avontuur willen storten. 

Het tutoraat zoals het bedoeld is in de pro-
gramma’s die door de vier universitaire 
partners zijn ontwikkeld, heeft welom-
schreven kenmerken.

Associatie Universiteit  
& Hogescholen Antwerpen 

(AUHA)

Universitaire Associatie 
Brussel (UAB)

 Universiteiten van Louvain en Namur (UCL-UNamur) 

Vrije Universiteit Brussel en 
Erasmushogeschool Brussel –  

project BRUsselse TUtoren voor 
Scholieren (BRUTUS).

Inleiding

Onderwijs ligt BNP Paribas Fortis Foundation na aan het hart. Sinds haar op-
richting werkt ze immers samen met verenigingen die onderwijsprojecten ont-

wikkelen ten gunste van kinderen en jongeren in moeilijk-
heden. Sinds 2010 verleent de Foundation ook steun 

aan de tutoraatprogramma’s die door vier universitaire 
partners zijn ontwikkeld: 

Schola ULB



Het tutoraat is in principe gratis voor de leerlingen. Het vindt op school plaats, maar ook buiten de lesuren en loopt op lange termijn. In de mees-te gevallen lopen de sessies gedurende verscheidene maanden, even lang als een semester. 

Kenmerken van het tutoraat
De tutor, die geen onderwijsprofessional is, verleent pedagogische steun op 

maat aan een of meerdere leerlingen. Door hen te helpen met bepaalde leer-

stof of vaardigheden geeft hij deze leerlingen weer zelfvertrouwen, zodat zij 

hun motivatie terugvinden. Zijn rol kan ook bestaan uit het informeren en 

adviseren van de leerlingen over de overgang naar het hoger onderwijs. De 

leerlingen zijn niet veel jonger dan hun tutor en zijn vaak afkomstig uit hetzelf-

de sociale en culturele milieu. Ze kunnen zich dan ook gemakkelijk met hem 

identificeren. Wat zo bijzonder is aan de tutoraatrelatie is dat beide partijen iets 

bijleren: de tutor ontwikkelt immers zijn pedagogische vaardigheden. 

Alvorens aan een tutoraatprogramma te beginnen is het belangrijk pre-

cies te bepalen welke doelstelling er wordt nagestreefd: welke vraag 

wenst dit tutoraatprogramma te beantwoorden? Gaat het om zuivere 

remedial teaching of heeft de leerling begeleiding nodig bij de overgang 

naar het hoger onderwijs? Het antwoord op deze vragen zal als basis 

dienen voor het soort programma dat wordt uitgevoerd.

De gids zal in eerste instantie 
toegespitst zijn op mensen die 

deelnemen aan een tutoraatprogramma. 
Vervolgens wordt dieper ingegaan op  

de meer praktische aspecten. 

Via deze gids, die vooral praktisch is, komen wij terug 
op de kernelementen van het tutoraat zoals ze ons 

door de hiervoor genoemde partners werden be-
schreven. Daarbij wordt ook rekening gehouden 

met de ervaring van drie vzw’s die zelf tutoraat-
projecten ontwikkelen. Het gaat om La Teig-
nouse AMO, La Fabrique de Soi en AMO 
GRAInE. De ervaringen van beide partijen 
worden uitgebreid besproken om tot een zo 
concreet mogelijk overzicht te komen. 
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De tutoren worden gerekruteerd in de partner- 
universiteiten en in de hogescholen waarmee ze 
gelieerd zijn. 

De tutor is weliswaar geen onderwijsprofessional, 
maar beschikt wel over een deskundigheid waarvan hij 
de leerling laat meeprofiteren. De vier ondervraagde 
universitaire partners geven doorgaans de voorkeur 
aan studenten die minstens in het tweede jaar ba-
chelor zitten. De bedoeling is deze deskundigheid te 
garanderen of er gewoon zeker van te zijn dat een 
student reeds een jaar aan de universiteit achter 
de rug heeft en zich met kennis van zaken kan en-
gageren. 

Over het algemeen ligt de nadruk op de kwali-
teit van de tutor. Een student psychologie zal, 
ook al kreeg hij in het middelbaar onderwijs 
acht uur wiskunde, niet worden gekozen om 
in dat vakgebied les te geven. 

De tutoren

De deelnemers
Het engagement en de betrokkenheid  

 van elk van de deelnemers, tutor, leerling,  

 plaatselijke of algemene coördinator  

en leerkracht, zijn de sleutel tot het  

welslagen van een tutoraatproject.
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Studenten aan universiteiten  
 of hogescholen

1. De deelnemers • De tutoren



Het tutoraat kan worden uitgevoerd buiten het 
academisch parcours, op zuiver vrijwillige basis, of 
worden geïntegreerd in een programma van peda-
gogische opleiding of professionele bachelor voor 
het onderwijs wat de hogescholen betreft.

In HET EERSTE GEVAL kan de student-tutor al 
dan niet een loon of een vrijwilligersvergoeding 
krijgen. Voor sommigen is het loon de conditio 
sine qua non van het engagement van de 
student, de garantie dat hij zijn taak 
ernstig neemt, terwijl een vrijwilliger 
er na zekere tijd de brui kan aan ge-
ven. Voor anderen daarentegen is 
het niet krijgen van een loon een 
filosofische keuze. Voor hen staat 
de menselijke relatie voorop. Over 
het algemeen ligt het loon dichter bij 
het niveau van een vergoeding, met of 
zonder verplaatsingskosten. Voor de bedra-
gen, zie de vergelijkende tabel op pagina’s 30-31.

In HET TWEEDE GEVAL, wanneer de tutoren deelnemen in het kader 
van een programma van pedagogische opleiding of een opleidingsonderdeel 
binnen een professionele bachelor, passen de tutoraatsessies in het kader van 
hun stage of oefeningen. Hier is er geen sprake meer van een loon, maar van 

studiepunten**. De tutoren kunnen echter wel 
een verplaatsingsvergoeding krijgen. Voor 

meer details, zie de vergelijkende tabel 
op pagina’s 30-31.
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Studenten van de Specifieke Lerarenopleiding*

*De Specifieke Lerarenopleiding  
is een programma van pedagogische 

opleiding bestemd voor de houders van 
een master (diploma van tweede cyclus). 

De master met didactische finaliteit 
is een master (van twee jaar) waarbij 

een belangrijk deel van het programma 
bestaat uit een pedagogische  

opleiding.

Het tutoraat in de praktijk

of masters met didactische finaliteit? 

** Systeem van ECTS- 
studiepunten (European Credit 

Transfer & Accumulation System): elke 
opleidingsactiviteit wordt omgezet in 
studiepunten. Het krediet drukt de 

totale werklast uit (cursussen, praktijk, 
eigen werk,…) die de student wordt 
verondersteld te verzetten om te 

voldoen aan de leerdoelstellingen in 
een vak. Een studiepunt stemt  

overeen met 30 uur.
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Overige gevallen

‘De kwaliteit van 
de tutoren is 
echt belangrijk, 
niet alleen om de 
leerlingen een 
kwaliteitsvolle 
schoolse 
ondersteuning 
te bieden, maar 
ook om de 
reputatie van het 
programma te 
vrijwaren. ’

Rekrutering - selectie

De vzw’s die het tutoraat beoefenen en niet zo’n 
grote vijver van leerlingen hebben waaruit ze kun-
nen vissen, rekruteren hun tutoren uit een groter 

panel. Dat gaat van de leerling in het middelbaar 
onderwijs die zijn kennis wil bijspijkeren, tot de 
gepensioneerde, over de toekomstige leer-
kracht die het beschouwt als een manier om 
ervaring op te doen. 

De vzw’s La Teignouse AMO en La Fabri-
que de Soi hebben geopteerd voor tutoren 

die leerlingen zijn van het 4de, 5de, 6de en zelfs  
7de middelbaar (voor La Teignouse). Door het 

geringe leeftijdsverschil tussen de tutor en de 
leerling voelt deze laatste zich op zijn gemak, kan 
hij andere onderwerpen dan de louter schoolse 
aansnijden en een relatie tot stand brengen waarin 
de tutor de rol van grote broer speelt. 

AMO GRAInE rekruteert zijn tutoren dan weer bij 
gepensioneerde leerkrachten (of andere gepensio-
neerden) en leerkrachten in spe, d.w.z. studenten 
die aan een professionele bachelor voor het onder-
wijs bezig zijn.

De deelnemers • De tutoren

Om de studenten-tutoren te rekruteren worden 
heel wat middelen ingezet. De digitale kanalen ne-
men binnen dit arsenaal een grote plaats in, of het 
nu gaat om omvangrijke databases waarmee de stu-
denten per vakgebied en studiejaar kunnen worden 
gerekruteerd, het gebruik van sociale netwerken, 
websites of de verzending van gerichte e-mails. De 
eerder klassieke middelen, zoals mond-aan-mond-
reclame, het ophangen of verspreiden van flyers 
en posters op de campus, de voorstelling van het 
programma in het auditorium of zoekertjes in de 
sociale gids, worden echter niet vergeten. 
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In het geval van UCL-UNamur is de vraag die wordt gesteld niet zozeer die 
van rekrutering, maar van selectie. Alle studenten die betrokken zijn bij een 
pedagogische opleiding kunnen immers tutoren worden. Dat betekent echter 
niet dat ze allemaal het gepaste profiel hebben. 

Bij de vzw’s wordt er anders gerekruteerd. La Teignouse AMO steekt in alle 
brievenbussen van jongeren in de gemeente een brochure over haar activi-
teiten. Dat is mogelijk dankzij een adressenlijst die het gemeentebestuur haar 
bezorgt. Wat de inplantingen binnen de scholen betreft, rekruteert ze haar 

tutoren in de klassen van het vierde tot en met 
het zevende jaar. AMO GRAInE richt zich 

dan weer rechtstreeks tot de normaal-
school van Doornik om tutoren te vinden. 

‘De vakgebieden 
waarvoor het vaakst 
hulp wordt gevraagd 
zijn wiskunde, 
wetenschappen 
en talen. Voor die 
vakgebieden zijn er nog 
kandidaten te weinig, 
terwijl er bijvoorbeeld 
studenten sociologie 
of psychologie bereid 
zouden zijn te helpen. 
Het probleem is echt 
vraag en aanbod op 
elkaar af te stemmen.’
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Wat levert het op voor de tutor?

De tutoren, die vaak verscheidene jaren na hun ervaring worden ondervraagd, 
zeggen dat ze pedagogische competenties hebben ontwikkeld, of hebben ge-
leerd het woord te nemen voor een publiek of hun gedachten te structureren. 
Sommigen hebben er zelfs hun roeping in gevonden en zijn leerkracht gewor-
den, terwijl ze dat vroeger niet van plan waren. Er zijn tutoren die ooit voor de 
klas hebben gestaan in een school, en er enkele jaren later zijn teruggekeerd 
als leerkracht.
Andere tutoren wisten zich, door deze ervaring op hun cv te vermelden, te 
onderscheiden van de andere kandidaten. 

‘Het tutoraat betekent  
een enorme hulp voor  
leerlingen afkomstig 
 van alle milieus die  
grote of minder grote  
problemen hebben. 
Het team slaagt erin om te  
gaan met de problemen van elke 
leerling, en dat is fantastisch.  
De tutoren zijn zeer beschikbaar!’

De deelnemers • De tutoren

Het publiceert ook jobaanbiedingen in de kranten en plakt affiches in de straat 
en op het uitstalraam van haar lokalen. La Fabrique de Soi rekruteert haar tu-
toren bij de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar die goede 
schoolresultaten behalen en die banden hebben (dat is geen noodzaak) met 
de vereniging, of het nu gaat om oud-leerlingen of broers en zussen van inge-
schreven leerlingen. De toekomstige tutoren moeten op gesprek komen en 
worden beoordeeld op hun kennis van wiskunde en Frans.
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Het tutoraat maakt het mogelijk een band tussen de 
‘generaties’ tot stand te brengen. Jonge leerlingen 
krijgen een beter zicht op hoe het hoger onderwijs er 
echt uit ziet. Hun voorbeeld is de tutor, die net als zij 
ook moet studeren en taken moet maken. Deze band 
tussen gelijken biedt zeer veel perspectieven.
De tutor doet ervaring op, kan ermee pronken op zijn 
cv en vooral een mooie bijdrage leveren aan een meer 
solidaire samenleving. Voor mij is het tutoraat een fraai 
voorbeeld van een sociale en verantwoordelijke 
betrokkenheid van jonge studenten bij hun 
omgeving.
Imane Kenfaoui, voormalige tutor

De leerlingen die aan het tutoraat deelnemen hebben een beter 
zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Bij ons is zelfrespect een uiterst 

belangrijk element. Vooral in een systeem waar men de neiging heeft 
hen te ‘verbannen’ naar technische of professionele kanalen. Het 
tutoraat maakt een erkenning mogelijk van wat deze leerlingen zijn 
en wat ze waard zijn. Kunnen werken met universiteitsstudenten die 
belangstelling hebben voor hen is zeer waardevol. Ze zijn niet het 
‘arme familielid’ van het algemene onderwijs…Christine Straus,  directrice van het Institut Technique René Cartigny

Ik hou ervan mensen te helpen. Hen iets kunnen bijbrengen maakt 

me gelukkig. Vooral wanneer ze me zeggen ‘Als jij het uitlegt begrijp 

ik het beter’. 
Met het tutoraat kan ik aan pedagogie doen en iets bijleren over 

verschillende culturen. Zo raak ik ook vertrouwd met het leiden  

van groepen, wat vroeger niet bepaald mijn sterkste punt was!

Alexandra Toth, tutor in het lager en middelbaar onderwijs

Het tutoraat in de praktijk
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De leerlingen

Afkomstig uit kansarme milieus 

Ook al zijn de verschillende programma’s niet alle specifiek toegespitst op 
GOK-scholen (‘Gelijke Onderwijskansen-scholen’, scholen die extra lesuren 
of leraarsuren krijgen op basis van de leerlingen die beantwoorden aan een of 
meer gelijkekansenindicatoren), het principe is nog steeds leerlingen te helpen 
die niet dezelfde onderwijskansen krijgen als andere. Of het nu gaat om jon-
geren met een andere moedertaal dan de taal die op school wordt gesproken, 
van wie de ouders het schoolgebeuren niet kunnen volgen, die geen rustige 
omgeving hebben waar ze hun huiswerk kunnen maken of van wie de omgeving 
niets kent van de wereld van het hoger onderwijs. Voor de AUHA voldoet een 
leerbedreigde leerling aan ten minste drie van de volgende criteria: zijn moe-
dertaal is niet het Nederlands, hij kampt met een schoolachterstand, heeft 
een studiebeurs gekregen, het hoogst behaalde diploma in het gezin is dat van 
middelbaar onderwijs en ten minste een van de ouders is werkloos.

Voornamelijk in het secundair onderwijs

De deelnemers • De leerlingen

Hoeveel leerlingen per sessie?
Het aantal leerlingen varieert naargelang van de programma’s. UCL-UNamur 
streeft naar lesgeven in kleine groepjes: een leerling per tutor is het ideaal, 
drie leerlingen is het maximum. Ook aan de kant van de vzw’s wordt de voor-
keur gegeven aan een zo klein mogelijk aantal leerlingen: slechts één per tutor 

De meeste programma’s van de ondervraagde 
universitaire actoren zijn gericht op de leerlingen 
van het secundair onderwijs, zelfs van het laatste jaar 
van het secundair onderwijs wanneer het gaat om ori-
entatie naar het hoger onderwijs. Alleen Schola ULB heeft 
sinds 2011 een programma ontwikkeld bestemd voor de leer-
lingen van het basisonderwijs, van het derde tot en met het zesde jaar. 
Bij de bestudeerde vzw’s richt La Fabrique de Soi zich uitsluitend op leerlingen 
van de lagere school. De andere verenigingen richten zich tot de leerlingen van 
beide niveaus (zie tabellen op pagina’s 30-31 en 33). 
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De leerlingen moeten vrijwilig kunnen kiezen om aan het tutoraat deel te 
nemen. De ervaring leert dat een leerling die door zijn ouders of klassenraad 
wordt gedwongen, het risico loopt vaker afwezig te zijn. 

Vrijwilligers

Kosteloosheid van het tutoraat voor de leerlingen

De kosteloosheid is voor de meeste betrokkenen een conditio sine qua non van 
het tutoraat. Zo wordt voor deze kansarme leerlingen de toegang tot onder-
wijsondersteuning gewaarborgd. 

Het tutoraat in de praktijk

voor La Teignouse AMO of La Fabrique de Soi (uitzonderlijk twee), een tot 
twee (maximum drie) voor AMO GRAInE. Voor Schola ULB, UAB en AUHA 
schommelt het aantal leerlingen tussen drie en acht, ook al zijn er in de praktijk 
vijf tot zes leerlingen per tutor, en drie tot vier voor de AUHA. In alle gevallen 
gaat het om zeer kleine groepjes, zodat een individuele begeleiding wordt ge-
garandeerd. 

Ik raad iedereen  
het tutoraat aan!

Het is een goede 
ervaring, je durft 
meer vragen te 
stellen.



De ontwikkeling van een tutoraatprogramma is gestoeld op de betrokkenheid 
van de school, zowel op het niveau van de directie als van het onderwijzend 
personeel. De tutor vervangt de leerkracht niet, maar neemt het even van hem 
of haar over. Ze streven allebei hetzelfde doel na: de leerling doen slagen. De 
medewerking van de leerkracht is cruciaal voor de tutor, die hem of haar no-
dig heeft om meer te weten te komen over de geziene leerstof, de gebruikte 
handboeken, de toegepaste methodologie, de verwachtingen van de leerkracht 
en de noden van de leerling. Al die informatie is onontbeerlijk om deze laatste 
efficiënt te helpen. 

Fundamentele betrokkenheid

Algemeen onderwijs, technisch (overgang of kwalificatie) of beroeps, alle stu-
dierichtingen zijn erbij betrokken. De behoefte aan ondersteuning is sterker 
voelbaar in de algemene vakgebieden, zoals wiskunde, wetenschappen of talen. 
Het aandeel van scholen voor beroepsonderwijs mag dan wel kleiner zijn, ze 
zijn geenszins uitgesloten. UCL-UNamur heeft ook tutoraten ontwikkeld in de 
scholen voor sociale promotie en in een jongerencentrum.

Welke studierichting?

De scholen 
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De verantwoordelijke van het project binnen de universiteit of de vzw is de al-
gemene coördinator van het tutoraatprogramma. Hij regelt de contacten met 
de scholen, rekruteert de tutoren, organiseert hun vorming en, als ze een loon 
krijgen, vervult ten aanzien van hen de functie van werkgever. 

Elke school stelt haar eigen verantwoordelijke voor het tutoraatprogramma 
aan. Dat is de plaatselijke coördinator. Hij neemt van bij het begin deel aan de 
oprichting van tutoraatgroepjes met de leerkrachten. Hij ziet toe op de logis-
tiek door klaslokalen en materiaal ter beschikking te stellen van de leerlingen 
en de tutoren. Hij is ook aanwezig tijdens de tutoraatsessies en verzekert op die 
manier de follow-up van de aanwezigheden van de leerlingen en tutoren. Hij 
is het contactpunt ten aanzien van de tutoren, de leerkrachten, de leerlingen 
en de algemeen coördinator. Ideaal is dat de plaatselijke coördinator zich vrij-
willig opgeeft. Een groot deel van het welslagen van het programma is immers 
afhankelijk van zijn motivatie en betrokkenheid. De plaatselijke coördinator 
kan een leerkracht, een opvoeder of een lid van het administratieve team zijn. 
Nog beter is een tandem leerkracht-opvoeder of leerkracht-lid van het admi-
nistratieve team. Een leerkracht is immers per definitie niet bereikbaar tijdens 
de lesuren. Een tweede gesprekspartner staat dus garant voor een grotere be-
schikbaarheid. 

De tutoraatsessies vinden plaats in de lokalen van de school, buiten de lesuren. 
Aan de basis van die keuze liggen praktische redenen: het leven van de leer-
lingen vergemakkelijken. Op die manier kan het tutoraat echter ook worden 
ingebed in de continuïteit binnen de school. 

Logistieke steun

De coördinatoren 

Ik hou heel erg van het 
tutoraat. De tutoren zijn 
vaak zeer vriendelijk en 

geven goede raad!
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Zowel voor als tijdens het verloop van het programma moeten de verschillende 
betrokkenen kunnen beraadslagen en bij elkaar inlichtingen vragen. Kortom, 
overleg plegen. Het is belangrijk dat de leerkrachten de tutoren ontmoeten 
voordat het programma van start gaat, zodat ze een reeks inlichtingen kunnen 
uitwisselen (zie hoger). Tijdens deze ontmoeting bepalen de tutor en de leer-
kracht de communicatiemodaliteiten die ze tijdens de module zullen gebrui-
ken: e-mailverkeer, ontmoetingen of telefonische gesprekken. 

De meeste ondervraagde actoren hebben in het programma tools voorzien 
opdat, zodra het programma gelanceerd is, de informatie over het verloop van 
het tutoraat zou circuleren tussen de tutoren, de school (plaatselijke coör-
dinator en leerkrachten) en de algemene coördinator. 
Zo heeft Schola ULB het systeem van het stap-
penplan ingevoerd, dat elke week door de tu-
tor wordt ingevuld en waarop de geziene leer-
stof, de aanwijzingen voor de volgende sessie 
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Organisatie
Praktische modaliteiten

Overleg

Jory is een zeer goede 
tutor, hij heeft ons zin 
gegeven om te leren!

Organisatie • Praktische modaliteiten
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en de eventuele afwezigheden 
van de leerling staan. Dit stap-
penplan, dat bestemd is voor 
de leerkrachten, ligt voor hen 

klaar op school. De UAB heeft 
een vergelijkbaar systeem, een op-

volgingsdocument dat de tutor elke 
week moet e-mailen naar zowel de coör-

dinatoren als de leerkrachten. De AUHA 
vraagt haar tutoren dan weer bij de aanvang 

van de sessie een aanwezigheidslijst in te vullen.

Ook bij de vzw’s kunnen de verschillende betrokken partijen (de jongere, de 
tutor, de leraar), er hun opmerkingen of uitgevoerde werk in noteren. Daar-
voor gebruiken ze een heen-en-weerblaadje dat in de schoolagenda zit, of een 
heen-en-weerschrift. 

Anderzijds worden er verscheidene keren per jaar ontmoetingen georganiseerd 
tussen de algemene coördinatoren en de plaatselijke coördinatoren, en tussen 
de algemene coördinatoren en de tutoren. Het doel van die vergaderingen is 
de betrokkenen de kans te geven elkaar te ontmoeten, hun goede werkwijzen 
uit te wisselen, informatie te delen en te praten over de moeilijkheden waar-
mee ze te maken kregen en de manier waarop ze die hebben opgelost. 

Sommige verenigingen beleggen dan weer 
vergaderingen met al hun partners of 
met de ouders van de leerlingen.

Franck is een coole en 
grappige kerel. Bij hem voelen 

we ons beter op ons  
gemak en begrijpen we  

alles goed!

Simona is gewoon perfect! 
Dank zij haar ben ik niet 
gezakt voor wiskunde!

Het tutoraat in de praktijk
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Tijdschema’s
Over het algemeen loopt een tutoraatpro-
gramma per module van een semester. De 
eerste module bestrijkt een periode die gaat 
van oktober of november tot december en 
de tweede van februari tot mei of juni (zie 
de vergelijkende tabellen op pagina’s 30-31 
en 33). Na de kerstvakantie verandert het 
uurrooster van de studenten immers en som-
migen vertrekken in het kader van het Erasmus-
programma om aan een buitenlandse universiteit 
te studeren. Schola ULB en AMO GRAInE organi-
seren trouwens de laatste twee weken van augustus een 
tutoraatmodule. 

Het tutoraatprogramma van UCL-UNamur verschilt een beetje door zijn orga-
nisatie. De aggregaats- of masterstudenten met didactische finaliteit hoeven 
de sessies immers niet te organiseren volgens een vooraf vastgelegd stramien. 
Ze moeten zich rechtstreeks met hun leerling organiseren en ze mogen deels 
zelf bepalen hoe lang de sessies duren. Ze moeten zich er alleen toe verbinden 
ten minste vier sessies met dezelfde leerling te volgen, zodat ze voldoende tijd 
krijgen om een relatie tot stand te brengen. 

La Teignouse AMO stelt zijn tutoren voor het tutoraat in januari verder te zet-
ten of te onderbreken. Het jaar is opgesplitst in twee opeenvolgende modules: 
van oktober tot januari en van januari tot juni.

Om de modaliteiten van het tutoraatprogramma vast te leggen en te regelen 
worden de verschillende partijen (school, coördinator, tutor, leerling) uitgeno-
digd om een conventie te ondertekenen. Dat is het geval met Schola ULB, die 
een conventie laat ondertekenen door de school die zich engageert uit naam 
van het pedagogisch team. Het gaat hier over een typeconventie waarin de 
school zelf een bepaald aantal zaken vastlegt, zoals bijvoorbeeld de eventuele 
sancties in geval van herhaalde afwezigheden.

Bij de UAB dient de conventie dan weer eerder om een reeks documenten 
te centraliseren waarin staat wat de kenmerken van het project zijn en wat 
er van elk van de betrokken partijen wordt verwacht. De AUHA heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met de betrokken scholen waarin de wederzijdse 
verwachtingen en afspraken worden geformuleerd. 

Conventie

Organisatie • Praktische modaliteiten
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UCL-UNamur van zijn kant werkt zonder conventie. 

Ook bij de vzw’s variëren de praktijken. La 
Fabrique de Soi laat alle partijen die bij 
het project betrokken zijn een conventie 
ondertekenen om iedereen aan zijn rol te 
herinneren: de gemeente, de scholen, de 
CLB-centra, de betrokkenen van de Inter-
communale sociale du Brabant wallon*. 
Ook de vzw zelf wordt niet vergeten. De leerlingen en tutoren op hun 
beurt ondertekenen een meer symbolisch handvest waarin zij hun engagement 
specificeren. 

* Openbare dienst die aan  
buurtwerk doet, bestemd voor een 
kansarme bevolking. Een van haar 
sociale opdrachten is het opzetten  
van kwaliteitsvolle buitenschoolse 

opvang voor 3- tot 12-jarigen. 

Het tutoraat in de praktijk

Dankzij jullie heb ik 
een goed schooljaar!
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Evaluatie
Elk van de ondervraagde actoren heeft een evaluatiesysteem uitgewerkt om 
het welslagen van het project te meten en de werkpunten te actualiseren.

Op die manier maakt Schola ULB systematisch, aan het eind van elke mo-
dule, d.w.z. twee maal per jaar, een evaluatie van haar tutoraatprogramma bij 
de tutoren en de leerlingen, en een keer per jaar bij de leerkrachten en plaat-
selijke coördinatoren. Deze evaluatie heeft de vorm van een vragenlijst. De 
leerling krijgt vragen voorgeschoteld, onder andere over wat het tutoraat voor 
hem heeft betekend op het vlak van vooruitgang, bijkomende motivatie om 
naar school te gaan, over zijn tevredenheid met het tutoraat, of hij zin heeft 
om zich opnieuw in te schrijven of later misschien zelf tutor te worden. Aan 
de leerkracht worden vragen gesteld over de vorderingen van de leerling. De 
plaatselijke coördinator krijgt dan weer een vragenlijst in de bus over het orga-
nisatorische gedeelte van het tutoraat.

De UAB stuurt ook een vragenlijst naar de actoren van het project – leerlin-
gen, tutoren, leerkrachten en coördinatoren van de partnerscholen. De tu-
toren worden ondervraagd over hun gevoelens omtrent het tutoraat: welke 

Organisatie • Evaluatie



omkadering hebben zij gekregen van de leerkrachten, wat heeft het tutoraat 
hen gebracht vanuit sociaal of didactisch standpunt, wat was de impact van 
het tutoraat, welke ervaring heeft hen zin gegeven om leerkracht te worden, 
of ook, hoe hebben ze hun cursussen voorbereid?

Ook de AUHA houdt aan het eind van elk semester een brede evaluatie bij alle 
betrokkenen. De evaluatie heeft betrekking op vijf criteria: de vorming van de 
tutoren, de impact van de sessies, de kwaliteit van de tutor, de voorbereiding 
op de overgang naar het hoger onderwijs, de verhoging van het aantal leerlin-
gen die naar het hoger onderwijs gaan en het organisatorische aspect van het 
project.

Bij UCL-UNamur wordt een evaluatievragenlijst voorgelegd aan de leerlingen 
en de tutoren van de UCL. De tutoren-studenten van de UCL-Mons moeten 
een verslag van enkele pagina’s indienen in het kader van hun stage en die van 
de UNamur moeten, na een vergadering waarin er overleg werd gepleegd tus-

sen de tutoren en de coördinator, een verhandeling indienen 
waar punten op worden gegeven. Hen wordt een meer 

theoretisch werk gevraagd over deze praktische erva-
ring. 

La Teignouse AMO organiseert na afloop van elke 
periode ontmoetingen tussen de leerling, de tutor, 

de ouders en een betrokkene van de vzw. Bedoeling 
is de stand van zaken op te maken, de positieve 

aspecten van het tutoraat te evalueren en te 
beslissen of het zal worden verder gezet. 

Ook de tutoren en de betrokkenen van 
de vzw komen samen. Zij trachten de 
leerkrachten ook te ontmoeten om de 
vooruitgang van de leerling te onder-
zoeken. De vooruitgang situeert zich 
meestal op het niveau van het zelf-
vertrouwen en het welzijn in de klas. 
Op het einde van het jaar worden 
de leerlingen en tutoren uitgeno-
digd om een evaluatievragenlijst in 
te vullen. 

La Fabrique de Soi evalueert het tu-
toraatprogramma het hele jaar lang, 

intern. De leerlingen, tutoren, ouders 
en leerkrachten ontvangen kort voor 

22 Het tutoraat in de praktijk
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Pasen een evaluatievragenlijst. Ook de partners van het project worden ge-
raadpleegd, tijdens twee jaarlijkse evaluatievergaderingen. 

In het algemeen kunnen criteria als absenteïsme, of het aantal tutoren, leer-
lingen en scholen die aan het project deelnemen, eveneens aanwijzingen geven 
over de degelijkheid van het programma.  

Er bestaan echter ook meetelementen die eerder kwalitatief dan kwantita-
tief zijn, en specifiek zijn voor een tutoraatproject. Zo heeft UCL-UNamur 
opgemerkt dat een groot aantal van zijn tutoren verder ging dan wat hen was 
gevraagd. Na afloop van het tutoraat gaven zij hun telefoonnummer aan hun 
leerling voor het jaar nadien. Sommige tutoren gingen zelfs met hun oud-leer-
ling mee toen hij zich aan de universiteit ging inschrijven. Het gebeurt ook 
dat ze, met goedvinden van de scholen en de ouders, meer les gaven dan het 
voorziene aantal uren. 

Het is een zeer belangrijke sessie 
die mij goed helpt. Dankzij het 
tutoraat kreeg ik bijkomende uitleg 
en begrijp ik wiskunde beter.
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Geduld en tijd. 
Dat is nodig 
vooraleer een 
tutoraatprogramma 
ingeburgerd is in 
een school. Men 
moet wachten tot 
het tweede, zelfs 
derde jaar  
voordat het op 
kruissnelheid  
komt. 

Het tutoraat in de praktijk
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De toekomstige tutoren krijgen een vorming 
voordat het tutoraatprogramma van start 
gaat. De praktische modaliteiten mogen 
dan wel verschillen, bijvoorbeeld wat de duur 
betreft (gaande van twee uur tot twee dagen 
opleiding), toch tekent zich een bepaald aan-
tal gemeenschappelijke kenmerken af.

De meeste van deze vormingen zijn vooral praktijk-
gericht. Voormalige tutoren worden uitgenodigd om 
over hun ervaring te spreken en reiken concrete hulpmid-
delen aan om een antwoord te geven op welbepaalde situaties (wat te doen als 
men een gedemotiveerde leerling voor zich krijgt, bijvoorbeeld). Er worden 
rollenspelen georganiseerd om de toekomstige tutor in die denkbeeldige situ-
atie te plaatsen en te kijken hoe hij reageert. 

In het kader van het programma Brutus van de UAB licht het Onderwijscen-
trum Brussel (een gespecialiseerde beroepsorganisatie die het lerarenkorps in 
de Nederlandstalige scholen in Brussel ondersteunt) de toekomstige tutoren 
in, niet alleen over het onderwijs, maar ook over de kenmerken van de jongeren 
in Brussel. De opleiding omvat over het algemeen thema’s zoals het gebruik 
van het spel bij het leren, de communicatie met de leerlingen, hun motivatie, 
de competentie ‘leren leren’, maar ook differentiatie, om te leren lesgeven op 
het ritme en niveau van elkeen.

UCL-UNamur stelt een ietwat andere opleiding voor. Naast een gedeelte over 
de praktische aspecten van het tutoraat en een ander over de methodologie, 
komt het terug op alle aspecten die tijdens het tutoraat aan bod kunnen ko-
men. Die worden samengebracht in een lesrooster dat aan de tutoren wordt 
overhandigd. 

Naast het zuiver pedagogische aspect (remedial 
teaching in bepaalde vakken of verwerving van een 
werkmethode) houdt het tutoraat immers ook een 
emotioneel aspect in. Tutor en leerling hebben een 
‘grote broer’- of ‘grote zus’-relatie en de tutor is 
er ook om zijn leerling te helpen om te gaan met 
zijn emoties en angsten die hij mogelijk ervaart ten 
opzichte van de wereld van het hoger onderwijs. 

Vorming van de tutoren 

Organisatie • Vorming van de tutoren 

Het tutoraat helpt de 
leerlingen te slagen, geeft 
hen zelfvertrouwen en 
helpt hen rustig te blijven 
tijdens het examen. 
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De tutor biedt ook steun op het vlak van zelfrespect. De leerling van het zesde 
test zijn kennis om na te gaan of hij aan de basisvoorwaarden voldoet om te 
studeren wat hij in gedachten heeft. Als er sprake is van een hiaat, is het de rol 
van de tutor om de leerling te responsabiliseren door hem uit te leggen dat, als 
hij de weg wil volgen die hij gekozen heeft, hij moet werken aan de bekwaam-
heden waarin hij tekort schiet. 

De tutor heeft ook als taak informatie te geven en bekijkt mee hoe de leerling 
zich het leven in het hoger onderwijs voorstelt. De vragen kunnen zeer con-
creet zijn: op kot gaan, wat is dat? Waar koop ik mijn syllabi? Hoe verlopen de 
studentendopen?

Wat de verenigingen betreft stelt La Teignouse AMO sinds de zomer van 2014 
aan haar tutoren een opleiding voor die geïnspireerd is op die van Schola. En 
het is ook deze laatste die tot 2013-2014 belast was met de opleiding van de 
tutoren van La Fabrique de Soi. Bij AMO GRAInE is er dan weer geen oplei-
ding voorzien.

Het tutoraat in de praktijk
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Het budget dat nodig is voor de ontwikkeling van een tu-
toraatprogramma is sterk afhankelijk van factoren zoals de 
keuze om de tutoren al dan niet een loon uit te betalen of het 
aantal personen dat wordt toegewezen voor het beheer van het 
programma.

Het programma van UCL-UNamur heeft voor het jaar 2013-2014 
gewerkt met een budget van 30.000 euro. Aangezien de 114 tutoren 
aan het programma deelnemen in het kader van hun pedagogische opleiding, 
zijn de kosten beperkt tot het loon van de coördinator (halftijds), de terugbe-

taling van de vervoerskosten van de tutoren, het didactisch materiaal en 
de werkingskosten. Daarnaast zijn de tutoraaturen vrij beperkt. Van 

de vijftien uren waarmee rekening wordt gehouden voor het semi-
narie of het keuzevak geven de tutoren immers minstens vier à vijf 
uur effectief cursus, na aftrek van de twee uur durende opleiding 

en de reistijden.

Het budget, voor dezelfde periode, van Schola ULB bedraagt dan weer 
381.000 euro. De 283 tutoren krijgen allemaal een loon, en om een dergelijk 
aantal tutoren te beheren heeft de cel vier voltijdequivalenten in dienst. 85% 
van het budget wordt toegewezen aan personeelskosten, studenten en leden 
van Schola ULB. De rest bestaat uit werkingskosten: documentatie, reproduc-
tie, drukwerk, communicatiedragers, opleidingen en kosten voor het beheer 
van het sociaal secretariaat. 

De tutoraatprogramma’s van de AUHA en de UAB bevinden zich globaal ge-
zien binnen dezelfde marges, met 123.000 euro voor de eerste en 100.000 
euro voor de tweede. 142 tutoren bij de ene, 172 bij de andere. De vrijwilligers 
krijgen een loon, de studenten die dit doen in het kader van een 
stage niet. Voor hen is het tutoraat onderdeel van hun stage. Aan 
de AUHA telt de cel die zich bezighoudt met het tutoraat een 
voltijdse coördinatrice en een administratief bediende die deel-
tijds (75%) werkt. Aan de UAB werkt de coördinatrice 
van het programma alleen. 

Aan de kant van de ondervraagde vzw’s is het moei-
lijker een budget op te stellen dat specifiek is voor 
het tutoraat omdat het tutoraat maar een van de vele 
activiteiten is. Het is dus moeilijk het te isoleren zonder 

Budget

Organisatie • Budget
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er rekening mee te houden dat hun tutoraatprogramma zich op een kleinere 
schaal situeert (zie tabel op pagina 33). Wij citeren hier alleen La Teignouse 
AMO, die 5.000 euro aan subsidies van de Fédération Wallonie-Bruxelles heeft 
gekregen om de tutoren een loon te betalen en de administratieve kosten 
die aan het project verbonden zijn (zoals de aankoop van woordenboeken) te 
vergoeden. De steun aan de tutoraatactiviteiten kan echter ook andere vor-
men aannemen. Zo huurt de gemeente Tubeke dit jaar voor La Fabrique de 
Soi een lokaal dat plaats biedt aan twee tandems leerling-tutor. De gemeente 
betaalt ook een opvoeder die toezicht houdt en geeft een subsidie om peda-
gogisch materiaal aan te kopen. Volgend jaar krijgt elke tutor van de provincie 
Waals-Brabant een pedagogisch koffertje met daarin een woordenboek voor 
kinderen, oefenboeken, een schrift of een kaartspel voor de tafels van verme-
nigvuldiging. 

Het project Brutus van de UAB kon rekenen op subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en krijgt opnieuw hulp van de Vlaamse regering, hulp die in 2013-2014 was opgeschort. Het project kan ook 
rekenen op een structurele verankering binnen de instellingen van de UAB – de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel.

Aan Nederlandstalige kant wordt het tutoraat-
project van de AUHA volledig gecoördineerd 
en gefinancierd door de Universiteit Antwerpen. 
Hiervoor krijgt de Universiteit Antwerpen 
subsidies van de Vlaamse regering voor 
studenttutoringprojecten, steun van het 
‘Aanmoedigingsfonds’ (financieel fonds van de 
Vlaamse regering waarop de Vlaamse universiteiten 

en hogescholen een beroep kunnen doen voor 
initiatieven die gelijke kansen en diversiteit willen 
aanmoedigen, met name inzake toegang tot het 
hoger onderwijs) en een bijdrage van de Steunraad 
voor de Koning Boudewijnstichting.

Het is zeer moeilijk een volledige lijst op te stellen van de organisaties tot wie 
men zich moet richten voor de financiële ondersteuning van een tutoraatpro-
gramma, maar mogelijkheden aanreiken kan wel. Hier zijn enkele voorbeelden 
van steun waarvan de ondervraagde betrokkenen gebruik konden maken. Ze 
konden ook rekenen op financiële hulp van BNP Paribas Fortis Foundation.

Het tutoraat in de praktijk



Aan Franstalige kant geniet Schola ULB van 
de steun van de Commission communautaire 
française (COCOF), de Fédération Wallonie-
Bruxelles, enkele gemeenten en de ULB. Ook 
privéfondsen en -stichtingen doen een duit in 
het zakje. Ten slotte genieten bepaalde scholen 
van het Programma Preventie Schoolverzuim 
(PSV) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het PSV ondersteunt tutoraatprojecten in 
de scholen. Zij moeten daarvoor een aanvraag 
indienen via de gemeentelijke overheid. Het 
project wordt geanalyseerd en geëvalueerd door 
het PSV. Bij akkoord gaat de subsidie via de 
gemeente naar de school.

Het programma van UCL-UNamur wordt eveneens, maar zeer beperkt, gefinancierd door een gedeelte van de subsidie ‘aide à la réussite’ (‘hulp om te slagen’) die door de Fédération Wallonie-Bruxelles wordt toegekend aan de universiteiten.
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Naast bovengenoemde organisaties kunnen andere actoren tussenkomen bij 
de ondersteuning van een tutoraatprogramma, zoals bijvoorbeeld de Stichting 
Koningin Paola of ook het Mecenaatsfonds ING in België en de Stichting Paul, 
Suzanne, Renée Lippens die oproepen lanceren voor projecten die worden be-
heerd door de Koning Boudewijnstichting. Meer informatie op de site van de 
Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be). 

Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid publiceert ook een keer per jaar 
een oproep tot indiening van projecten in het Staatsblad. 

De Vereniging van Steden en Gemeenten van Brussel heeft een tool uitge-
werkt die de subsidies centraliseert waarvan de gemeenten, de OCMW’s en 
sommige plaatselijke instanties, en ook vzw’s, kunnen genieten. In deze zeer 
volledige database staan de verschillende subsidiërende overheden, op zowel 
communautair, regionaal, federaal en zelfs Europees niveau. De database is 
toegankelijk via de site van de AVCB-VSGB op het adres 
http://www.avcb-vsgb.be/nl/subsidies.html. 
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Besluit
Het doel van deze praktijkgids was om, 
aan de hand van concrete voorbeelden, 
verenigingen, universiteiten of om het 
even welke andere organisatie die 
graag een dergelijk programma op 
poten zet, te laten zien wat de mo-
gelijkheden zijn. 

Deze praktijkgids zou het licht niet 
gezien hebben zonder de bijdra-
ge van de verantwoordelijken van 
Schola ULB, de AUHA, de UAB of 
de tutoraatcel van UCL-UNamur, 
noch van die van de verantwoor-
delijken van de tutoraatprogram-
ma’s van La Fabrique de Soi, AMO 
GRAInE en La Teignouse AMO. Ze 
worden hier van harte bedankt voor 
hun verduidelijkingen en hun beschik-
baarheid.

Deze gids heeft voornamelijk één soort tutoraatprogramma belicht, met en-
kele varianten die zijn gehaald uit het voorbeeld van drie verenigingen. Het 
tutoraat kan echter vele vormen aannemen, en ook andere verenigingen of 
instellingen stellen tutoraatprogramma’s voor. De Koning Boudewijnstichting* 
heeft hierover studies gepubliceerd die een inspiratiebron zouden kunnen zijn. 

Het is weliswaar belangrijk voor zichzelf een 
doelstelling te bepalen om een tutoraatprogramma 
te lanceren, maar van zodra dat het geval is moet 
het voldoende soepel zijn om te kunnen ingaan op 
de specifieke noden van de scholen. 
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De ondervraagde actoren 
hebben de nadruk gelegd 

op het belang van de 
plaatselijke coördinator van 

wie het engagement en het 
enthousiasme het tutoraat 

binnen de school doen leven. 
En in het algemeen, op het 
belang van communicatie 

tussen de verschillende 
betrokkenen. Het menselijke 

aspect speelt immers een 
essentiële rol in het welslagen 
van een tutoraatprogramma.

* DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

“Het studententutoraat. Voorbeelden van goede werkwijzen in België”, Bea Bossaerts. Maart 
2007. 
“Le tutorat en Communauté française de Belgique. Inventaire des pratiques, éléments d’éva-
luation et recommandations”, Marc Romainville en Pascale Lepage, Centre de Didactique Su-
périeure de l’Académie universitaire ‘Louvain’, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, 
Namen. Maart 2009.
“Tutors maken het verschil. Tutorings- en begeleidingsinitiatieven in het Vlaamse onderwijs”, 
Liesje De Backer en Hilde Van Keer. Mei 2008.
“Student tutoring. Veel kansen in één. Een effectenstudie bij student tutoringinitiatieven in 
het Vlaamse onderwijs”, Eva Sante, Ruben Hermans, Liesje De Backer en Hilde Van Keer. Juni 
2009. Publicaties van de Koning Boudewijnstichting, beschikbaar op haar site http://www.kbs-
frb.be. 
Michaël Devilliers en Marc Romainville hebben dan weer een artikel gepubliceerd over de tu-
toraatervaring van UCL-UNamur: “Het overgangstutoraat. Een aangepaste sociale steun waar 
alle actoren beter van worden”. In “Le tutorat de pairs dans l’enseignement supérieur” (Het 
tutoraat van gelijken in het hoger onderwijs), onder leiding van Cathia Papi, uitgeverij L’Har-
mattan, Parijs. April 2013. 
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Bijlagen

Naam Geen specifieke 
benaming. 
Conventie 

tussen twee 
universiteiten.

AUHA 
Associatie 

Universiteit & 
Hogescholen 
Antwerpen

Schola ULB UAB  
Universitaire 

Associatie Brussel

Partners Université 
catholique de 
Louvain (UCL 

waarin ook 
UCL-Mons zit), 

Université  
de Namur 

(UNamur)

Universiteit 
Antwerpen, Karel de 
Grote-Hogeschool, 

Artesis Plantijn 
Hogeschool 

Antwerpen en Hogere 
Zeevaartschool

ULB en de 
Hogescholen 
van Brussel

Vrije Universiteit 
Brussel en 

Erasmushogeschool 
Brussel

Lancering van 
het programma 2007 2005-20066 1989 2006-2007

Naam van  
het programma

Pour une égalité 
sociale des prérequis

Tutoraatproject Programme 
Tutorat

Brutus (Brusselse 
Tutoren voor 
Scholieren)

Aantal 
basisscholen

/ / 8 (15 voor 
2014-2015)

/

Jaren / / 3de-6de /
Aantal 

secundaire 
scholen

8 (+ 2 scholen 
voor sociale 

promotie) en een 
jongerencentrum

16 26 14

Jaren 6e 4e-6e 1re-6e 1ste-6de

Aantal 
leerlingen 

in het 
basisonderwijs

/ / 360 /

Vergelijkende tabel van de universitaire partners 

Cijfers 2013-2014
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Naam Geen specifieke 
benaming. 
Conventie 

tussen twee 
universiteiten.

AUHA 
Associatie 

Universiteit & 
Hogescholen 
Antwerpen

Schola ULB UAB  
Universitaire 

Associatie Brussel

Partners Université 
catholique de 
Louvain (UCL 

waarin ook 
UCL-Mons zit), 

Université  
de Namur 
(UNamur)

Universiteit 
Antwerpen, Karel de 
Grote-Hogeschool, 

Artesis Plantijn 
Hogeschool 

Antwerpen en Hogere 
Zeevaartschool

ULB en de 
Hogescholen 
van Brussel

Vrije Universiteit 
Brussel en 

Erasmushogeschool 
Brussel

Lancering van 
het programma 2007 2005-20066 1989 2006-2007

Naam van  
het programma

Pour une égalité 
sociale des prérequis

Tutoraatproject Programme 
Tutorat

Brutus (Brusselse 
Tutoren voor 
Scholieren)

Aantal 
basisscholen

/ / 8 (15 voor 
2014-2015)

/

Jaren / / 3de-6de /
Aantal 

secundaire 
scholen

8 (+ 2 scholen 
voor sociale 

promotie) en een 
jongerencentrum

16 26 14

Jaren 6e 4e-6e 1re-6e 1ste-6de

Aantal 
leerlingen 

in het 
basisonderwijs

/ / 360 /

Aantal 
tutoren in het 
basisonderwijs

/ /  55 /

Aantal 
leerlingen in 
het secundair 

onderwijs

188 515 1. 945 (aantal 
ingeschreven 
leerlingen)

715

Aantal tutoren 
in het secundair 

onderwijs

114 142 228 172

Aantal 
leerlingen per 

sessie

1 tot 3 
idealiter één 

enkele

3 tot 8, in 
werkelijkheid eerder 

3 tot 4

3 tot 8, in 
werkelijkheid 
eerder 5 tot 6

3 tot 8, in 
werkelijkheid eerder 

5 tot 6
Organisatie van 

de sessies
oktober-

december en 
februari-mei 
(+15 dagen 
in augustus 

voor het 
middelbaar 
onderwijs)

oktober-december  
en februari-mei

Duur van de 
sessies

wordt gedeeltelijk 
aan de tutor 
overgelaten

75 tot 90 minuten 90 tot 120 
minuten

120 minuten

Frequentie van 
de sessies

minstens 4 sessies wekelijks 2x tot 3x per 
week (basis-
onderwijs), 
1x per week 
(middelbaar 
onderwijs)

wekelijks voor de 
vrijwillige studenten; 

10 sessies voor 
de studenten 
pedagogische 
opleiding of 

professionele bachelor 
voor het onderwijs

Loon van de 
tutoren

nee 15 euro per bijles, 
8 euro als de 

leerlingen niet zijn 
komen opdagen; 

studiepunten voor 
de studenten van 

de Specifieke 
Lerarenopleiding of 

professionele bachelor

10,5 euro per 
uur

30 euro voor 
2 uur voor de 

vrijwillige studenten; 
studiepunten 

voor de studenten 
pedagogische 
opleiding of 

professionele bachelor 
voor het onderwijs

Vergoeding 
van de 

vervoerskosten 
van de tutoren

ja ja nee nee

Budget (in €) 30.000 123.000 381.000 100.000

Bijlagen
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AMO GRAInE La Fabrique de Soi La Teignouse AMO
Lancering van  

het programma
2013 2010 2011

Naam van  
het programma 

Aide à la réussite scolaire 
en milieu ouvert

Le Tutorat scolaire Le Tutorat

Basisonderwijs van het 1ste tot het 6de van het 2de tot het 5de 5de-6de jaar 
basisonderwijs

Secundair onderwijs van het 1ste tot het 6de / van het 1ste tot het 3de 

Tutoren gepensioneerde 
vrijwilligers,

leerkrachten in spe

leerlingen van het 4de, 
5de en 6de jaar secundair 

onderwijs

leerlingen van het 
4de, 5de, 6de en 7de jaar 
secundair onderwijs 

(algemeen en 
beroepsonderwijs) 

voor het tutoraat in 
de scholen; jongeren 
tussen 16 en 24 jaar 

voor het tutoraat in de 
gemeente

Aantal leerlingen 27 voor de regelmatige 
follow-up en 15 voor de 

stage in augustus

15 28

Aantal tutoren 14 voor de regelmatige 
follow-up en 8 voor de 

stage in augustus

15 16

Aantal leerlingen  
per sessie

1 tot 2 per tutor 
(maximum 3)

1 (uitzonderlijk 2) 1

Organisatie van  
de sessies

2 x 2 uur. Het tutoraat 
is toegespitst op een 
moeilijkheid, niet op 
een looptijd. Het kan 

enkele maanden duren. 
Het jaar wordt niet in 
semesters opgesplitst. 

2 x 1 uur (in de lokalen 
van de vereniging); 

1x1.30 uur op woensdag 
in een school.

Zowel tutoren als 
leerlingen engageren 

zich voor een schooljaar.

1 uur. 
Ze engageren zich voor 
een semester: oktober-
januari of januari-juni, 

maar kunnen het 
tutoraat onderbreken 

voor de januari-
examens.

Loon / vergoeding  
van de tutoren

8 euro per uur (voor 
tutoren jonger dan  

26 jaar, de anderen zijn 
vrijwilligers)

3 euro per uur
4 euro per anderhalf 
uur, betaald door de 

ouders

6,5 euro per uur

Terugbetaling van  
de vervoerskosten van 

de tutoren

ja inbegrepen in het loon
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Vergelijkende tabel van de vzw’s 

Cijfers 2013-2014
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Schola ULB -  
Programme Tutorat
Studenten van de ULB en de Brusselse Hogescholen 
verlenen schoolse steun aan leerlingen van het basis- 
en het secundair onderwijs. Doel is deze leerlingen 
te ondersteunen in de vakken waar ze moeilijkheden 
hebben en hen te helpen zich te verzoenen met de 
school, weer zelfvertrouwen te krijgen en voor zichzelf 
een persoonlijk toekomstproject op te bouwen. Sinds 
1989 hebben 2.600 studenten-tutoren 26.000 
leerlingen geholpen. Het programma heeft in 2007 
de Comeniusmedaille van de UNESCO gekregen.

Meer info www.schola-ulb.be
Coördinatrice: Claire Sourdin Lainé
Verantwoordelijke voor het tutoraat in het secundair onderwijs: Marie Kuyl, marie@schola-ulb.be 

Verantwoordelijke voor het tutoraat in het basisonderwijs: Dorothée Tournay, dorothee@schola-ulb.be

Contactpersoon: 
Ann Van Slijcke
E-mailadres
avslijck@vub.ac.be

UNIVERSITEITEN

36

Universitaire Associatie Brussel - 
Programma Brutus

De tutoren helpen kansarme leerlingen van het 
1ste tot het 6de secundair die problemen hebben 
met een bepaald vak, met de beheersing van 
de taal of met de leermethode. Naast remedial 
teaching zijn de tutoren er ook om de leerlingen 
emotioneel te ondersteunen door hen te helpen 

hun zelfvertrouwen en motivatie terug te vinden. 
Ze bereiden hen ook voor op de overgang naar het 

hoger onderwijs. Het zijn minimaal studenten van 
het tweede jaar bachelor die zich vrijwillig engageren, 

buiten hun academisch programma, of studenten die 
zich engageren in een programma voor pedagogische 
opleiding (VUB) of professionele bachelor voor het 
onderwijs (EhB), die het doen in het kader van hun 
stage.



Associatie Universiteit en  
Hogescholen Antwerpen - 
Tutoraatproject
Het doel van het programma is de slaagkansen van de 
leerlingen van het 4de tot het 6de secundair te vergroten 
en hun overgang naar het hoger onderwijs vlotter te 
laten verlopen. De doelgroep zijn leerbedreigde jongeren. 
De tutoren geven in de eerste plaats vakinhoudelijke 
studiebegeleiding. Door de kleine groep en de informele 
sfeer groeit de motivatie en het zelfvertrouwen van de 
leerlingen. Het wekelijkse contact tussen leerling en 
tutor zorgt er bovendien voor dat de tutor vaak een 
vertrouwenspersoon en rolmodel wordt voor deze leerlingen 
én dat de drempel om verder te studeren verkleint. Naast 
de klassieke vorm van het tutoraat werd sinds 2012 het 
project Wegwijzers uitgebouwd. Hier ligt de focus specifiek 
op het verbeteren van de gerichte instroom naar het hoger 
onderwijs door leerlingen te helpen bij het maken van een 
weloverwogen studiekeuze zodat ze betere slaagkansen 
hebben in het hoger onderwijs.

Coördinatrice: Sofie Stas
E-mailadres:
diversiteit@uantwerpen.be
Tel.: 03/265 30 18. 
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Contactpersonen: Marc Romainville en Michaël Devilliers

E-mailadres: marc.romainville@unamur.be; michael.devilliers@unamur.be 

UCL-UNamur  
Pour une égalité sociale des prérequis
Het programma is gericht op de overgang naar het hoger 
onderwijs. Op pedagogisch niveau is het doel de leerlingen 
van het 6de te helpen zich bewust te worden van hun 
effectieve verworvenheden. Dat gebeurt door middel 
van bekwaamheids- en kennistests; vervolgens worden ze 
geholpen eventuele hiaten op te vullen. Het tutoraat wil ook 
perspectieven openen voor jongeren die aanvankelijk niet van 
plan waren hogere studies aan te vatten. De functie van de tutor is 
zijn leerling ook te ondersteunen op emotioneel vlak en op het gebied van 
zelfrespect en motivatie, en hem wegwijs te maken in de wereld van het hoger 
onderwijs. Daarvoor bekijkt hij, samen met de leerling, hoe deze zich het leven aan 
de universiteit voorstelt. De steun kan ten slotte meer concrete vormen aannemen, 
zoals de begeleiding tijdens de inschrijving in het hoger onderwijs.



VZW’s

La Fabrique de Soi
Deze vzw is een antenne van La Laïcité Brabant wallon. Haar programma ‘Le tutorat 
scolaire’ werd in 2010 gelanceerd als een antwoord op leerlingen van het basisonderwijs 
die te jong zijn voor de huiswerkschool, die trouwens door de vereniging wordt beheerd. 
Het tutoraat is opgezet als een solidair project dat het resultaat is van de commerciële 
logica van de onbetaalbare bijlessen en dat zowel kinderen als tutoren ten goede komt. 
Deze laatsten, leerlingen van het 4de, 5de en 6de secundair, leren zich te engageren.  
Het gaat vaak om leerlingen die tijdens hun schooltijd zelf geholpen werden en met 
plezier iets terug willen doen. Het tutoraat maakt het mogelijk de bekwaamheden van 
de jonge tutoren in de verf te zetten en door de nabijheid die tussen het kind en de 
adolescent ontstaat, voelt het kind zich meer op zijn gemak dan met een volwassene.  
La Fabrique de Soi is gevestigd in de regio Tubeke. 

Contactpersoon: Marie Parmentier
E-mailadres: marie.parmentier@laicite.net
Website: www.lafabriquedesoi.be 

Contactpersoon: Didier DeleruelleE-mailadres: graine.amo@skynet.be 38

AMO GRAInE
De vzw heeft in september 2013 een 
tutoraatprogramma gestart, genaamd ‘Aide à la réussite 
scolaire en milieu ouvert’ (Hulp om te slagen op school in een open omgeving).  
Het is bedoeld voor leerlingen van alle jaren van het lager en het secundair onderwijs. 
De tutoren zijn gepensioneerde vrijwilligers of toekomstige leerkrachten jonger dan 
26 jaar. De steun is op individuele maat gesneden: een tutor houdt zich bezig met 
een, maximaal twee kinderen. Het tutoraat is toegespitst op een moeilijkheid van de 
leerling, die twee sessies per week volgt tot het beter gaat. Meestal duurt dat enkele 
maanden. De tutoren kunnen ook worden gerekruteerd bij gepensioneerden van 
andere beroepen dan het onderwijs. Als het voormalige leerkrachten zijn, spelen ze 
in zekere zin een dubbele rol van tutor: tegelijkertijd ten aanzien van de leerlingen 
en ten aanzien van de toekomstige tutoren-leerkrachten die hun voordeel doen met 
hun advies en hun ervaring. De intergenerationele dimensie van het project brengt 
een relatie tot stand die doordrongen is van wederzijds respect tussen tutor en 
leerling. De vereniging heeft haar kantoor in Antoing, in de provincie Henegouwen. 



La Teignouse AMO
Het tutoraatprogramma van La Teignouse AMO, 
dat in 2011 werd gelanceerd, wordt georganiseerd 
in samenwerking met de vzw Aventure. Het 
streeft een drievoudige doelstelling na: de 
wijk weer zuurstof geven, leerlingen helpen 
die het moeilijk hebben op school en het 
potentieel van de oudere leerlingen die deze 
schoolondersteuning bieden, ten volle benutten. 
Het is een project dat diep geworteld is in 
eenzelfde bodem, en het wil de jongsten laten 
zien dat slagen kan, dankzij het voorbeeld van de 
tutoren, jongeren die opgegroeid zijn in dezelfde 
sociale woningen als zij. De tutoren zien dat hun 
bekwaamheden naar waarde worden geschat en 
dat ze voor de jongsten een positief rolmodel 
blijken te zijn. De tutoren zijn 16 tot 
24 jaar oud, en door het geringe leeftijdsverschil 
met hun leerlingen kunnen ze alle soorten 
onderwerpen aansnijden. Sinds eind 2013 
heeft La Teignouse AMO een tutoraatproject 
gelanceerd in twee scholen in de gemeente 
Aywaille. De vzw is actief in Comblain-au-Pont, 
in de provincie Luik.
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Contactpersonen: 
Aurélien Constant en  
Stéphanie Tomsen
E-mailadres:
aurelien@lateignouseamo.be en 
stephanie@lateignouseamo.be 
Website: 
www.lateignouseamo.be 
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PARTNER VAN 
DE UNIVERSITEITEN

BNP Paribas Fortis onderhoudt 
stevige partnerschapsbanden met 
de universitaire wereld. Naast de 
steun, via de Foundation, aan de 
tutoraatactiviteiten van de vier 
universitaire partners, financiert of 
cofinanciert de bank verscheidene 
leerstoelen aan een aantal universiteiten 
van het land, zoals de Universiteit 
Antwerpen, de Vlerick Management 
School, de KU Leuven, de Solvay Business 
Schools van de ULB en de VUB,  
de ICHEC Brussels Management School  
en HEC-ULg.
Dit engagement voor onderwijs en 
opleiding illustreert de diepe  
verankering van BNP Paribas Fortis  
in de samenleving.

Filip Dierckx,  
Voorzitter van BNP Paribas Fortis Foundation

Slotwoord 

Slotwoord



Foto credits : 
Schola ULB behalve p. 23, foto AUHA en p. 36, foto AMO GRAInE
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E-mailadres: foundation@bnpparibasfortis.com
Website: http://foundation.bnpparibasfortis.be


