
Studenten begeleiden scholieren bij rekenen en taal

Studenten uit het Rotterdams hoger onderwijs helpen als tutor met 
taal en rekenen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 
De studenten, die deelnemen aan het begeleidingsproject, zijn 
vooraf geschoold om de scholieren bij te staan en de scholen te 
ondersteunen in het wegwerken van achterstanden die versterkt 
zijn door corona.

De methode ‘High Dosage Tutoring’ is een bewezen effectieve 
manier om achterstand bij leerlingen in te lopen. Rotterdamse 
scholen en leerlingen die er afgelopen schooljaar ervaring mee 
hebben opgedaan, zijn enthousiast. Daarom kunnen basisscholen 
en scholen voor voortgezet onderwijs, in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) ook in het schooljaar 2022-2023 
tutoren inzetten voor hun leerlingen.

Dit project is in schooljaar 2021-2022 door de gemeente Rotterdam, 
het gehele Rotterdams onderwijs en enkele maatschappelijke 
partners als pilot opgezet 

‘De coronapandemie laat haar sporen na. De kloof tussen arm en 
rijk is zo mogelijk nog groter geworden. Wij verkleinen deze kloof en 
creëren kansen voor leerlingen door de inzet van studentmentoren. De 
waardevolle verbindingen die ze leggen kwamen anders niet tot stand. 
Geweldig dat we daar nu een tutoren-programma aan kunnen koppel-
en.’

Dave de Held  
Penningmeester Stichting Studentmentoren Rotterdam



Volg jij het programma Mentoren op Zuid waarin jij als studentmentor 
leerlingen in Rotterdam één-op-één begeleidt? Dan kan je ervoor kiezen om 
tegen betaling ook reken- en/of taaltutor te worden. 

Studenttutor ben je op dezelfde school als waar je als studentmentor komt (of 
kwam). Mentor ben je als onderdeel van je studie, tutor is een betaalde baan 
waarin je leerlingen in tweetallen helpt met rekenen en/of taal.

Studenttutor word je niet zomaar: jouw mentorschool moet behoefte hebben 
aan tutoren, je hebt voor langere tijd ruimte in jouw rooster van een aantal 
uren op minimaal twee dagen in de week. Voor de rol van rekentutor leg je 
een rekentoets af.  Wil je aan de slag als taaltutor, dan moet je laten zien dat 
je heel redelijk bent in Nederlands.

Als tutor kom je in dienst van uitzendbureau Flexcraft. Je verdient ongeveer 
€ 15,- per uur. Naast je tutor uren krijg je ook tijd voor lesvoorbereiding 
en intervisie. De leerkracht van jouw tutorleerlingen levert je de spullen 
waarmee je de leerlingen helpt, geeft je af en toe feedback en beantwoordt 
jouw inhoudelijke vragen.

Wij van Studenttutoren en Mentoren op Zuid zorgen voor intervisie tussen 
tutoren en zijn voor jou een tweede vraagbaak. Je maakt zelfstandig met 
school en het uitzendbureau afspraken over werktijden en je werkdagen.

Goede tutoring duurt ministens twintig weken van twee keer één uur 
per week met elke leerling, liefst steeds door dezelfde tutor. Als je zes 
leerlingen begeleidt in drie tweetallen, werk je elke week op twee 
dagen steeds drie uur als tutor. Plus natuurlijk twee uur per week 
voor voorbereiding en intervisie. Wij doen graag ons best om jou  
bijvoorbeeld voor acht uur per week  twintig weken en liefst langer, 
in te zetten in dit mooie werk. Ga jij met ons deze commitment aan?

Manon Marges
Programmacoördinator

m.o.marges@hr.nl
06-43263437
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Tutor worden en leerlingen helpen als 
bijbaan? Graag!

Ga jij met ons deze commitment aan?

Tess Ruikes
Programmacoördinator

h.t.ruikes@hr.nl
06-43263405


