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DE TOOL 
 

De student-tutor heeft  
 nood aan ondersteuning
en houvast. 
bron: intervisies Leerbuddy
Vlaanderen

De tool gebaseerd op 
het 3D-model van Daniel
Ofman ondersteunt de
student-tutor door het
aanbieden van
kwaliteitscriteria, 
de uitdaging tot reflectie
en de kans tot dialoog. 

Door tutoring en
ondersteuning maken 
zowel de tutee als de 
tutor een leersprong: 
de tutee in schoolse
competenties, de tutor 

bron: Surma, Kirschner en Muijs 

Profiel Leerbuddy
- student-tutor
- vrijwillige leerkracht
- leerkracht op rust

verklarende mechanismen

Leerbuddy Vlaanderen heeft als doel om zoveel mogelijk leerlingen met leerachterstand 
een inhaalbeweging te laten maken. Daartoe ondersteunt Leerbuddy Vlaanderen bestaande
tutor- en buddywerkingen en maakt de opstart van nieuwe buddywerkingen mee mogelijk.
bron: leerbuddy.vlaanderen

Krachtig werken als leerbuddy
 Van leerachterstand naar leersprong!

Student tutoring zijn initiatieven waarbij studenten uit het hoger
onderwijs op een gestructureerde manier kinderen en jongeren 
uit het leerplichtonderwijs helpen en ondersteunen bij hun studie. 
 Student tutoring kan al of niet ingebed zijn in het studieprogramma
van de tutor. De tutoring kan thuis of op school plaats vinden, 
in een één–op-één relatie of in kleine groepjes.
bron: VLOR

formuleren beleidsaanbevelingen 
voor een duurzame buddywerking 
Vlaanderen-breed

- extra instructietijd voor de leerling
- instructie op maat van de leerling
- warme band tussen tutor & tutee zorgt
voor persoonlijke aandacht en focus
- spontaan gebruik van effectieve
didactiek en afbouw van ondersteuning
in functie van de leersprong van de tutee
- flexibel inspelen op wat de tutor bij de
tutee ziet gebeuren

"Tutoring is één van de meest
effectieve hulpmiddelen 

om leren te helpen ondersteunen.”
Bloom & Dietrichson e.a.

Riet Vanhoutte  -   Leerbuddy Vlaanderen 

organisatie inspiratiedag 
'Leersprongen maken'

“De grote verandering 
zit in het kleine moment.”

Tjepkema, Verheijen, Kabalt

website lanceren + uitwerken Flow 
voor dispatching en aanmelding

projectstructuur uitwerken + bevraging onderwijsveld

draaiboek ontwikkelen voor lerarenopleiding / scholen /
leerbuddy's  

implementatie door matching, 
opleiding / intervisie / LN + bijsturing

evaluatie project

bron: Inspiratie en inzet in organisaties, 
Daniel Ofman (2014)

 PLANNING & STAPPEN

input           bereik?  

Ondersteuning 
- op leerplandoelstellingen 
en/of leerstrategieën 
en/of executieve functies
- didactisch onderbouwd
- binnen / buiten de school
- fysiek of online / blended
 met aandacht voor 
- de leeftijd van de tutee
- de relatie tutor-tutee

Dosering 
- duur begeleiding
- duur van de sessie
- frequentie van de sessies

noden 

Eindevaluatie
- bereik (kwantitatief) en kwaliteit
- bevraging juni 2021
- focusgroepen juli 2021

bron: National Tutoring Programme

 TUTORING

ontdek 
de tool

Vragen van de leerbuddy:
Hoe begin ik aan mijn opdracht?

Welke relatie bouw ik op met
mijn leerling(en), de leerkracht,
de zorgjuf, de school, de ouders?
Welke inhoud heb ik nodig, 
wat en wie zijn mijn bronnen en 
 hoe bied ik die inhoud aan?
Welke houding neem ik aan?

De tool biedt de leerbuddy

1) een overzicht 
van succescriteria om de
ondersteuning af te toetsen, 

2) een instrument 
om te reflecteren 
over eigen sterktes en
groeikansen, en

3) een tool om in dialoog 
te gaan met opleiders 
of tijdens intervisiemomenten.

bron: intervisies, bevraging


