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oorovergebogen kijkt 
gymnasiast Erin Felix (17) 
mee over de schouder van 
Yannick (7). Voor hem liggen 

uitdagende opdrachten uit het werkboek 
Rekentijger die Erin thuis al doorgenomen 
heeft. “Je hebt twee groene en een rode”, 
wijst ze op de bladzijde aan. “Je moet nu 
eerst kijken hoeveel ze waard zijn.” Onder-
tussen kijkt ze met een schuin oog naar 
de andere drie leerlingen – Otis, Ebbe en 
Vianne – die ze onder haar hoede heeft en 
die even niet boven hun werkboek hangen. 
“Sst, jullie moet nu wel stil zijn.”
Erin zit in het eindexamenjaar van Gymna-
sium Celeanum, een school van de Stich-
ting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 
(OOZ). Elke maandag, behalve in examen-
periodes, is ze van half negen tot tien uur te 
vinden op de Parkschool. Ze is tutor en gaat 
dan aan de slag met verdiepingsopdrachten 
voor leerlingen met een voorsprong op de 
rest. “Ik ben het gewend”, zegt Ebbe (7). 
“Elke maandag doen we opdrachten uit dit 
werkboek met Erin. Het leukste is dat we 
daarna op de computer mogen.” Vianne 
knikt. “Juf Erin is heel aardig. Ze legt goed 
uit.”
Met zijn vieren zitten ze op een rij in de sta-
tige gang van de basisschool. Aan de andere 
kant van de muur met groene bakstenen 
zit hun klas en door de vierkante raampjes 
is leerkracht Katinka Heikamp-Polak van 
groep 4 te zien. “Erin is een slimme meid, 
ik vertrouw haar”, zegt Heikamp-Polak. “Ze 
legt aan de vier leerlingen de opdracht uit 
en de verwerking doen ze doordeweeks in 
mijn klas. Het zorgt ervoor dat ik extra tijd 
heb voor leerlingen die meer ondersteu-
ning nodig hebben.” 

BEROEPSBEELD
Geroutineerd deelt Erin vier laptops uit. 
“Yes”, roepen de leerlingen met de armen 
in de lucht. “ Scratch!” Het is een program-
meerspel met een bewegende bal die ze 
met codes moeten maken. “Zo leren ze pro-
grammeren”, zegt Erin. Het spel was haar 
eigen idee toen ze aan het begin van haar 
tutorlessen met docenten overlegde over de 
invulling. “Ik heb dit zelf in de eerste klas 
gedaan. Het staat los van het onderwijs-
programma en gaat veel verder. Ik denk 
dat het wel prettig is voor leraren dat ik dit 
doe, want vaak zijn de klassen best groot en 
kom je hier niet aan toe.” u

V

Scholier Erin Felix start het programmeerspel ‘ Scratch’ op voor Vianne en Ebbe.

Leraar  
als  

bijbaan
Net als vakkenvuller of krantenbezorger is  
leerlingbegeleider op een basisschool voor  

sommigen een bijbaan. “Normaal zou ik op  
maandag de eerste twee lesuren uitslapen,  

nu doe ik dit.”
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Erin kijkt mee op scherm van Yannick en Otis uit groep 4 die een programmeerspel doen. 

Elke maandagochtend van half negen tot tien helpt tutor Erin vier leerlingen uit groep 4 die voorlopen op de rest. 

‘We noemen  
het loon niet in 

de werving.  
Ze moeten 

het uit 
belangstelling 

gaan doen’
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Als een tijdje later de deur van een lokaal 
verderop opengaat en de docent haar hoofd 
naar buiten steekt met een vinger voor haar 
mond, zegt Erin dat ze orde houden het lastigst 
vindt. De eerste les begon ze onder begeleiding 
van de intern begeleider, maar nu doet ze het 
meestal zelf. “Ik mag leerlingen wel terugsturen 
naar de klas als het niet lukt en krijg tips van 
leerkrachten. Het leukste is het als de leerlingen 
begrijpen wat ik uitleg en juichen als we het 
programmeerspel gaan doen.” 
Sinds vorig jaar is scholengroep OOZ samen met 
twee andere schoolbesturen uit de regio bezig 
met het tutorproject, vertelt hr-adviseur Inge 
Brummel. Vorig jaar deden twaalf middelbare 
scholieren mee, dit jaar zijn er vijf tutoren aan 
de slag en komen er nog aanmeldingen binnen. 
Brummel: “Ze verdienen 7,50 euro per uur. 
Dit bedrag kozen we bewust en is meer dan ze 
verdienen in de supermarkt. Dat komt omdat 
ze niet zoveel uren kunnen maken. We noemen 
het loon trouwens niet in de werving. Ze moe-
ten het uit belangstelling gaan doen.”  Brummel 
benadrukt dat alles onder regie van de leer-
kracht gebeurt. “Het idee is niet dat de leraar 
dan maar even niks kan doen of vervangen 
wordt. Zij kunnen zich wel op een kleinere 

‘Als tutor zie je het  
mooie van het vak’ 
Jim Voorhorst (18) was vorig schooljaar een half jaar tutor.  
Hij volgt nu twee lerarenopleidingen.

“Ik gaf zo’n zes uur per week ‘les’ en liet leerlingen letterlijk door 
het sportveld lopen om de eerste en vierde naamval onder de knie 
te krijgen. Daarvoor had ik een diagram gemaakt met verschillende 
keuzes. Het onderwerp? Sla dan linksaf. Voor de toets die erop volgde, 
werden veel tienen gehaald. Het is leuk om leerlingen enthousiast te 
maken voor Duits en te bedenken op welke manieren je zaken tastbaar 
kunt maken zodat je leerlingen bereikt. Dat proces en vervolgens de 
uitkomst is gewoon tof. Als leraar speel je al bij de kleinste dingen een 
belangrijke rol, als een leerling niet goed in zijn vel zit bijvoorbeeld. 
Het tutorproject was de enige manier om te ontdekken of het 
beroep echt iets voor mij is. Dat bleek het geval, want nu volg ik twee 
lerarenopleidingen. Ik doe de tweedegraads lerarenopleiding Duits en 
volg het interdisciplinaire programma Teachers College, gericht op het 
onderwijs van de toekomst. Het beeld is vaak negatief: leerlingen zijn 
asociaal, je verdient weinig. Als tutor zie je juist het mooie van het vak. 
Het laat zien wat jij kan doen.” 

‘Het tutorproject  
was de enige 
manier om te 

ontdekken of het  
beroep echt iets  

voor mij is’
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groep in de klas richten, maar houden de 
lesdoelen in de gaten.” Het project moet 
vooral scholieren enthousiast maken voor 
het leraarsberoep en de instroom op pabo’s 
vergroten. Brummel: “Ze krijgen een beter 
beroepsbeeld, want vaak is het imago van 
het onderwijs slecht.” Haken scholieren 
af, dan is dat ook niet erg. “Dan weten 
ze dat dit niet het vak voor ze is.” Extra 
instroom op de pabo is nodig, laat Jorien 
van Heerde, projectleider regionale aanpak 
lerarentekort weten. Zij coördineert dertien 
projecten in de regio die de lerarentekorten 
in het primair, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs moeten tegengaan. Daar-
voor is dit jaar zo’n miljoen euro beschik-
baar vanuit het ministerie. Het tutorproject 
is dit schooljaar ondergebracht bij die regi-
onale aanpak. “Het lerarentekort loopt de 
komende jaren in onze regio van honderd 
fte dit jaar op tot zeshonderd fte. Scholen 
hebben moeite om vervangers te vinden. 
Natuurlijk is het tutorproject een druppel 
op de gloeiende plaat, maar het is wel een 
duurzame investering. Andere projecten 
focussen op een directere aanpak, bijvoor-
beeld die met de herintreders.” 

SUDOKU 
Op de Parkschool sjouwt Erin met een tafel 
om het volgende groepje leerlingen uit groep 
5 les te geven. Su (8) zit er al klaar voor en 
schrijft druk met haar lichtgevende pen in haar 
werkboek. Selma (8) roept juf Erin. “Deze kubus 
snap ik, maar die niet.” Erin kijkt en draait het 
werkboek om. “Ze bedoelen hier dat je de kubus 
echt tekent.” Tegen Ype (8) is ze iets strenger. 
“Niet alleen de sudoku’s maken hoor. En je 
mag de getallen maar één keer gebruiken en 
niet twee keer dezelfde.” Als hij vervolgens de 
getallen wil uitwissen en een gum zoekt, is Erin 
voorbereid. Ze vist er vlot één uit haar Eastpak. 
“Hier is altijd gebrek aan.” 
En: gaat ze nu het onderwijs in? “Voor nu 
vind ik het heel leuk, maar ik ben nog aan het 
uitvogelen wat ik wil.” De pabo wordt het niet. 
“Ik doe het profiel natuur en gezondheid en 
natuur en techniek en wil liever een universi-
taire studie doen.” Als de leerlingen weer terug 
in het lokaal zijn en Erin haar jas aantrekt om 
op tijd te zijn voor haar eigen lessen, valt haar 
oog op een werkboek. “Jongens, wie vergeet zijn 
boekje?” p

‘Natuurlijk  
is het  

tutorproject  
een druppel  

op de  
gloeiende  

plaat’

De drie kwartier zitten erop. Yannick, Ebbe, Otis en Vianne gaan weer terug naar hun klas.


