
TopTutors: ondersteuning voor scholieren in Dordrecht 
Sinds maart ondersteunen de tutoren van Stichting TopTutors scholieren uit het basis- en voortgezet 
onderwijs in Dordrecht op afstand. In de lesvrije periode werden de scholieren naast vakinhoudelijke 
hulp ook ondersteund met het maken van huiswerk en plannen van hun schoolwerk via online 
kanalen. TopTutors is een landelijke organisatie die samenwerkt met ongeveer 80 scholen uit het 
voortgezet onderwijs, waaronder het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht met individuele bijlessen, 
thuis of op school. Dit landelijke netwerk van tutoren is via coördinator Ilse Punt ingezet in Dordrecht 
om ongeveer 200 leerlingen te ondersteunen. 
 
Het voordeel van deze vorm van begeleiding is dat de leerling 1 op 1 geholpen wordt door zijn/haar 
tutor. Zo is de hulp volledig afgestemd op de individuele leerling. De tutor biedt naast 
vakinhoudelijke uitleg ook ondersteuning bij het algehele leerproces, en werkt met de leerling aan 
dingen als werkhouding en ordening van het schoolwerk. Tutor en leerling oefenen samen met het 
maken van opdrachten en de tutor controleert de voortgang van de leerling.  
  
Schooljaar 2020 – 2021: voortzetting van de ondersteuning 
Het SWV en TopTutors hebben het project geëvalueerd en besloten dat de scholen ook volgend 
schooljaar de tutoren kunnen inschakelen om hun leerlingen te helpen via het SWV in het kader van 
Passend Onderwijs. Vanwege de (verwachte) vraag naar tutoren blijft deze ondersteuning in online 
vorm gelden om zo iedere leerling individueel te kunnen koppelen aan een tutor. Voor leerlingen uit 
het voorgezet onderwijs, waar vakinhoudelijke kennis van de tutor zwaarder weegt, zullen tutoren 
op basis van die kennis worden geselecteerd.  
 
In het nieuwe schooljaar blijft de opzet grotendeels hetzelfde. Wel komt er meer aandacht voor het 
contact tussen de school en de tutor. Er zal meer en frequenter geëvalueerd worden door tutoren. 
Zo blijft de school goed op de hoogte van de voortgang van hun leerlingen.  
 
Aan het begin van het schooljaar zal er verder geïnventariseerd worden welke leerlingen er 
ondersteuning nodig hebben: dit kunnen leerlingen zijn die reeds ondersteund worden of nieuwe 
leerlingen die inmiddels de ondersteuning ook nodig hebben. Het SWV zal namens TopTutors na de 
vakantie de oproep doen om deze leerlingen aan te leveren. Voor de ondersteuning zijn de volgende 
zaken van belang: 
  

 Scholen dienen, in overleg met de ouders, de leerlingen via het SWV aan te leveren in 
verband met budgetmonitoring. 

 Iedere leerling mag twee uur ondersteuning per week afnemen. Indien de (thuis)situatie 
daar om vraagt kan dit aantal in overleg met het SWV (tijdelijk) verhoogd worden. 

 De leerling dient in het bezit te zijn van de nodige digitale middelen voor de online 
begeleiding (laptop, tablet, werkende internetverbinding). 

 Voor effectieve ondersteuning krijgen de tutoren ook de contactgegevens van de ouders van 
de leerling. 

 De tutor stemt samen met de leerling/ouders af wanneer de online begeleiding plaatsvindt. 
De leerling dient op de afgesproken tijdstippen bereikbaar en aanwezig te zijn. 

 Het niet nakomen van afspraken door de leerlingen wordt door tutoren gemeld zodat 
scholen hier de leerlingen (en eventueel hun ouders) op aan kunnen spreken. Tutoren 
dienen niet als handhavers, zij zijn er puur voor de begeleiding. De school dient ervoor te 
zorgen dat de aangemelde leerlingen zich aan de afspraken houden. Nu de leerlingen weer 
voltijd fysiek aanwezig zullen zijn op school, zal het makkelijker zijn om dit te waarborgen.  


