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Het laatste nieuws uit het bedrijfsleve…

S T AR T E R VAN D E W E E K
Onlinehuiswerkhulp
Volgens Michelle Wisse-Brands (45) en Miranda Ko-van der Molen (48) kampen
talloze scholieren met problemen als zij hun huiswerk maken. Uit hun eigen
onderzoek blijkt dat driekwart van de ondervraagden stopt met opgaven maken als het
moeilijk wordt. Volgens Wisse en Ko biedt Tutornetwerk de oplossing.

Miranda Ko en Michelle Wisse willen groeien van 25 naar 1000 bijlesleerlingen.
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Ouders zijn niet altijd kundig genoeg om de schoolvragen van een puberende zoon of
dochter te beantwoorden. Als docenten Nederlands merken Wisse en Ko dit maar al
te vaak. Leerlingen die hun huiswerk niet afhebben, geven vaak het excuus dat de
opgaven te moeilijk waren en dat de ouders hen ook niet konden helpen. "Papa en
mama waren aan het werk of vonden de vraag zelf ook moeilijk", zegt Wisse.
Uit onderzoek van Wisse en Ko onder 140 scholieren op netwerksite Hyves blijkt dat
ruim driekwart van de ondervraagden de pen neerlegt als de opgaven te moeilijk
worden. Wisse: "We hebben geluisterd naar de wens van de scholieren.
Buitenschoolse huiswerkbegeleiding valt vaak niet in de smaak, of is te duur voor de
ouders. Tutornetwerk is een betaalbare onlinehulp voor scholieren."
De leerling kan een bijlestegoed kopen dat net als beltegoed werkt. Na het inloggen
op de site, gaat de tijd lopen en wordt het tegoed minder. Als de jongere ingelogd is,
kan hij vragen stellen aan de desbetreffende tutor. "Het is helemaal veilig", stelt Ko.
"De leerling en tutor verstrekken geen persoonlijke gegevens, er zijn geen gezichten te
zien en wij surveilleren online."
De tutors zijn in het virtuele klaslokaal aanwezig op de tijdstippen dat leerlingen hun
huiswerk maken, bijvoorbeeld op zondagmiddag. De begeleiders hebben allerlei
achtergronden.
Ko: "De meesten zijn studenten van eerste- of tweedegraads lerarenopleidingen. Die
hebben niet alleen verstand van een vak, maar weten ook hoe ze opgaven uit kunnen
leggen."
Momenteel zijn er 25 scholieren die van Tutornetwerk gebruikmaken. Wisse en Ko zijn
tevreden met het aantal. "Als straks de eindexamens beginnen, denk ik dat de
scholieren ons gaan vinden." De beide leraressen hopen over een half jaar duizend
jongeren via hun site te kunnen helpen met hun huiswerk.
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