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Procedure Bijlesgroepen 2011-2012 
 
De procedure wordt van het moment tot aanmelden tot de evaluatie aan het einde van de 
bijlesperiode toegelicht, evenals de rol die de commissaris onderwijs hierin speelt en de 
taken van de bijlesgever. 
 
Inhoudsopgave 

1. Bijlesgevers: werving & selectie 
2. Invulling bijles 
3. Waarborging kwaliteit: begeleiding bijlesgevers 

3.1 Introductiebijeenkomst 
3.2 Horizontaal Overleg 
3.3 Evaluatie en reflectie 

4. Bijlesgever: tijdsbesteding 
5. Commissaris Onderwijs 

 
1. Bijles: werving & selectie  

In het algemeen is de commissaris onderwijs verantwoordelijk voor de werving en selectie 
van bijlesgevers. Deze maakt het promotiemateriaal en werft nieuwe bijlesgevers. Ook 
houdt de commissaris onderwijs de studiebegeleiding pagina up to date. 
Concreet gaat dit als volgt: Een student kan zich opgeven als bijlesgever via de mail. De 
commissaris onderwijs nodigt de student uit voor een motivatiegesprek. Daarnaast neemt 
de student een bewijs mee dat hij/zij het tentamen behaald heeft met een cijfer hoger dan 
zeven. Na goedkeuring legt de commissaris onderwijs de student uit hoe het in zijn werk 
gaat (HO, introductiebijeenkomst betaling etc.) en geeft een contract mee. In dit contract 
staat de overeenkomst die de bijlesgever en bijlesnemer met elkaar aangaan en ook de wijze 
van betaling. Vervolgens meldt de commissaris onderwijs de bijlesgever aan op de site, die 
bijlesgevers en -nemers automatisch matched. In de eerste bijeenkomst zorgt de bijlesgever 
dat de contracten worden ondertekend. 
 

2. Invulling bijles 
Bijles zal plaatsvinden in groepjes van drie. Kort gezegd wordt er van studenten een actieve 
input verwacht en heeft de bijlesgever puur een begeleidende rol. De bijles gaat als volgt 
(uitgebreid verhaal maar wordt samengevat aan het einde): 
Studenten bereiden de studiestof voor en stellen vragen op over waar ze tegenaan lopen 
tijdens het maken van de opdrachten. Zij sturen vier dagen voor de bijeenkomst deze vragen 
in. Het is de taak van de studiebegeleider om de rode draad uit deze vragen te halen en deze 
te herformuleren, zodat er sprake is van een open probleemstelling. Deze wordt in de bijles 
behandeld. De begeleider stelt een agenda op en deelt per vraag in welke student deze dient 
voor te bereiden. De bijlesgever leidt elke vraag (agendapunt) in door aan te geven waarom 
de vraag belangrijk is. Door in te gaan op te achterliggende gedachte van een probleem is 
het eenvoudiger om tot een concrete oplossing te komen. Bovendien een oplossing die 
wordt herinnerd.          Terug naar inhoudsopgave 
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De student die de vraag heeft voorbereid geeft antwoord op de vraag. De andere studenten 
proberen actief mee te denken om tot een juist en volledig antwoord te komen. De 
begeleider bereidt de vragen ook voor en zorgt er uiteindelijk voor dat alle studenten een 
duidelijk en gestructureerd antwoord op de vraag krijgen. De begeleider dient vooral te 
waken voor de structuur van het denken en antwoorden en het relateert verschillende 
leerstof aan elkaar. 
 
Samengevat doet de student die bijles neemt het volgende: 

- Maakt de opdrachten 
- Stuurt vragen in n.a.v. de opdrachten 
- Bereidt de toegewezen vraag voor 
- Actieve input tijdens de bijles 

 
Samengevat doet de student die bijles geeft het volgende: 

- Bereidt de opdrachten voor 
- Herformuleert de ingestuurde vragen tot probleemstelling 
- Stelt agenda op 
- Leidt vragen/probleemstellingen in 
- Waakt voor structuur denken en antwoorden 
- Relateert leerstof aan elkaar 

 
3. Waarborging kwaliteit bijlessen: Begeleiding bijlesgevers en evaluatie 

Om de kwaliteit te waarborgen zijn de onderstaande acties bedacht. De commissaris 
onderwijs is eindverantwoordelijk, maar voor specifiek de didactische ondersteuning van de 
bijlesgevers zal de voorzitter van het Horizontaal Overleg verantwoordelijk zijn. De voorzitter 
van het HO is niet per definitie de commissaris onderwijs.  
3.1 Introductiebijeenkomst 
3.2 Horizontaal Overleg 
3.3 Evaluatie en reflectie 
 
1 Introductiebijeenkomst 
De introductiebijeenkomst is eenmalig en vindt plaats vóór de bijlessen. In deze vergadering 
legt de voorzitter van het Horizontaal Overleg de basisprincipes uit van het (bij)lesgeven 
(verschillende leerstijlen etc.). 
 
2 Horizontaal Overleg 
Het Horizontaal Overleg is een vergadering met alle bijlesgevers die wordt geleid door een 
voorzitter die zelf óók (bij)les geeft. De bijlesgevers sturen vier dagen van tevoren vragen of 
problemen in naar de voorzitter. Ook worden eventuele problemen die uit de evaluaties 
naar voren komen anoniem behandeld.  
 
 
 

Terug naar inhoudsopgave 
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3 Evaluatie en reflectie 
Er zal na de eerste, derde en laatste bijeenkomst een evaluatie plaatsvinden. De uitkomsten 
worden meegenomen in het HO. De evaluatie gaat over de bijlesgever en wordt ingevuld 
door de bijlesnemer. Eventuele kritiek op van de bijlesgever op de bijlesnemer of feedback 
van de bijlesnemer of de bijlesgever kan al na de eerste bijles in het HO anoniem besproken 
worden. De evaluaties worden via het internet afgenomen en zullen kort zijn. 
 
Evaluatie: Onvoldoende presterende bijlesgever 
In principe is het de bedoeling dat de bijlesgever en bijlesnemer eventuele problemen zelf 
oplossen. De bijlesnemer kan feedback geven aan de bijlesgever zelf, via de evaluatie of 
wanneer het een dringend probleem is waarmee hij/zij niet terecht kan bij de bijlesgever zelf 
door contact op te nemen met de commissaris onderwijs. De CO bemiddelt en zorgt dat de 
bijlesgever en bijlesnemer daarna op goede voet weer verder kunnen. Indien de tussentijdse 
evaluatie negatief is dan zal dit anoniem besproken worden tijdens het HO. 
 
Negatieve eindevaluatie 
Indien de eindevaluatie van de bijlesgevers door de bijlesnemer negatief is, dan gaat de CO 
in gesprek met de bijlesgever. Of de bijlesgever überhaupt mag aanblijven, hangt af van de 
aard van de negatieve feedback. Indien de bijlesgever onder voorbehoud mag aanblijven, 
dient hij/zij verbeterpunten op te stellen en te concretiseren hoe hij deze wil bereiken. Deze 
punten moeten te meten zijn. In de volgende bijlesperiode wordt na de eerste bijeenkomst 
weer geëvalueerd. De CO past de evaluatie indien nodig aan zodat eventuele vooruitgang 
gemeten kan worden. Aan de hand van de voorgenomen verbeterpunten en deze  
eerstvolgende evaluatie wordt dan definitief besloten of de persoon mag aanblijven. De 
persoon mag het resterende verenigingsjaar géén bijles meer geven. De commissaris 
onderwijs communiceert dit hele proces voortdurend door naar de voorzitter van het HO. 
De voorzitter van het HO speelt hier verder geen rol in. 
 
4 Bijlesgever 
De bijlesgever geeft bijles. Wat deze bijles omvat wordt uitgelegd in kopje 2. Invulling bijles. 
De bijlesgever ontvangt na aanstelling een contract voor de overeenkomst tussen hem en de 
bijlesnemers. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor het naleven van dit contract. Betaling 
verloopt direct tussen bijlesgever en nemer. Daarnaast ontvangt hij een informatiefolder van 
een A4-tje waarin de procedure wordt uitgelegd. 
 
Bijlesgevers taken en tijdsbesteding 
Per week 7 a 8 uur in totaal 

- Agenda maken    1 uur per week 
- Agenda uitwerken   4 uur per week 
- Bijles      2 uur per week 
- HO      2 uur (drie keer per periode) 
- Introductiebijeenkomst  2 uur (eenmalig) 

 
Terug naar inhoudsopgave 
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Betaling 
Oorspronkelijk werd het bedrag vastgezet op € 5  per uur per persoon, maar omdat er nu 
meerdere personen in één keer bijles zullen krijgen is het meer intensief en daarom kun je 
ook € 7,- per bijles van twee uur per persoon vragen. Omgerekend: drie personen krijgen 
bijles, € 27,-, per week 7 a 8 uur dus ongeveer een uurloon van € 3,-. Dit lijkt niet veel, maar 
het uitgangspunt is: men is geen bijlesgever primair voor het geld, de motivatie om te leren 
en jezelf te ontwikkelen is belangrijker. Het is dus niet primair een vervanging voor een 
betaalde bijbaan. Daarnaast moet bijles betaalbaar blijven voor de student. 
 
5 Rol commissaris onderwijs 
De commissaris onderwijs is door het bovenstaande verhaal heen verschillende keren 
genoemd, daarom nog de taken op een rijtje: 
De commissaris onderwijs is eindverantwoordelijk en aanspreekpunt voor bijlesgevers en –
nemers. Daarnaast draagt hij/zij zorg voor de evaluaties en alle praktische aangelegenheden, 
zoals het up to date houden van de website, contact houden met de voorzitter van het HO 
etc. 
Concreet ziet de takenlijst er zo uit: 

- Werven bijlesgevers: schrijven promotiestukjes etc. 
- Aanstellen bijlesgevers: motivatiegesprekjes, introductiegesprek met uitleg van de 

procedure en uitdelen contract 
- Contracten opstellen bijlesgevers- en nemers 
- Overzicht houden over de inschrijvingen en de koppeling van studenten 
- Evaluaties maken, versturen en verwerken: Na de eerste en laatste bijeenkomst en een 

er tussenin. 
- Evaluatie bijlesgevers verwerken in probleemstelling voor HO met HO-voorzitter 
- Eindevaluatie verwerken en indien nodig afwijzen of onder voorbehoud aanstellen 

bijlesgever 
- Onder voorbehoud aanstellen bijlesgever: uitwerken verbeterpunten met bijlesgever, 

vooruitgang in de gaten houden (eventueel aanpassen eerste evaluatie op 
verbeterpunten) 

- Contact onderhouden met voorzitter HO en zaalreserveringen HO. 
- Aanspreekpunt bijlesnemers  
- Up to date houden studiebegeleidingpagina site 
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