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Frisse Start 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
leerkrachten en geïnteresseerden, 
 
Vol enthousiasme zijn wij het eerste 
loopjaar van ‘The Bridge HDT’ in 
Amsterdam Zuidoost gestart! Sinds 2 
september krijgen een aantal leerlingen 
van de Achtsprong, de Blauwe Lijn, 
Crescendo, de Morgenster en de 
Rozemarn, Bridge High Dosage Tutoring 
(HDT). In totaal nemen dit schooljaar 56 
leerlingen uit groep 7 deel aan HDT. De 
leerlingen zijn in samenspraak met de 
leerkrachten opgedeeld in duo’s, die ieder 
een eigen tutor hebben. Wij zullen het 
hele schooljaar tutorles gaan geven aan de 
leerlingen. Wij zijn dankbaar voor de 
ontvangst die we van de scholen hebben 
ontvangen en kijken uit naar onze verdere 
samenwerking. 

 
De leerlingen krijgen onder schooltijd 
iedere dag 45 minuten tutorles met 
betrekking tot rekenen. De leerlingen 
werken uit ons eigen curriculum, wat 
gebaseerd is op 1F niveau (het minimale 
niveau voor het einde van de basisschool). 
Het curriculum bestaat onder andere uit 
optellen, aftrekken, breuken en 
procenten.  
 
Daarnaast is er elke week een vaste 
‘verhaalsommendag’. De leerlingen gaan 
op hun eigen tempo door de lessen heen. 
Doordat de tutor maar 2 leerlingen heeft, 
kan de tutor maatwerk leveren en meer 
aandacht besteden aan de onderwerpen 
die een leerling lastig vindt. De tutoren 
bereiden iedere les voor op het niveau van 
de leerling.  
 
De resultaten van het allereerste project 
van The Bridge dat heeft plaatsgevonden 
op een middelbare school in Amsterdam 
is uit wetenschappelijk onderzoek 
succesvol gebleken. 
  

Ons team in Zuidoost bestaat uit 6 fulltime 
tutoren, 1 invaltutor/project-assistent, 
mijzelf de Site Director, de Programma 
Manager: Lieselot Roelandts en de 
directeur: Anne Kielman. De week 
voorafgaand aan de tutorlessen hebben wij 
elkaar als team beter leren kennen. Tevens 
ontvingen de tutoren in diezelfde week een 
intensieve training. Naast deze training, 
ontvangen de tutoren wekelijks feedback 
van mij. Als organisatie geloven wij erin dat 
iedereen, jong of oud, kan groeien en 
zichzelf verder kan ontwikkelen op zowel 
persoonlijk als professioneel gebied.  
 
De tutoren verzorgen zelf hun lessen, maar 
werken daarnaast ook veel samen. Tijdens 
de wekelijkse gezamenlijke 
lesvoorbereidingstijd bespreken de tutoren 
het curriculum en sparren met elkaar over 
de verschillende manieren waarop zij de 
rekenstof kunnen overbrengen op de 
leerlingen. Tijdens de wekelijkse intervisie 
geven de tutoren elkaar tips en adviezen 
over bepaalde praktijkkwesties die worden 
ingebracht.  
 
We besteden in de lessen naast het rekenen 
ook aandacht aan concentratie, 
samenwerking en een juiste werkhouding. 
Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat 
de leerlingen inzien dat door veel oefenen 
en in jezelf te geloven iedereen goed kan 
worden in rekenen. De tutoren hebben 
wekelijks contact met de ouders om hen op 
de hoogte te houden van onder andere deze 
ontwikkelingen. Ook wisselen we 
informatie uit met het schoolpersoneel om 
de leerlingen zo goed mogelijk te 
ondersteunen.  Wij geloven dat deze 
samenwerking essentieel is voor het succes 
van het project! 
 
Namens het hele team, 
 
Alexandra Nacev,  
Site Director van The Bridge HDT 
Amsterdam-Zuidoost 
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Even voorstellen: Directrice Anne Kielman 
 
	

 
	
	
	
	
	

 

 
	
	
	
	

Zou je jezelf willen voorstellen?  
A: “Ik ben nu twee jaar werkzaam bij de The Bridge. Daarvoor heb ik gewerkt als tutor. Door mijn enthousiasme heb  
ik daarna de rollen vervuld van Site Director en directeur. Ik was als tutor heel erg onder de indruk van de potentie  
van leerlingen die je niet altijd kan zien. Die zag ik bij HDT wel en ik zag ook wat dit deed met de leerlingen. Nu in  
mijn rol als directeur houd ik me vooral bezig met het opzetten van nieuwe projecten, de kwaliteit waarborgen van de  
huidige projecten, en het coachen van de Site Directors tijdens mijn wekelijkse bezoek in Haarlem en in Amsterdam 
Zuidoost. Ook ben ik in contact met de gemeente en andere financiers en houd ik me bezig met het werven van nieuwe 
tutoren.” 
 
Wat is het belangrijkste verschil tussen HDT en andere onderwijsondersteuning? 
A: “Ik denk dat het belangrijkste is dat het op school plaatsvindt, en dat we daarmee proberen onderdeel te zijn van de 
reguliere schooldag waarbij we ook contact hebben met het schoolpersoneel. We werken in een team met verschillende 
tutoren om elkaar te ondersteunen en feedback te geven. HDT is daarnaast zeer intensief waarbij de sociale relaties  
tussen de leerlingen en de tutoren centraal staan, ook is er wekelijks contact met hun ouders.” 
 
Wat is uiteindelijk het doel van HDT?  
A: “The Bridge hoopt door meerdere projecten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs de  
kansenongelijkheid te verkleinen. We willen mensen laten zien dat elke leerling kan groeien. Daarnaast hopen we een 
verlengstuk van de leerkrachten te kunnen zijn.”  

 
 
	 Frequently Asked Questions: 

1. Hoe is HDT tot stand gekomen en op welke manier worden de resultaten onderzocht?  
De methode van HDT is afkomstig uit Amerika. Uit wetenschappelijk onderzoek is al gebleken dat HDT een 
succesvolle interventie is. De Amerikaanse organisatie die HDT uitvoert is Saga Education en zij geven ons nog 
steeds advies. Ook worden onze projecten doorlopend onderzocht door een onderzoeksteam van de Universiteit van 
Amsterdam onder leiding van dr. Bowen Paulle. Stichting The Bridge is ervan overtuigd dat onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek nodig is om het effect van leerinterventies als HDT te meten.  
 

2. Welke lessen missen de leerlingen wanneer ze naar de tutorles gaan? 
Dit wordt bepaald door de leerkracht. Het verschilt dan ook per dag. De leerlingen missen in ieder geval niet hun 
reguliere rekenles. Elke tutorles duurt 45 minuten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt tot nu toe dat de scores 
van leerlingen niet achteruitgaan doordat ze lessen missen door deelname aan HDT.  
 

3. Hanteren de tutoren in de tutorles dezelfde rekenmethode als de school? 
Bij HDT maken we gebruik van een rekencurriculum dat door The Bridge ontwikkeld is. Dit rekencurriculum is 
gebaseerd op het landelijk referentiekader 1F-niveau (minimale niveau eind basisschool). De 4 verschillende 
‘rekendomeinen' (getallen, verhoudingen, meten en verbanden) komen aan de orde. De rekenstrategieën worden 
afgestemd met de groepsleerkrachten zodat de leerlingen niet in de war raken.  

 

Alexandra Nacev –  
Site Director  

Astra Eersel – Tutor  Monica de Paus – 
Tutor  

Amber Vreeken – 
Tutor  

Mirella Wesseling - 
Tutor 

Vanelly Ellis – Tutor  Joosje Slot – Tutor  Linda de Graaff – 
Invaltutor en project-
assistent 

Anne Kielman - 
Directeur 

Lieselot Roelandts - 
Programmamanager 


