
 

 

Een onderwijsassistent in opleiding: 

aanwinst voor elke school! 

Onderwijsassistenten zijn enthousiast, flexibel, digitaal 

vaardig en een echte steun in de klas! Juist in 

‘coronatijd’ en in tijden van (leraren)schaarste, kunnen 

zij veel voor u betekenen.  

Onze onderwijsassistenten bieden een ‘compleet pakket’ 
van didactische en pedagogische kwaliteiten, zijn in 
staat om samen te werken in een schoolteam, les te 
geven aan groepjes leerlingen uit een klas, maar kunnen 
ook klasoverstijgend worden ingezet.   
 
En nog veel belangrijker, ze staan te popelen om bij u  
als stagiair(e) aan de slag te gaan in het po, sbo, vo of 
mbo! 

 

Wat kan een onderwijsassistent concreet voor u doen?  

 (Individuele) onderwijsarrangementen uitvoeren; 

 Lesstof begeleid inoefenen; 

 De docent of leerkracht ondersteunen bij voorbereidende werkzaamheden; 

 Online lessen voorbereiden en geven aan kinderen die thuisonderwijs volgen; 

 Leeractiviteiten uitvoeren met kinderen die extra begeleiding nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 

een verlengde instructie, pre-teaching of een plusgroep begeleiden bij verrijkingsstof;  

 Ondersteunen bij het stimuleren en (indien nodig) corrigeren van leerlingen in gedrag en 

werkhouding om het leerproces van henzelf en/of de groep te bevorderen. Ondersteunen bij 

het stimuleren van een positief pedagogisch schoolklimaat.  

 Leerlingen aanmoedigen om vragen te stellen en te luisteren;   

 Voortgangstoetsen afnemen bij leerlingen; 

 Bevindingen/observaties registeren in het Leerling Volg Systeem (LVS); 

 Leerlingen begeleiden bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL); 

 Organiseren van activiteiten op school, deelnemen aan werkgroepen;  

 Toezicht houden (tijdens de pauze), signaleren en corrigeren van (on)gewenst gedrag;  

 Bijdrage leveren aan gesprekken met ouders/verzorgers. 

 



 

 

Win-winsituatie  
U kunt onze studenten de kans geven hun meerwaarde te tonen en zij doen een unieke ervaring 

op. Een mooie wisselwerking tussen de school en de student! Zo helpen en versterken we elkaar.  

 

Wilt u alvast een indruk krijgen van onze studenten? Bekijk dan eens de filmpjes van Daan, Mark, 

Daisy en Desiree in ons online open huis. Wilt u een indruk krijgen van ons onderwijs? Bekijk dan 

eens de vlog over onderwijs in de praktijk van onze derdejaars studenten. 

 

Wilt u de hulp van onze studenten inzetten? 
Neem dan contact op met één van onze bpv-coördinatoren:  

 Natalie van Amen: n.vanamen@albeda.nl, 06 146 67 062 (locatie Rosestraat, Rotterdam) 

 Hilly Simon: h.simon@albeda.nl, 06 469 44 477 (locatie Alexanderlaan, Rotterdam) 

 Bernadette Bax: b.bax@albeda.nl, 06 398 46 880 (locatie Buys Ballotlaan, Vlaardingen) 
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