De onderwijsassistent
is goud waard

Naast kinderen verder
helpen zijn onderwijsassistenten in de
gelegenheid kinderen
extra aandacht te geven.
Door het één op één
contact stelt het kind
zich al snel ‘open’ op.

Organiseer een training voor onderwijsassistenten

D

e rol van onderwijsassistenten wordt
van steeds grotere betekenis! Ook juf
Kiet* zei het laatst in De Wereld Draait
Door: “De onderwijsassistent is goud
waard, ze moeten er gewoon zijn“.

Tegenwoordig heeft bijna iedere school
een onderwijsassistent, of meerdere. De onderwijsassistent ondersteunt de leraar in de groep in brede zin. Door
passend onderwijs zijn er steeds meer leerlingen die extra
aandacht en zorg nodig hebben. Bovendien zijn de klassen
groter geworden, waardoor het voor leraren moelijker is om

alle kinderen de juiste aandacht te geven. Extra handen
in de klas zijn daarom zeer welkom!

Van vele markten thuis!

Een onderwijsassistent ondersteunt de leraar in een
groep. Zij/hij begeleidt kinderen met reken-, taal- en leesachterstanden, managet de groep (als de leraar met een
klein groepje leerlingen bezig is) en praat veel met de
kinderen. Veelal is zij/hij een baken van rust in de groep.
Een onderwijsassistent wordt daarnaast ook regelmatig
gevraagd in te vallen in andere groepen. Kortom, het vak
van onderwijsassistent vergt veel kennis en vaardigheden!
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Hanneke Buters, onderwijsassistent op basisschool Klavertje Vier:
“Ik heb meerdere keren deelgenomen aan de
training voor onderwijsassistenten binnen ons
bestuur Meer Primair. Erg leerzaam en leuk! Afgelopen jaar zijn wij onder meer bijgeschoold over
rekenen door George de Taeye (onderwijsadviseur
bij OnderwijsAdvies). Hij heeft ons veel geleerd
over de wijze waarop je kinderen kunt helpen met
het leren rekenen, door bijvoorbeeld het spelen van
rekenspelletjes. Ik ben geen spelletjesmens, maar
dit vond ik een eyeopener!
Naast het ontvangen van inhoudelijke (nieuwe) informatie is het heel fijn om te horen dat het goed is

zoals je de dingen aanpakt. Je krijgt bevestiging.
Bovendien is het heel inspirerend om mensen te
ontmoeten die dezelfde werkzaamheden uitvoeren
als jijzelf en dezelfde problemen ondervinden.
Er is veel herkenning! Je leert veel van elkaar door
het geven en ontvangen van feedback en tips!
De training bestaat uit meerdere bijeenkomsten
en een praktijkbezoek. Tijdens het praktijkbezoek
wordt gekeken hoe je het geleerde in de praktijk
brengt. Dat levert weer gerichte feedback op waar
je veel aan hebt. Ik ben erg enthousiast over de
training!”

Competenter en zelfbewuster

Welke thema’s komen tijdens
de training aan bod?
•H
 et managen van de
groep, bijvoorbeeld als
de leraar zich richt op de
zorgleerlingen
•H
 et ondersteunen van
kleine groepen met
langzame of juist
snelle leerlingen
•S
 ociale- en andere
vaardigheden zoals
luisteren, opruimen en
vragen stellen
•V
 erschillende aspecten
van het omgaan met
groepen in en buiten de klas
• Inhoudelijke kennis
van taal/leesonderwijs
(beginnende geletterdheid,
aanvankelijk lezen,
begrijpend lezen, NT2,
woordenschat) en rekenen

Een goede onderwijsassistent ondersteunt kinderen in hun
onderwijsbehoeften waardoor de werkdruk van de leraar
afneemt. Dit vraagt kennis en inzicht in leerprocessen en
aanbod. OnderwijsAdvies organiseert nascholing voor
onderwijsassistenten waardoor zij breder inzetbaar zijn.
De scholing richt zich op kennis en vaardigheden op het
gebied van taal en rekenen, klassenmanagement en interactie met kinderen.
Het resultaat is dat onderwijsassistenten zich na de scholing
competenter voelen, meer zelfvertrouwen hebben en samen
met de leraren de leerlingen optimaal kunnen begeleiden.

Scholing op maat

OnderwijsAdvies heeft met besturen diverse nascholingstrajecten georganiseerd. In alle gevallen wordt de inhoud
en vorm van de nascholing afgestemd op de behoeften van
een school of bestuur. Scholing afgestemd op de onderwijsassistenten in de groepen 1 en 2 is ook mogelijk, waarbij
expliciet wordt ingezoomd op de specifieke belevingswereld
van het jonge kind en spel(begeleiding).
Tijdens een aantal dagdelen is er ruimte voor kennisoverdracht, werkopdrachten (in de eigen groep) en uitwisseling.
Een bezoekje van onze adviseur op de werkvloer en de
onderwijsassistent van gerichte feedback voorzien, behoort
tot de mogelijkheden.
Na de basiscursus is er eventueel ruimte voor verdieping.
* van de documentaire ‘De kinderen van juf Kiet’

Eef Niezing van de Stichting Meer Primair:
“Ook dit jaar hebben wij een training voor de
onderwijsassistenten binnen onze stichting laten
verzorgen door Mia Versteegen. Wij zijn er erg
tevreden over. Het mes snijdt aan meerdere kanten.
Onderwijsassistenten doen kennis en vaardigheden
op die zij direct kunnen toepassen in de dagelijkse
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praktijk. Maar ook het delen van ervaringen
onderling wordt als prettig ervaren en levert de
onderwijsassistenten veel bruikbare tips maar
vooral ook herkenning op. De training maakt de
onderwijsassistenten competenter en geeft hun
zelfvertrouwen. Zij voelen zich meer gewaardeerd.”

