Onderwijsassistent
BBL (niveau 4)
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Jouw toekomst?
Onderwijzers hebben naast lesgeven heel veel andere taken
op hun bordje liggen, zoals het voorbereiden van lessen en het
organiseren van activiteiten. Als onderwijsassistent
ondersteun je de docent bij het geven en organiseren van de
lessen. Het beroep van onderwijsassistent is afwisselend en
boeiend, maar niet altijd zo makkelijk als het op het eerste
gezicht lijkt. Zo is het belangrijk dat je je werk echt leuk

vindt. Dit straal je immers uit naar je klas en heeft direct
invloed op hoe je klas jou als onderwijsassistent ziet. Ook al
assisteer je de leerkracht, als onderwijsassistent kan het
voorkomen dat je een keer een complete les overneemt. De
leerkracht kan op zo’n moment bijvoorbeeld werk nakijken,
terwijl jij de klas les geeft. Een verantwoordelijke taak, maar
ook een mooie uitdaging. Heb je er al zin in?

De opleiding
Tijdens de mbo-4-opleiding Onderwijsassistent leer je hoe je
een docent tijdens, voor en na het lesgeven kunt
ondersteunen. Zo leer je de leerkracht te assisteren bij
verschillende taken, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van
lessen, het nakijken van werk of het organiseren van
verschillende zaken. Je leert hoe je kunt inspelen op kinderen
en jongeren.Ook leer je om didactisch, pedagogisch en
organisatorisch juist te handelen. Zo leer je het vak vooral

vanuit de praktijk. Na het behalen van je diploma kun je bij
allerlei onderwijsinstellingen aan de slag als
onderwijsassistent. Deze opleiding gaat van start als er
genoeg aanmeldingen zijn. Vooropleidingseisen: Je kunt je
alleen aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus
(startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent of als je 12 jaren
onderwijs gevolgd hebt (let dus op als je bijvoorbeeld in
havo-3 zit; dit kan dan op jou van toepassing zijn).

Vervolgstudies
De schoolbanken nog niet zat? De opleiding onderwijsassistent op niveau 4 vormt een prima basis voor de hbo-opleidingen
Pedagogiek, PABO, Culturele Maatschappelijke Vorming en Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
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