
In 2019 ging Nola op zoek naar een bijbaan die aansloot 
bij haar studie aan de iPabo. Via een vriendin kwam ze 
terecht bij Lyceo, waar Nola tot haar plezier direct aan 
de slag kon op verschillende middelbare scholen. Zo 
begeleidde ze kleine groepen leerlingen tijdens lente-, 
zomer- en herfstscholen, ving ze uitgevallen lessen op 
en gaf ze huiswerkbegeleiding. Nola: “Ontzettend leuk 
om al die verschillende dingen te doen. Daardoor kreeg 
ik in korte tijd een goed beeld van hoe divers werken in 
het onderwijs is.”

Stappen zetten
Op de iPabo wordt Nola klaargestoomd voor een carrière in 
het basisonderwijs. Tijdens haar studie loopt ze daarom elk 
halfjaar stage in een andere groep. In leerjaar 1 en 2 is dat 
één dag per week. Nu, in leerjaar 3, zijn dat al 2 volle dagen 
per week. Maar dat is voor de enthousiaste Nola nog niet 
genoeg. Om nog meer praktijkervaring op te doen, werd ze 
begeleider bij Lyceo Opstap. Nola: “Voor sommige leerlin-
gen is de stap naar de middelbare school toch best groot, er 
verandert zóveel. Om hen daarop voor te bereiden, bieden wij 
met Opstap extra ondersteuning tijdens het laatste half jaar 
van groep 8 en het eerste half jaar van de brugklas. Ik geef 
leerlingen bijvoorbeeld extra taal- en rekenles en oefen stu-
dievaardigheden met ze. Geweldig om ze dan te zien groeien. 
Het maakt me echt trots als ik zie welke stappen leerlingen in 
zo’n jaar zetten.”

Stage
Op dit moment loopt Nola stage in groep 8 van een basisschool 
in Zaandam. Daarbij komt haar werkervaring goed van pas. Nola: 
“De leerlingen in groep 8 willen van alles van me weten: welke 
regels zijn er op de middelbare school, hoe zit het met huiswerk 
en hoe studeer ik voor een toets? Ze vinden het soms behoorlijk 

spannend om naar de brugklas te gaan, dus ik ben blij dat ik iets 
van die spanning kan wegnemen.” 

Extra ondersteuning
Sommige projecten vergeet Nola nooit meer. Zo was er de 
middelbare school in de Amsterdamse Bijlmer, waar Lyceo 
inhaal- en ondersteuningsprogramma’s verzorgt. Sommige 
leerlingen op deze school zijn nog maar kort in Nederland, 
maar docenten hebben vaak te weinig tijd om hen individueel 
aandacht te geven. Toen door corona de scholen dicht gingen, 
liepen deze leerlingen nog meer leerachterstand op. Nola: 
“In kleine groepen hebben we hen extra ondersteund bij hun 
schoolwerk. Ik vond het ontzettend leuk en uitdagend om de 
verschillende achtergronden en culturen te leren kennen. Het 
is zo mooi om te zien hoe de leerlingen vooruitgaan als ze goed 
begeleid worden. Begeleiding die thuis niet altijd geboden kan 
worden. Daar doe je het voor!”

Hart bij het basisonderwijs 
De ervaring die ze inmiddels heeft opgedaan bij Lyceo, zorgt er 
volgens Nola voor dat ze betere resultaten haalt in haar studie en 
bij haar stage. En andersom heeft het ook voordelen: met haar 
iPabo-achtergrond heeft Nola allerlei handige tips voor nieuwe 
leerlingbegeleiders bij Lyceo. 

Nola vindt het ontzettend leuk om op middelbare scholen te 
werken, maar haar hart ligt toch echt bij het basisonderwijs. 
Nola: “Door alle ervaring die ik tijdens mijn studie heb opgedaan, 
weet ik nu precies hoe ik mijn toekomst zie. Als het goed is, 
haal ik over anderhalf jaar mijn diploma. Daarna wil ik aan 
de slag als leerkracht in de midden- of bovenbouw van een 
basisschool. Tot die tijd blijf ik heel graag ook voor Lyceo 
werken. Er valt immers nog genoeg te leren!”
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Om naast haar studie aan de iPabo werkervaring op te doen in het 
onderwijs, werkt Nola Benjamin (22) bij Lyceo. Daar geeft ze onder 
meer huiswerkbegeleiding, werkt ze bij Lyceo Opstap en ondersteunt 
ze leerlingen met een leerachterstand. 

“Zo mooi om te zien hoe leerlingen vooruitgaan als ze goed 
begeleid worden. Daar doe je het voor!”
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