
Onderwijshelden in de praktijk: een middelbare school in Flevoland

Lesopvang
Met Onderwijshelden bieden wij uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunt u zich met 
uw team volledig richten op uw kerntaak: het lesgeven. Onderwijshelden kunnen ingezet worden voor alle niveaus en leerjaren, zowel 
binnen als buiten de klas. Om u hier meer inzicht in te geven, hebben wij een casus voor u uitgewerkt over één van de scholen waar 
wij mee samenwerken.

Achtergrond 
Een middelbare school in Flevoland heeft vanwege het lerarentekort regelmatig te maken met lesuitval. Om te voorkomen dat leerlin-
gen een tussenuur hebben of eerder naar huis gestuurd worden, werkt de school samen met Onderwijshelden om zinvolle opvang te 
realiseren.

Praktische informatie 
In de periode oktober-juni zijn er 4 Onderwijshelden aanwezig in de school, op maandag t/m vri dag, van 08.30 uur tot 16.00 uur. Een 
projectcoördinator van Onderwijshelden is aanwezig bij de start en afsluiting bij het traject en komt tussentijds regelmatig op bezoek.

Inhoud 
De Onderwijshelden vangen uitgevallen lessen op. Dit gebeurt op gevarieerde wijze, in afstemming met de school: soms wordt het 
uitgevallen uur gebruikt als huiswerkuur, soms worden er in deze periode toetsen afgenomen en soms verzorgt de Onderwijsheld een 
vakoverstijgend lesprogramma. Dit gebeurt met Lesopvang+, door Onderwijshelden ontwikkeld lesmateriaal.
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In het kort

 F Lesopvang
 F Ondersteuning in de klas 
 F Voorbereiding excursies
 F Voorbereiding open dagen
 F Mediatheekbeheer
 F Lokalen klaarzetten
 F Gesprekspartner mondelinge toetsen
 F Ondersteuning techniekplein
 F Surveilleren tijdens pauzes/op de gang
 F Surveilleren tijdens CE/SE

 F Profielwerkstukbegeleiding
 F Lesopvang Plus
 F Begeleiding in kleine groepjes
 F Administratie
 F Toezicht houden in de stilte- of nablijfruimte
 F Nakijkwerk
 F Ondersteuning practica
 F Voorbereiding toetsweken
 F Surveillance tijdens toetsweken
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08.30 uur Overleg met de contactpersoon van school: welke lessen zijn er uitgevallen?
08.40 uur Opvanguur 3-havo: zij hebben het volgende uur een biologietoets en gebruiken de tijd om onder begeleiding extra te leren.
09.30 uur Opvanguur 1F: de Onderwijsheld verzorgt, uit Lesopvang+, een vakoverstijgende les over debatteren
10.20 uur Pauze
10.40 uur Geen uitgevallen lesuren: de Onderwijsheld surveilleert bij een toets natuurkunde van 5 vwo, zodat de docent de tijd 

kan besteden aan lesvoorbereiding
11.30 uur Opvanguur 1G: de Onderwijsheld verzorgt, m.b.v. Lesopvang+, een vakoverstijgende les over debatteren
12.20 uur Pauze
12.50 uur Opvanguur 4-vwo: de leerlingen werken onder toezicht aan de voorbereiding van hun toetsweek
14.20 uur Opvanguur 2-havo: de Onderwijsheld neemt de geplande geschiedenistoets af, die nu doorgang kan vinden ondanks 

de afwezigheid van de docent
15.00 uur Pauze
15.10 uur Opvanguur 2-mavo: de leerlingen werken aan het huiswerk van de volgende dag


