
Onderwijshelden in de praktijk: een middelbare school in Rotterdam

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.
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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

 F Huiswerkklas

a
a

Achtergrond 
Een middelbare school in Rotterdam biedt extra ondersteuningsuren aan voor een kleine groep leerlingen, buiten de reguliere lesuren. 
Deze ondersteuning is bedoeld om de leerlingen bij te spijkeren in een bepaald vak. Onderwijshelden worden hierbij ingezet om de 
leerlingen te begeleiden. 

Praktische informatie 
In de periode november-juni zijn er 4 Onderwijshelden aanwezig in de school, tijdens de ondersteuningsuren op maandag t/m donderdag, 
van 14.00 uur tot 17.00 uur. Een projectcoördinator van Onderwijshelden is aanwezig bij de start en afsluiting bij het traject, en komt 
tussentijds enkele keren op bezoek. Gedurende het traject is de vaste contactpersoon van de school bereikbaar voor praktische en 
inhoudelijke vragen.  

Inhoud 
De Onderwijshelden helpen leerlingen uit de onderbouw van het vmbo met studievaardigheden tijdens de ondersteuningslessen: 
plannen, structureren en het formuleren van vragen. De Onderwijshelden koppelen aan de school terug hoe de inzet van de leerlingen 
is geweest tijdens de ondersteuningsuren en wat hen op is gevallen.   

14.00 uur Voorbespreking met de contactpersoon van school: zijn er nog nieuwe leerlingen 
 of andere bijzonderheden?   
14.10 uur  Ondersteuningsuur vmbo-3: economie & wiskunde  
15.00 uur  Pauze 
15.10 uur  Ondersteuningsuur vmbo-2: wiskunde 
16.00 uur  Ondersteuningsuur vmbo-brugklas: begrijpend lezen  
16.50 uur   Nabespreking en afsluiting met de contactpersoon 


