
Achtergrond 
Een middelbare school heeft, net zoals het grootste deel van de scholen in Nederland, momenteel te maken met extra uitdagingen als 
gevolg van het lerarentekort. Om de werkdruk van docenten te verlichten wordt de school sinds kort ondersteund door klassenmaatjes: 
Onderwijshelden die gedurende de gehele schooldag met dezelfde klas meelopen en de docent en de leerlingen ondersteunen. 

Praktische informatie 
Gedurende de tweede helft van het schooljaar zijn er dagelijks 14 Onderwijshelden aanwezig in de school, van maandag t/m vrijdag, 
van 08.00 uur tot 16.30 uur. Een projectcoördinator van Onderwijshelden is aanwezig bij de start en afsluiting bij het traject, en komt 
wekelijks langs om te ondersteunen, de samenwerking te bevorderen en eventuele problemen op te lossen. Gedurende het traject is er 
intensief contact met de vaste contactpersoon om alles in goede banen te leiden.   

Inhoud 
De klassenmaatjes worden ’s ochtends gekoppeld aan een schoolklas: één maatje per klas. Zij blijven de hele dag verbonden aan deze 
klas en doorlopen samen met de klas de lesdag. Zo kunnen zij gedurende ieder lesuur benut worden door docent en leerling, voor de op 
dat moment meest passende werkzaamheden. In de praktijk gaat het om zeer gevarieerde taken. 

Onderwijshelden in de praktijk: klassenmaatjes
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
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08.00 uur Matching en voorbespreking met de contactpersoon
08.20 uur  1e lesuur: Wiskunde 
 Na de klassikale uitleg ondersteunt het klassenmaatje  
	 bij	de	verwerking	van	de	stof.	
09.10 uur  2e & 3e lesuur: Nederlands 
 Het	klassenmaatje	surveilleert	tijdens	de	toets,	zo	
	 dat	de	docent	ondertussen	andere	taken	kan	verrichten.
10.50 uur  Kleine pauze 
11.10 uur  4e lesuur: Lichamelijke opvoeding 
 Het	klassenmaatje	ondersteunt	bij	het	klaarzetten	en	
	 opruimen	van	de	materialen,	zodat	de	lestijd	effectief	
	 gebruikt	kan	worden.	
12.00 uur   5e lesuur: Natuurkunde 
 Na	de	klassikale	uitleg	van	de	docent	ondersteunt		
	 het	klassenmaatje	bij	het	klaarzetten,	uitvoeren	en	
	 opruimen	van	het	practicum. 

12.50 uur  Grote pauze 
13.20 uur  6e lesuur: Engels 
 De	leerlingen	oefenen	vandaag	voor	de	mondelinge		
	 toets	die	zij	binnenkort	krijgen.	Het	klassenmaatje	is		
	 gesprekspartner.	
14.10 uur  7e lesuur: Tussenuur 
 Het	klassenmaatje	werkt	samen	met	een	groepje	
	 leerlingen	aan	de	voorbereiding	voor	de	toets	wiskunde		
	 van	morgen.	
15.00 uur  Kleine pauze 
15.20 uur  8e lesuur: Geschiedenis 
 Na de klassikale uitleg ondersteunt het klassenmaatje  
	 de	leerlingen	bij	de	verwerking	van	de	stof.	
16.10 uur  Nabespreking en afronding met de contactpersoon.


