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Onderwijsassistent
Vind je het leuk om met kinderen te werken, om ze iets uit te leggen en ze te begeleiden bij hun schooltaken? Lees
dan snel verder over de mbo-opleiding Onderwijsassistent!
Als onderwijsassistent werk je in een school onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Je helpt de
leerkracht bij allerlei activiteiten binnen en buiten de klas en bent op de hoogte van de ontwikkelingen van het kind
of de jongere. Daarnaast voer je ook eenvoudige onderwijsinhoudelijke taken uit. Je bent iemand die goed kan
samenwerken met de leerkracht(en), maar houdt ook van zelfstandig werken. Je kunt goed luisteren en je hebt
geduld. Tip: je kunt ook met jongeren gaan werken in het speciaal en voortgezet onderwijs.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert omgaan met kinderen, jeugdigen, ouders en verzorgers. Je leert ook de basisprincipes
van pedagogisch handelen zodat je de kinderen en jongeren goed kunt begeleiden. Je krijgt
kennis van bepaalde methodieken, zodat je aansluiting hebt met de taken van de leerkracht. Je
leert activiteiten voorbereiden, organiseren en uitvoeren. Er wordt van je verwacht dat je
zelfstandig kunt werken en initiatief kunt nemen. Dit oefen je in de opleiding en in de praktijk. Ook
werk je aan de ontwikkeling van je sociale vaardigheden, leer je hoe je kunt samenwerken en hoe
je feedback kunt geven en ontvangen. Daarnaast zijn de vakken Nederlands, Engels en rekenen
verplicht voor de aankomende onderwijsassistent.
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• begeleiden van kinderen bij ontwikkeling
• werken aan kwaliteit en deskundigheid

• uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar
Uitvoeren van taken rondom lessen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden*: € 500,- (hele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
• Verklaring Omtrent het Gedrag: ca. € 40,-, (alleen nodig indien de stage instelling deze nodig
acht. )
De kosten voor onderwijsbenodigdheden zijn exclusief een laptop.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je loopt in alle leerjaren stage. Het Horizon College zorgt voor een geschikte stageplaats.
Een VOG is bij uitzondering nodig bij deze opleiding.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo niveau 2
• mbo niveau 3
Vervolgopleiding
• hbo Pedagogiek
• hbo Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Crebo: 25698

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.
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