
Een cursus voor de onderwijsassistent



Als onderwijsassistent word je breed ingezet binnen een 
basisschool. Je bent ook regelmatig bezig met activiteiten 
die de vakken taal en rekenen raken. In de bovenbouw kan 
dat soms best spannend zijn. Het is misschien lang geleden 
dat je de leerstof die bij taal en rekenen wordt aangeboden 
zelf aangeleerd hebt gekregen. Het werken in de bovenbouw 
spreekt je misschien wel heel erg aan. Alleen, zit je nog wel zo 
goed in die leerstof van taal en rekenen…….

“Help! Hoe zat het ook 
alweer met die breuken=” 

Uit contacten tussen het werkveld en het ROC Menso Alting is naar voren 
gekomen dat er binnen basisscholen behoefte is aan verdere professionalisering 
van onderwijsassistenten op het gebied van taal en rekenen. We gaan daarom 
een cursus aanbieden waardoor jij, als onderwijsassistent, weer helemaal 
‘boven’ de leerstof – ook die van de bovenbouw – staat. 
Tijdens deze cursus van 10 weken frissen we jouw eigen kennis en vaardigheid 
met betrekking tot taal en rekenen (weer) op én hebben we ook aandacht voor 
de didactiek. Want iets zelf weten is één, maar het ook nog goed overbrengen is 
twee!

INHOUD
Tijdens de cursus gaan we allereerst aan de 
slag met het bijwerken van je eigen kennis en 
vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. 
Daarin sluiten we zoveel mogelijk aan bij jouw 
voorkennis en jouw persoonlijke context. De op jouw 
school gebruikte taal- en rekenmethode nemen we daarbij uiteraard mee. 
Daarnaast hebben we aandacht voor de didactische kant: hoe leg je bepaalde 
taalkundige of rekenkundige onderdelen goed uit? Tijdens de bijeenkomsten is 
er ruimte om dat te oefenen, maar je neemt dit natuurlijk ook vooral mee naar je 
eigen onderwijspraktijk. 

“Juf, wat is een bijvoeglijk naamwoord=”  
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OPZET
Het is de bedoeling dat de cursus vanaf het voorjaar 
van 2022 wordt aangeboden. De cursus duurt 10 weken. 
Iedere week is er een bijeenkomst van 3 klokuren (1,5 uur 
Nederlandse taal, 1,5 uur rekenen). De bijeenkomsten zijn in ons  
schoolgebouw aan het Vondelpad in Groningen.

GEÏNTERESSEERD?
Ben je onderwijsassistent en denk je dat deze cursus voor jou waardevol kan zijn? 
Vraag dan eens aan je directeur/leidinggevende wat de mogelijkheden zijn. En 
wie weet ontmoeten we je in het voorjaar van 2022 dan bij ons op school!
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