
Samen Opleiden – een kijkje 
in een andere keuken 
 “Onze studenten meteen vanaf de start, onder begeleiding van een docent, kennis laten 
maken met de beroepspraktijk zodat studenten beter voorbereid starten met de stage!" 
Dat is voor Margriet van Mil (kerndocent ROC Ter Aa) een eerste aanleiding om de stoute 
schoenen aan te trekken om een nieuw -samen opleiden- initiatief op te zetten. Zij vindt in 
basisschool Dierdonk te Helmond een mooie partner om een twintigweeks traject voor 
hun studenten op te zetten. Maud de Swart en Jara Corsten (docenten pedagogiek, ROC 
ter Aa) bieden zich enthousiast aan om dit initiatief mee vorm te geven. In deze reportage 
een mooi voorbeeld van een ‘ander’ samen opleiden initiatief. Een initiatief met 
verrassende overeenkomsten. En een mooi traject waar je vast inspiratie uit kunt halen!  
 

Samen opleiden van MBO-studenten  
In schooljaar 2017-2018 start het MT van 
Basisschool Dierdonk (Qliq Primair), Rachel 
Deelen als schoolopleider en docenten van ROC 
Ter Aa met de eerste stappen voor een nieuw 
initiatief. Ze besluiten dat eerstejaars studenten 
de kans moeten krijgen om eerder en intensiever 
kennis te maken met praktijk(leren). Allereerst 
wordt gekozen voor een groep studenten 
pedagogisch medewerker bij de TSO 
(tussenschoolse opvang). Later wordt geregeld 
dat ook de studenten onderwijsassistent op 
basisschool Dierdonk kunnen aansluiten.  
 
Samen opleiden is samen ontwikkelen 
Beide partners gaan vanaf dat moment na 
evaluaties met de studenten en met elkaar met 
regelmaat samen rond de tekentafel om te kijken 
hoe het project steeds beter vorm kan krijgen.  
 
De uitgangspunten hierbij zijn met name dat het 
project de studenten: 

o voorbereidt op de BPV 
(beroepspraktijkvorming/stage) ; 

o een reëler beroepsbeeld geeft; 
o werknemersvaardigheden leert.  

 
Men start met een uurtje extra ‘praktijktijd’ per week voor de eerstejaars studenten, waarin zij 
mogen meedraaien binnen de TSO. Daaraan gekoppeld is er een uur per week specifieke 
begeleiding op de eigen opleiding. Na evaluatie blijkt dat de vroege kennismaking met de 
doelgroep de studenten veel brengt in lessituaties op school. Studenten verbinden vanaf de 
eerste lesweek de praktijk aan de theorie. Anderzijds blijkt de voorzichtige keuze voor dit uurtje 
praktijktijd de nodige nadelen met zich mee te brengen. De studenten zijn wat te kort in de 
praktijk om echt ervaring op te doen, zien daarbij veel verschillende gezichten en missen 
daardoor de verbinding die nodig is om feedback te kunnen ontvangen. Ook is het lastig een 
vaste rol of taak binnen dat uur te vinden, waardoor de effecten op het leren nog minimaal zijn. 
Tijd voor een nieuw plan dus. 
 



Vol overtuiging 
Er volgen in 2018-2019 wat aanpassingen en een uitbreiding van 
het aantal studenten. Uiteindelijk wordt dit schooljaar (2019-2020) 
gekozen om eens per week twee volledige klassen (!) van de 
opleiding tot onderwijsassistent een heel dagdeel te koppelen aan 
de basisschool. Ook worden drie groepen studenten pedagogisch 
medewerker gekoppeld aan de TSO. Een keuze met praktische 
gevolgen, maar vooral een keuze die men samen vol overtuiging 
maakt 
 
Vanaf dat moment is basisschool Dierdonk met recht opleidingsplek 
te noemen voor eerstejaars studenten MBO. Eerstejaars studenten 
onderwijsassistent komen op woensdag- of donderdagochtend om 
8.00 uur naar de basisschool en starten daar gezamenlijk -in een 
eigen lokaal- de dag met hun docent. Vanaf 8.15-10.30 uur zijn de studenten in de klassen om 
daar te ondersteunen én zelf te leren. De docent van de opleiding loopt rond en observeert. Na 
10.30 uur komen de studenten terug in hun eigen lokaal met hun docent. Een uitgelezen kans om 
direct de meest optimale theorie-praktijkkoppeling te maken. De ervaringen en ontdekkingen zijn 
immers nog super vers!  
  

Deze keuze blijkt een belangrijke ontwikkelstap. Natuurlijk levert het ook weer nieuwe 
uitdagingen op. Het is voor de studenten even wennen dat zij al om 8.00 uur gezamenlijk starten. 
Ook roostertechnisch en praktisch gezien is het even zoeken. Van de opleiding vergt het om de 
wettelijk vereiste begeleidingsuren goed in te regelen en vraagt het de nodige flexibiliteit qua 
begeleiding en roostering. Van de basisschool vraagt het flink wat draagkracht van het gehele 
team. Daar komt de vraag naar boven hoe men samen het overzicht behoudt en hoe men 
optimaal waarde toevoegt aan het leren van de studenten. Maar; voor elk dilemma zoeken zij een 
oplossing en gaan zij het avontuur met elkaar aan. Men weet immers waar men het voor doet; 
samen investeren in goed opgeleide professionals voor de toekomst! 
 
 
 
 



Leerwinst voor de student en team 
De studenten geven aan dat zij het bijzonder vinden dat zij deze kans krijgen. Ze voelen zich 
welkom en vinden de ontvangst in het team geweldig. Door de vroege kennismaking met de 
praktijk ontdekken studenten al snel wat bij hen past en waar men nog iets te leren heeft. Ook de 
docent van de opleiding krijgt veel sneller en beter zicht op de ontwikkeling van de studenten. Het 
vormen van een passende 
beroepshouding is in deze fase zeer 
belangrijk. Dit levert vervolgens ook weer 
mooie gesprekken op in een team. Want 
wat mag je nu exact verwachten van een 
student? En hoe ‘model’ je als ervaren 
professional goed welke houding en 
gedrag bij het beroep past? Als ruimte 
ontstaat om echt samen te gaan werken 
gaat men ook nadenken over eigen 
professionaliteit. Met name dat deel is 
dubbele winst te noemen.  
Bij de TSO zijn er inmiddels plannen 
ontstaan voor een traject waarbij vanuit 
ROC Ter Aa nascholing wordt 
aangeboden voor geïnteresseerde 
vrijwilligers.Dit schooljaar is het initiatief uitgebreid met een tweede school; basisschool In ’t Hart 
van het Hout. Ook daar is men erg enthousiast van start gegaan.  
 
Enthousiast? 
Op woensdag zou er nog een klas kunnen starten bij een school in de regio. Belangrijk hierbij is 
wel dat er voldoende plek beschikbaar is om een hele klas (ongeveer 22 studenten) te plaatsen 
voor de specifieke periode van 20 weken. Ook is voorwaardelijk dat er een lesruimte beschikbaar 
is voor de studenten. Mocht je interesse hebben? Neem dan contact op met Margriet van Mil, 
ROC Ter Aa / Onderwijs & Kinderopvang College m.v.mil@roc-teraa.nl  

 


