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Maaike Tesselaar en Philip van der Zee / Regius College Schagen en Maarten-Harm Verburg / Bètapartners

Persoonlijk Assistent van 
de Leraar en PAL-junior 
Afgelopen jaren is het lerarentekort steeds groter 
geworden; zeker voor de bètavakken is het tekort nijpend. In 
de strijd hiertegen heeft Bètapartners het project Persoonlijk 
Assistent van de Leraar (PAL) geïntroduceerd en wordt er op 
het Regius College Schagen met leerlingcoaches gewerkt, 
PAL-junior genaamd. Beide organisaties vertellen hieronder 
meer over deze inspirerende initiatieven.

DIDACTIEK

Voordat een PAL op school komt, kan er voor 
de betrokken docenten op school een pre-
sentatie worden gegeven, om meer over de 
inhoud van het project te leren en om vragen 
te stellen. Daarnaast wordt er, zowel met de 
PAL-studenten als met de scholen, regel-
matig geëvalueerd hoe de samenwerking op 
school verloopt. Sinds de grootschalige her-
start van het PAL-project in september 2019, 
zijn er binnen Noord-Holland en Flevoland 
reeds dertig scholen die interesse hebben in 
één of meer PAL-studenten.

Opstap naar het docentschap
Dat het werk als PAL een goede opstap kan 
zijn naar het docentschap, bewijzen Sandesh 
Ramsoekh en Bert Haalboom. Sandesh is 
sinds enkele jaren werkzaam als docent 
scheikunde op het Vechtstede College te 
Weesp. In het verleden is hij actief geweest 
als PAL. Sandesh: “Tijdens mijn studie schei-
kunde zag ik per toeval een vacature voor 

In het PAL-project krijgen bèta-bachelor-
studenten van de Vrije Universiteit en 
Universiteit van Amsterdam een bijbaan 

aangeboden als PAL in het voortgezet onder-
wijs. Een PAL werkt minimaal vier uur per 
week en voert doorgaans verschillende taken 
uit, onder andere de begeleiding van profiel-
werkstukken, de ontwikkeling van lesmateri-
aal, het bieden van een nieuw fris perspectief 
op de huidige lespraktijk. Daarnaast kan de 
student vakkennis die hij/zij heeft opgedaan 
in de bachelorstudie implementeren in bij-
voorbeeld extra-curriculaire activiteiten van 

de school. Op deze manier worden studenten 
dus op een laagdrempelige manier geïnteres-
seerd voor het leraarschap.

Voorkeuren matchen, cursus volgen
Uiteraard is het van belang dat PAL-studen-
ten goed voorbereid aan het werk gaan. Deze 
voorbereiding start bij het matchen van de 
voorkeuren van een PAL-student met die van 
de school die een PAL in dienst wil nemen. 
Er wordt gekoppeld op basis van de gewenste 
taken en de gewenste locatie waar studenten 
willen werken. Wanneer er een match is 
tussen school en potentiële PAL, gaat de PAL 
op gesprek bij de school.
Tegelijkertijd volgt de PAL een cursus, die is 
samengesteld door de lerarenopleidingen 
van UvA en VU en Bètapartners. In de cursus 
ontvangt de PAL informatie over de opbouw 
van het PAL-schap en is er aandacht voor 
didactiek en het oefenen van diverse situaties 
in de school. Nadat een student de cursus 
heeft afgerond, kan hij/zij direct aan de slag 
in de school.

Student en school worden begeleid
Niet alleen de studenten worden begeleid, 
Bètapartners begeleidt ook de scholen. 

Bert Haalboom.

MAARTEN-HARM VERBURG:  

www.linkedin.com/in/maartenharm

MAAIKE TESSELAAR is docent Nederlands  

en wiskunde en PAL-juniorcoördinator

PHILIP VAN DER ZEE is docent geschiedenis  

en PAL-juniorcoördinator

Bijbaan in het onderwijs: op naar meer bètadocenten
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Persoonlijk Assistent van de Leraar en PAL-junior

PAL en hier kon ik mijn kennis 
van scheikunde combineren met 
een bijbaan. Tegelijkertijd was 
het niet mijn doel aan de slag 
te gaan in het onderwijs. Door 
de laagdrempeligheid van de 
functie en de goede begeleiding 
door oud-collega Herbert van de 
Voort (scheikundedocent), heb 
ik ervoor gekozen om verder te 
werken in het onderwijs.”
Voor toekomstige PAL-studen-
ten heeft Sandesh drie tips: 
“Wees assertief, dat werkt in het 
voordeel van de school maar ook 
van jouzelf. Daarnaast is het van 
groot belang om jezelf te zijn en 

te vertrouwen op je kennis. Ook met alleen 
kennis uit het eerste jaar scheikunde, kun je 
leerlingen enorm helpen.”

Mijn leukste bijbaan ooit
Bert Haalboom, docent natuurkunde en nlt 
op het Martinuscollege in Grootebroek, laat 
zien dat het werk als PAL ook van toegevoeg-
de waarde is wanneer je al weet dat je het 
onderwijs in wil. “Nog voor mijn eerste dag 
als student natuur- en sterrenkunde wist ik 
het al: ik wil voor de klas. Met enige teleur-
stelling over het ontbreken van een leraren-
component in de bachelor, werkte ik mij door 
de eerste twee jaar heen. Tot ik een mailtje 
kreeg: Gezocht: persoonlijk assistent van de 
leraar. Ik meldde mij aan en had de leukste 
bijbaan die ik ooit heb gehad. Hierin ontwik-
kelde ik lesmateriaal, hielp in de lessen, gaf 
examentraining, begeleidde groepjes met 
hun PWS, keek toetsen na, ging mee op werk-
week en kreeg een ontzettend goed beeld 

van het werk van een 
leraar. Toen aan het 
einde van het jaar 
werd gevraagd of 
ik het jaar erna een 
aantal klassen les 
wilde geven, hoefde 
ik ook niet lang te 
twijfelen: natuurlijk! 
Ondertussen zijn 
we tien jaar verder 
en kijk ik nog steeds 
met plezier terug op 
mijn PAL-periode.”

Leerlingen helpen leerlingen
Op het Regius College in Schagen wordt 
gewerkt met PAL-junior, binnen de school 
bekend als leerlingcoaches. Verschillende 
leerlingen uit de derde klas en de boven-
bouw geven bijles aan leerlingen die om 
hulp vragen.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen 
alle leerlingen vanaf de derde klas een e-mail 
met een oproep: Wie wil er leerlingcoach 
worden? Ieder jaar is het Regius weer blij 
verrast met het aantal aanmeldingen, vaak 
rond de dertig. Deze leerlingen zijn allemaal 
enthousiast en geven zich om verschillende 
redenen op, zoals:

•  Leerlingen vinden het leuk om iemand 
anders te helpen;

•  Leerlingen hebben in het verleden zelf een 
leerlingcoach gehad;

•  Het staat goed op het cv van leerlingen;
•  Leerlingen willen misschien eens in het 

onderwijs werken en zien dit als een mooie 
test om te kijken of dit iets voor hen is. 

Koppelen en begeleiden
Wanneer er behoefte is aan een leerling-
coach, koppelen de coördinatoren van 

het PAL-junior project de leerling aan een 
geschikte coach. Telefoonnummers worden 
uitgewisseld en een eerste afspraak wordt 
gemaakt. Vanaf dat moment regelen de 
leerlingen alles verder samen en kunnen ze 
gebruikmaken van een coachlokaal.
De schoolleiding van het Regius College 
ondersteunt het leerlingencoachen. Twee 
docenten krijgen uren om dit project te 
begeleiden. Wekelijks worden zij twee uur 
uitgeroosterd om leerlingen te koppelen. 
Tijdens deze uren verzorgen zij ook bij-
eenkomsten voor de leerlingcoaches over 
effectief bijles geven. Aan het einde van het 
jaar worden de coaches op een ijscoupe bij 
de lokale ijssalon getrakteerd en ontvangen 
ze een certificaat. 

Het mes snijdt aan twee kanten
Leerlingen die gecoacht worden geven stee-
vast aan dat hulp van een leerlingcoach een 
positief effect heeft op hun cijfers. “Ik haalde 
nooit een voldoende voor wiskunde. En nu 
haal ik zelf zevens en soms een acht.” Een 
opvallende bijkomstigheid is dat de coaches 
aangeven dat zij meer gemotiveerd voor 
school zijn door het coachen. Daarnaast ge-
ven sommige coaches aan door het leerling-
coachen een lerarenopleiding te overwegen.

Stap in de goede richting
Zowel de inzet van PAL-studenten door Bèta- 
partners als leerlingcoaches op het Regius 
College in Schagen, kunnen op de lange 
termijn een bijdrage leveren aan de instroom 
van docenten in het voortgezet onderwijs. En 
op korte termijn bieden zowel PAL als leer-
lingcoaches een extra ondersteuning in de 
school en zijn ze een waardevolle aanvulling 
op de dagelijkse lespraktijk.

Meer weten?
PAL-project: verbinden van voortgezet met 
hoger onderwijs
 www.palvoordeklas.nl of neem contact op 
met PAL-coördinator Maarten-Harm Verburg 
via pal@vu.nl

PAL-Junior: leerlingen helpen leerlingen
 Kijk op www.regiuscollege.nl of neem contact 
op met PAL-junior coördinatoren: 
Maaike Tesselaar, tem@regiuscollege.nl of 
Philip van der Zee, zee@regiuscollege.nl 

Sandesh Ramsoekh.

Gezocht:  
Persoonlijk 
Assistent van 
de Leraar


