
INLEIDING
In de dagelijkse praktijk voert u allerlei activiteiten uit die bijdragen aan 
het verzorgen van adequaat onderwijs aan individuele leerlingen of 
groepjes leerlingen. U ondersteunt de leerkracht en draagt hiermee bij 
aan de ontwikkeling van de leerlingen. U sluit daarbij aan bij de kaders 
die door de leerkracht zijn uitgezet. U verricht uw werkzaamheden onder 
verantwoordelijkheid van een leerkracht. U heeft de behoefte om u verder te 
professionaliseren zodat u uw kennis en vaardigheden kan versterken.

IETS VOOR U?
Deze opleiding is bedoeld voor onderwijs- en klassenassistenten in het regulier 
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs die 
een relevante opleiding behaald hebben op mbo niveau 3 of 4. Daarnaast is 
het noodzakelijk dat u werkzaam bent als onderwijs- of klassenassistent op een 
school voor primair onderwijs of dat u over een stageplaats beschikt.

LERAARONDERSTEUNER

AVANS+, DÉ SPECIALIST IN HET 
ONTWIKKELEN VAN 
MENSEN EN ORGANISATIES
Met meer dan 200 bachelor-, postbachelor- en 
masteropleidingen is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals. Persoonlijke benadering 
en praktisch toepasbare kennisverwerving staan 
centraal.

DIVERSE LOCATIES DOOR HEEL 
NEDERLAND; ALTIJD DICHTBIJ!
Ook incompany trajecten.



PROGRAMMA
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:

+  Module 1: Communicatie (3 bijeenkomsten)
In deze module leert en oefent u de belangrijkste basisprincipes 
van communicatie die u in staat stellen uw effectieve communicatie 
te versterken. Uw kennis en vaardigheden ten aanzien van 
professionele gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders worden 
vergroot. U leert zich bewust te zijn van de grondhouding die nodig 
is om effectief te communiceren. Aan bod komen onder andere:
+  Concreet gedrag.
+  Luisteren – samenvatten – doorvragen (LSD).
+  Feedback geven.
+  Metacommunicatie.
+  Slechtnieuwsgesprek.
+  SMART.
+  DISC.
+  Kernkwadranten.

+   Module 2: Pedagogiek en didactiek (4 
bijeenkomsten)

Tijdens deze module verbreedt u uw pedagogische en didactische 
kennis en vaardigheden, onder andere de volgende onderwerpen 
komen aan bod:
+  De betekenis van pedagogiek en didactiek.
+   Pedagogische en didactische taken en verantwoordelijkheden 

van de leraarondersteuner.
+  Handelingsgericht werken (HGW).
+  Pedagogische vaardigheden.
+   Verschillende didactische modellen (o.a. GRRIM en Expliciete 

directe instructie (EDI)).
+   De invloed van een lesopzet op het leergedrag en het sociaal 

emotioneel welbevinden van leerlingen.

+   Didactische vaardigheden gericht op het formuleren van een 
lesdoel.

+  Het maken van een lesvoorbereiding.
+  Het uitvoeren van een activerende les.

+  Module 3: Taal (4 bijeenkomsten)
U versterkt uw didactische vaardigheden op het gebied van taal. 
Daarnaast bent u in staat om een krachtige leeromgeving op het 
gebied van taal te creëren, doordat u meer inzicht heeft in wat 
goed taalonderwijs is en hoe dit vormgegeven kan worden. U leert 
uw handelen beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Aan bod komen onder andere: 
+  Begrijpend luisteren en lezen.
+  Taalontwikkeling en taalstimulering.
+  Interactief voorlezen.
+  Woordenschat: de viertakt.
+  Beginnende geletterdheid.
+  Signaleren van leesproblemen (met behulp van toetsen).
+  Spelling.
+  Observeren en foutenanalyse.
+  Opbouw van woorden en spellingstrategieën.

+  Module 4: Rekenen (4 bijeenkomsten)
U werkt aan het versterken van de didactische vaardigheden op het 
gebied van rekenen. Daarnaast bent u in staat om een krachtige 
leeromgeving op het gebied van rekenen te creëren, doordat u 
meer inzicht heeft in de onderwijsbehoeften van de leerlingen en 
beter in staat bent uw eigen handelen hierop af te stemmen. In 
deze module komen onder andere aan bod:
+  Realistische en mechanistische benadering.
+  Kerninzichten.
+  Cognitief netwerk.
+  Het drieslagmodel.
+  Het handelingsmodel.
+  Passende perspectieven.



+  Module 5: ICT (3 bijeenkomsten)
De module ICT kenmerkt zich door het feit dat ICT ondersteunend 
moet zijn aan het onderwijs. Die ondersteunende rol kan uitermate 
goed ingezet worden als zorg-, verrijkings- of verdiepingsinstrument. 
Tegelijkertijd heeft het, over het algemeen, een motiverende 
werking. Eigenvaardigheden wat betreft Microsoft Word, Excel, 
etc. komen niet expliciet aan de orde, maar worden beschouwd als 
zijnde beheerst. Er is aandacht voor onder andere: 
+  ICT bekwaamheid.
+  21ste eeuwse vaardigheden.
+  lesgeven met ICT.

+  Module 6: Intervisie (3 bijeenkomsten)
Het doel van intervisie is om met behulp van een gestructureerde 
methode van elkaars werkvraagstukken te leren. Hiermee wordt 
deskundigheid van de betrokkenen, die allen werkzaam zijn in 
hetzelfde vakgebied, bevorderd en wordt de kwaliteit van het 
werk verbeterd. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met de 
incidentmethode. Ter voorbereiding op een intervisiebijeenkomst 
neemt elke deelnemer een casus mee.

WERKVORM
Tijdens de opleiding wordt voortdurend een koppeling gemaakt 
tussen theorie en praktijk. Met name tijdens de bijeenkomsten zullen 
de nodige theoretische zaken behandeld worden. Ook is er dan 
aandacht voor de vertaling naar de praktijk. U gaat er vervolgens 
op uw werkplek praktisch mee aan de slag. Datgene wat geleerd 
wordt, zal veelal direct toepasbaar zijn. Daarnaast is er veel 
aandacht voor uw eigen professionele houding en gedrag. Hieraan 
wordt gewerkt door iedere bijeenkomst te reflecteren op het eigen 
handelen.

STUDIEBELASTING
De opleiding Leraarondersteuner bestaat uit 21 bijeenkomsten 
van 3 uur. De opleiding duurt 1 jaar. Daarnaast moet u rekening 
houden met 3 uur zelfstudie (voorbereiding, nazorg, uitvoeren, 
verwerken van opdrachten en reflecteren) per bijeenkomst. De 
gemiddelde studiebelasting is 126 uur.

DIPLOMA
Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvangt u van 
Avans⁺ een certificaat.

RESULTAAT
Na afloop van de opleiding Leraarondersteuner bent u beter dan 
voorheen in staat om leerlingen te begeleiden en de leerkracht te 
ondersteunen. Uw kennis en vaardigheden wat betreft pedagogiek 
en didactiek, taal, rekenen en ICT zijn versterkt. Daarnaast heeft u 
uw communicatieve vaardigheden verbeterd. U bent in staat om 
met leerlingen (individueel of in groepen) een goed pedagogisch 
klimaat neer te zetten en uw handelen af te stemmen op de 
leerdoelen. Na het volgen van deze opleiding heeft u geen 
lesgeefbevoegdheid. U werkt altijd onder verantwoordelijkheid van 
de leerkracht.

OPLEIDINGSPLAATS EN STARTDATA
U kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland.  
U vindt de startdata op www.avansplus.nl.

STUDIEKOSTEN EN INSCHRIJVEN
De studiekosten van deze opleiding vindt u op www.avansplus.nl.  
Op de site kunt zich tevens inschrijven voor de opleiding.

MEER INFORMATIE?
Heeft u vragen over de opleiding 
of bent u geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met 
de opleidingsmanager via  
0900 110 10 10 (lokaal tarief) of  
via info@avansplus.nl. 


