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Onderwijsassistent - Niveau 4
Vind jij het leuk om met kinderen te werken? Wil je graag een steentje bijdragen aan het lesgeven
op basisscholen of het speciaal onderwijs? Ben je flexibel ingesteld, toon je initiatief en kun je goed
zelfstandig werken? Kies dan voor de opleiding Onderwijsassistent. Wil je meer weten, kijk naar het
filmpje over het beroep.
Richting:

Sociaal-pedagogisch werk

Duur:

Leerweg:

bol

Startmoment(en): september

Niveau:

4

Crebonummer:

Het beroep
Als onderwijsassistent werkt je in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs,
speciaal onderwijs of in de volwasseneducatie. Je
assisteert de leerkracht, op organisatorisch als op
pedagogisch gebied. Een onderwijsassistent werkt dus
samen met de docent, maar ook met andere collega’s,
zoals administratieve en facilitaire medewerkers. Je
hebt een breed takenpakket. Zo help je bijvoorbeeld bij
de voorbereiding en de uitvoering van lessen.
Individueel of in kleine groepjes leg je de leerstof uit of
beantwoord je vragen. Ook assisteer je bij de
organisatie van activiteiten, schoolreisjes en andere
excursies.

Toelatingseisen
diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2 & 3
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
diploma havo
Lees meer over ons toelatingsbeleid

3 jaar
25485

samenwerkt en overleggen voert met
leerkrachten en andere collega’s;
en zorgt voor een veilige omgeving.
In de drie jaar durende opleiding zorgen wij ervoor dat
jouw talent tot bloei komt. Samen met werkgevers in de
regio, onze docenten en jouw inzet. Dat doen we in
kleinschalige lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk.
Bij het Da Vinci College heb je een leuke en leerzame
tijd en je versterkt jezelf in de baan die bij je past.
Versneld traject met diploma Pedagogisch
medewerker kinderopvang niveau 3
Heb jij de niveau 3 opleiding Pedagogisch medewerker
kinderopvang afgerond, dan kun je de opleiding
Onderwijsassistent (niveau 4) versneld volgen: in één,
in plaats van drie jaar. Klik hier voor meer informatie.
Hybride leren én dubbel diplomeren
Deze opleiding is er niet alleen in bbl- en bol-vorm,
maar er is ook een innovatief ‘hybride’ leertraject.
Binnen dat traject pas je de theorie meteen toe in ‘het
echt’. De school is als het ware naar de praktijk
gehaald. Bovendien is het mogelijk om in dit traject 2
diploma’s te halen: voor Onderwijsassistent én
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Lees hier
meer.

De opleiding

Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2020 ? 2021

Tijdens de opleiding Onderwijsassistent leer je onder
andere hoe je:

De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

lesactiviteiten voorbereidt en uitvoert;
toezicht houdt en begeleidt buiten de lessen;
coördinerende taken uitvoert binnen de school;
de behoeften en wensen van kinderen
inventariseert;
ondersteunt bij verzorgende taken;

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/onderwijsassistent/pdf

De vakken
In de praktijkvakken leer je de juiste (product)kennis en
vaardigheden en de juiste werkhouding voor het vak.
Vakken die je volgt zijn onder andere: Pedagogiek,
Begeleiden, Didactiek, (Ontwikkelings-)psychologie,
Communicatie, Cultuur en Religie, Sport en Spel,
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Beeldend Vormen, Drama en Wereldoriëntatie.
De algemene vakken bij de opleiding
Onderwijsassistent zijn: Engels, Nederlands, Rekenen,
Loopbaan en Burgerschap.

Vervolgopleiding
Werken
Met het diploma Onderwijsassistent kun je aan de slag
in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (vmbo),
speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs
(mbo) of volwassenenonderwijs.
Doorleren
Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, kun je ook
kiezen om door te stromen naar een hbo-opleiding.
Met name de pabo en lerarenopleidingen sluiten goed
aan op de niveau 4 opleiding Onderwijsassistent.
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Sociaal-pedagogisch werk
Welzijn is de sector waarbij je als hulpverlener en
vakspecialist werkzaam bent in de sector zorg en
welzijn. Het gaat hier om zowel heel jonge mensen
(baby's, peuters, kleuters) als ook mensen die
speciale zorg nodig hebben door ziekte of handicap
en ouderen.
De doelgroep is zo heel erg breed, dat als je iets
hebt met zorg en liefde geven aan mensen die dat
zo hard nodig hebben, je hier altijd een mooie
opleiding en baan kunt vinden.
Je bent een mensenmens, je hebt geduld, je kunt
goed luisteren en bovendien ben je zeer deskundig
in jouw hulpverlening.
Het beroep is zwaar maar je krijgt er ook weer heel
veel voor terug.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt €
1118,-. per cursusjaar. De hoogte van het lesgeld
wordt ieder jaar vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je
wettelijk verplicht het bedrag te betalen aan de
Dienst Uitvoering Onderwijs. Naast het lesgeld zijn
er ook nog bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld
kosten voor boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Gorinchem
Mollenburgseweg 82
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/onderwijsassistent/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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