
 

 

Studenten inzetten op school 
Landelijk platform om examenleerlingen te ondersteunen en 
visie op een duurzame aanpak van het lerarentekort 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Studenteninzetopschool.nl is een landelijk platform van initiatieven waarbij studenten uit het hoger 
onderwijs worden ingezet om leerlingen (van de eindexamenklassen) in het voortgezet onderwijs te 
ondersteunen. Het platform  (not-for-profit ) bundelt de krachten en wil de negatieve gevolgen van de 
coronacrisis minimaliseren door vo-leerlingen te helpen bij bijvoorbeeld de voorbereiding op hun 
examens en door docenten uit het vo een steuntje in de rug te geven. 
De ondersteuning van leerlingen heeft meestal de vorm van één-op-één bijles die in principe zowel 
online als offline te organiseren is. Maar ook andere vormen van ondersteuning, zoals groepslessen, zijn 
bespreekbaar. 
 
De studenten geven aan in welke vakken ze ondersteuning kunnen geven. De school geeft aan welke 
leerlingen ondersteuning nodig hebben en waarin. Daarna wordt er gezocht naar een match.                          
De studenten krijgen een door een lerarenopleiding verzorgde cursus over de meest adequate 
begeleiding richting het eindexamen. Deze cursus wordt aangevuld met terugkombijeenkomsten en 
webinars om van elkaar te leren. Zo kan een kwalitatief hoogstaande begeleiding worden gegarandeerd. 
 
Voor de studenten is deze ondersteuning een leuke bijbaan met maatschappelijke impact. Voor 
sommige leerlingen is het misschien wel het verschil tussen zakken of slagen in 2021! 
 
De school betaalt een vast bedrag per uur bijles vanuit de door OCW hiervoor beschikbaar gestelde 
gelden. Dit bedrag ligt voor deze ondersteuning op 27,50 euro inclusief eventuele btw per uur 
ondersteuning. De studenten zijn in loondienst. Eventuele reiskosten in het geval van offline bijlessen 
komen hier bovenop. 
 
De initiatieven van studentinzetopschool.nl hebben een gezamenlijke visie op een duurzame aanpak van 
het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Alle initiatieven laten studenten namelijk direct ervaren 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☒ vwo 
☐ mbo  
☒ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☒ Visie, beleid en kwaliteit 
☐ LOB-leeromgeving 
☐ LOB-programma 
☐ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☒ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☒ Professionalisering 
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hoe mooi het is om aan het onderwijs bij te dragen en leerlingen en docenten te ondersteunen. 
Daarnaast brengen de initiatieven studenten in nauw contact met een lerarenopleiding, waardoor 
mogelijkheden als het volgen van een educatieve minor onder de aandacht worden gebracht. 
Hiermee is het doel op de langere termijn – sterker uit de crisis komen – geborgd. 

  

Tips 
 
 

Kijk het filmpje https://youtu.be/pVweSE1nT0Y  
 
Overzicht deelnemende initiatieven: https://studentinzetopschool.nl/  

• Persoonlijke Assistent van de Leraar UvA/VU - Regio Noord-Holland &  
• Persoonlijke Assistent van de Leraar Universiteit Leiden - Regio Leiden 
• Persoonlijke Assistent van de Leraar UT - Regio Oost-Nederland 
• Persoonlijke Assistent van de Leraar TUE - Regio Eindhoven 
• Student op School - Regio Utrecht & Leiden 
• Student op School Tilburg - Regio Brabant 
• Stichting TopTutors - Landelijk 
• Studenten Helpen Scholieren - Landelijk 
• Van Student naar Docent - Landelijk 

  

Meer weten? 
 
 

https://www.ad.nl/binnenland/studenten-schieten-examenkandidaten-te-hulp-met-bijlessen-leuk-om-
me-nuttig-te-maken~a1266147/ 

  

Contactpersoon Ralph Meulenbroeks, r.f.g.meulenbroeks@uu.nl  
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