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“Ik heb bij mijn werkzaamheden weinig contact gehad met 
leerlingen, heb meer algemene taken uitgevoerd zoals 
surveilleren en veel correctiewerk om werkdruk bij docenten 
weg te nemen.”

“Ik ga een educatieve minor doen, hoewel dat niet 
door PAL kwam, want dat wilde ik eerder al doen. Wel ben ik 
PAL gaan doen of het echt bij me past en dat lijkt wel zo te 
zijn.”

“Ik vond de crashcourse (de PAL training) 
erg nuttig, maar zou het ook fijn vinden om meer training nog 
te krijgen ondanks dat ik nog niet de educatieve minor doe.”

“Ik overweeg misschien een 
educatieve minor te doen, maar het past niet in mijn 
studieprogramma dus waarschijnlijk ga ik het niet doen.”

“Ik heb de educatieve minor al gevolgd :)”

“I have had little contact with students during my work, I 
have performed more general tasks such as surveillance 
and a lot of correction work to take away the work
pressure from teachers.”

“I'm going to do an educational minor, although
that was not due to PAL, because I wanted to do that
before. I did go PAL to see if it really suits me and that
seems to be the case.”

“I found the crash course (the PAL 
training) very useful, but would also like to get more 
training even though I am not yet doing the educational
minor.”

“I might consider doing an
educational minor, but it doesn't fit into my study program 
so I probably won't do it.”

“I have already taken the educational minor :)”
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Onderzoek naar de studenteninzet in het vo



Wat werkt voor ons?

+ Eerlijke communicatie (ook als

het niet goed gaat)

+ Open staan voor feedback

+ Flexibiliteit binnen duidelijke

kaders



Wat werkt voor jullie? 



Wat werkt voor jullie? 

• In groepen, ongeveer 15 minuten:
• Kies een samenwerking

• Welke actoren spelen een rol?

• Wat maakte deze samenwerking goed? Geef een concreet voorbeeld. 

• Wat ging er echt mis? Geef een concreet voorbeeld.

• Wat kan er beter in de samenwerking? Hoe?

• Wat neem je mee uit deze samenwerking naar andere samenwerkingen?

• Tijd over? Kies een tweede samenwerking 



Terugblik

• Wat nemen we mee?



Meer informatie?

• www.studentinzetopschool.nl

• Ralph Meulenbroeks
• Voorzitter en medeoprichter StudentinzetopSchool

• R.f.g.meulenbroeks@uu.nl

• Maarten-Harm Verburg
• Projectleider Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL) VU/UvA & 

medeoprichter StudentinzetopSchool
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