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Situatie afgelopen maanden



Introductie 

- Maarten-Harm Verburg
- m.verburg@vu.nl  
- PAL-coördinator bèta
- Bètapartners

- Coördinatie alfa/gamma: Mathilde Spruyt

- Samenwerking VU & UvA
- Uitvoering door Bètapartners VU/UvA en Pre-University 

College VU



Opbouw PAL
- Hoofddoel PAL: bijdrage bij aanpak lerarentekort 

- Studenten op een laagdrempelige manier introduceren met 
een functie binnen het onderwijs

- Goed matchen vereist

- Hoofddoel op school: ondersteunen in school
- Waardevolle toevoeging binnen schoolorganisatie

- Het mes van PAL snijdt aan tien kanten



Studentinzetopschool.nl
- Ontstaan in november 
- Ervaringen delen 

- Landelijk platform
- Negen universiteiten en drie landelijke partners
- Not-for-profit initiatieven 

- Steun van VO-raad, VSNU, VH, LAKS 
- www.studentinzetopschool.nl



Opbouw PAL
- Bijbaan (betaald) voor bachelor- en masterstudenten UvA & VU

- Tweede deel eerste jaar en verder
- Minstens vier (4) uur per week 
- Matching studenten met scholen
- Financiering PAL-student vanuit VO-school
- PAL-cursus

- 500 studenten in poule, 200 met afgeronde cursus
- 60 studenten werkzaam in 20 scholen



PAL op school
- Werkzaamheden

- Bijles binnen en buiten lestijd
- Een op een begeleiding
- Instructie in kleine groepen
- Nakijken
- Onderwijsplein 
- Practica begeleiden

- Maar: niet onbevoegd en zonder begeleiding voor een groep
- En: input werkzaamheden en behoefte vanuit docenten essentieel 



Ervaringen
- Studenten

- Waardevolle ervaring op korte en lange termijn
- Zoeken naar communicatiestructuur op school
- Laatste zetje naar een vervolg bij de lerarenopleiding

- Scholen
- Waardevol perspectief op school
- Implementatie vraagt soms geduld 
- Ook mogelijkheden om oud-leerlingen te betrekken
- Investering betaalt zich terug, met en zonder subsidie 



Wat is nodig op school?
- Behoefte vanuit docenten/secties

- Constructieve samenwerking tussen schoolleiding & HRM
- Heldere afspraken tussen student en school

- Bij voorkeur: één coördinator

- Vanuit PAL: handreiking beschikbaar
- Inzet en begeleiding PAL, aannamebeleid, financiële paragraaf



Interesse of meer informatie?
Maarten-Harm Verburg 
m.verburg@vu.nl
www.palvoordeklas.nl

Landelijk platform: 
www.studentinzetopschool.nl

Video over PAL: 
https://vimeo.com/464157340


