Jaap de Ruiter
duaal student PABO

“Het is leren door te doen”
Voor de opleiding Onderwijsassistent volgde Jaap de Ruiter (22) al diverse stages. De laatste stage
was bij de Ds. A. Stuijvenbergschool in Nunspeet. Dat beviel zo goed, dat hij informeerde of hij daar
kon blijven via de duale route van de pabo-opleiding van Driestar hogeschool. Dat lukte! Nu zit Jaap
in het derde en laatste jaar van zijn opleiding en geeft hij les aan groep 8. “Hier heb je vrijheid en
verantwoordelijkheid, daar geniet ik enorm van.”
Na de opleiding Onderwijsassistent had Jaap heel helder dat hij de duale route van de pabo wilde doen: werken
en leren tegelijk. “Ik wilde graag snel de praktijk in. Natuurlijk moet je sommige dingen weten vanuit de theorie,
maar ik leer vooral door de praktijk. In het begin vroeg ik me weleens af hoe te reageren op een puber. Nu maak ik
bijvoorbeeld een bepaalde grap bij iemand waar dat kan. Dat voel je aan. Dat leer je niet in een boek.”
Verschil met stage
Het was best wennen om zelfstandig voor de klas te staan, maar de begeleiding vanuit de Stuijvenbergschool was
voor Jaap erg prettig. “Het eerste jaar stond ik een ochtend voor klas, tot de herfstvakantie. Daarna ging het al naar
anderhalve dag. In het tweede en nu het derde jaar sta ik twee dagen voor de klas. Daarnaast doe ik een dag RT
(Remedial Teaching, extra hulp aan kinderen in kleine groepjes). Het verschil met stages is groot. Natuurlijk moet ik
bepaalde opdrachten doen vanuit de opleiding, maar ik mag ook veel zelf bepalen. Je bent echt onderdeel van het
team en wordt overal in meegenomen. Als ik ergens tegenaan loop in de les, dan bespreek ik dat met collega’s en de
volgende dag is er weer een nieuwe kans. En wat ook mooi is: de kinderen zien mij echt als hun meester.”
Combinatie met studie
“Wil je echt nog genieten van je studententijd, dan is een duaal traject minder geschikt”, benadrukt Jaap. “In het
eerste jaar ging ik twee avonden naar school. Daarnaast moet je veel zelf uitvinden, zoals literatuuronderzoek
en zelfonderzoek. En natuurlijk de lessen op school voorbereiden. Dit betekent ook dat je minder contact hebt
met medestudenten dan bij een voltijdtraject. Je bent echt al aan het werk en dat vraagt veel discipline en
organisatievermogen.”
Ontwikkeling
Omdat Jaap al de opleiding Onderwijsassistent had afgerond, doet hij de pabo in drie jaar. “Ik ben in drie jaar
ontzettend hard gegroeid. En omdat ik die jaren op een school heb gewerkt, ziet de school ook dat hele proces van
mijn ontwikkeling. Voor de zomer hoop ik de opleiding af te ronden, zodat ik volgend jaar op de Stuijvenbergschool
kan blijven met een vast contract.” En wat dan het mooiste van het vak is voor Jaap? “Dat je van kinderen houdt, is
vanzelfsprekend”, geeft hij aan. “Maar dat ik ze mag wijzen op Christus, dat vind ik echt mooi! Dat je daar samen over
nadenkt, zeker in de bovenbouw. Mooi als je merkt dat er dan vanzelf openheid ontstaat.”

Heb je ook interesse in een duaal traject?
Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden zijn dit de globale voorwaarden:
• Minimaal twee dagen werken op school, waarvan tenminste één dag voor de klas
• Werkdagen worden betaald als onderwijsassistent of leraarondersteuner
• Studiekosten van de pabo-opleiding worden vergoed
• Uitzicht op vaste baan na afloop van de studie
Voor D.V. volgend cursusjaar kunnen we een duaal student bovenbouw plaatsen.
Wil je nog wat meer informatie hebben, bel dan naar Jaap (06 216 544 46).
Of neem contact op met P.T. Verheul, directeur van de school (06 391 835 12).
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