
Factsheet: PAL-studenten

PAL-STUDENTEN
FACTS

Om de studenten van het hbo of de universiteit voor een baan als leraar te interesseren, zijn er de afgelopen 
jaren uiteenlopende initiatieven genomen, zoals de invoering van de educatieve minor, de stimuleringsregeling 

voor Persoonlijke Assistenten van de Leraar (PAL, 2009) en het project Educatieve Co-Assistent (ECA).

PALs zijn studenten 
van hogescholen en 
universiteiten die als 

bijbaan taken  
verrichten voor 

specifieke vakken 
op het vmbo, havo 

en vwo. 

Zij assisteren 
de leraren bij de 
lesvoorbereiding, 

praktijklessen, 
huiswerkbegeleiding 

en practica. 

De studenten krijgen 
een tijdelijke 

aanstelling van vier 
tot acht uren per 

week. 

Een rekenPAL of 
taalPal geeft bijles of 
huiswerkbegeleiding 
in wiskunde, econo-
mie, grammatica of 

bij werkstukken. 

Een bètaPAL biedt 
vakinhoudelijke 

ondersteuning bij 
praktijklessen, het 

opzetten van  
practica of geeft 

bijles. 

Studenten die als 
taalPAL of rekenPAL 

aan de slag gaan, 
moeten minimaal 
een niveautoets  
rekenen of taal  

hebben gehaald. 

Voor de  
ondersteuning van 

leerlingen bij  
bètavakken moet  

de student een 
bètastudie volgen. 

Om de leerlingen 
goed te kunnen  

begeleiden, krijgen 
de studenten  

ondersteuning in de 
vorm van opleiding,  

training en evaluatie. 

Ook de middelbare 
scholen  

begeleiden de  
studenten intensief.

PALs zijn meestal 
niet aan één leraar 

gekoppeld,  
maar aan 

 meerdere leraren  
in een vakgroep of  

aan leraren van 
meerdere 

 vakgroepen. 
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EVALUATIEMONITOR
Er is door hogescholen en universiteiten nog niet gemonitord hoeveel studenten exact zijn doorgestroomd 

naar een eerstegraads of tweedegraads lerarenopleiding. Uit (evaluatie)onderzoek en interviews met deelnemers 
blijkt wel dat de inzet van educatieve minor studenten op verschillende terreinen winst oplevert:

Leraren geven aan dat zij geïn-
spireerd raken door de actuele vak-
kennis, nieuwe ideeën en methoden 
van studenten. De begeleiding van de 
studenten stimuleert leraren om te 
reflecteren op de eigen werkwijze. Bij 
langere inzet van studenten ervaren 
de leraren een verlichting van de 
werkdruk, met name als de student-
en de begeleiding van een groepje of 
individuele leerlingen op zich nemen. 

Schooldirecties geven aan dat de 
inzet van een PAL bijdraagt aan de 
onderwijsontwikkeling en dat de 
studenten zorgen voor aantrekkelijke 
lessen. Ook is er meer individuele 
aandacht en differentiatie mogelijk 
voor de leerlingen omdat zij  
makkelijk bij de studenten terecht-
kunnen voor aanvullende vragen. 
Een vijfde van de bevraagde directies 
heeft de studenten een functie  
binnen de school aangeboden en een 
kwart van de directies heeft de  
student een aanstelling in het 
vooruitzicht gesteld, met de  
voorwaarde dat zij hun bevoegdheid 

Studenten die als PAL en ECA worden ingezet, 
hebben een betaalde bijbaan en doen ervaring 
op met het werken in het onderwijs.


