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Inleiding
2021 was het eerste volledige jaar dat we hebben gedraaid als
organisatie. En wat een jaar! Waar we in maart 2020 begonnen
als een online vrijwilligersplatform, zijn we volop ontwikkeld als
organisatie: meer diensten, meer studenten, meer scholieren,
meer scholen, maar vooral meer kwaliteit, aandacht en positieve
impact op het onderwijs.
Als sociale onderneming vinden we transparantie bijzonder
belangrijk. In deze eerste editie van ons impact jaarrapport
nemen we je graag mee terug in de tijd en vertellen we jou over
onze route naar impact. We bieden inzicht in de output van ons
werk, in onze impactcijfers, lichten een aantal verhalen uit en
geven je inzicht in onze financiën. We hebben gekozen voor een
‘verlengd’ jaarrapport in deze eerste editie, zodat we alle impact
van onze organisatie vanaf het begin tot nu kunnen meenemen.
Elke volgende editie zullen we jaarlijks uitbrengen.
Veel leesplezier!

Seline Rudolph
Mede-oprichter
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Ons doel is simpel: zoveel mogelijk positieve impact maken in het
onderwijs. Met die ambitieuze gedachte wisten we dat 2021 een
uitdagend en leuk jaar zou worden. Maar goed, meer impact in
het onderwijs is makkelijker gezegd dan gedaan.
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Hoe ons jaar
eruit zag
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Toen wij in 2020 begonnen met het organiseren van online
bijlessen wisten wij dat het zinvol was. Tegelijkertijd waren wij
vanaf de start overtuigd dat het organiseren van enkel bijlessen
een vorm van symptoombestrijding is. Er zullen immers ieder
schooljaar scholieren zijn die de behoefte hebben aan extra
ondersteuning. Sterker nog, onder andere de VO-raad heeft laten
zien dat de vraag naar bijlessen sinds 2019 sterk is toegenomen.
Begrijp ons niet verkeerd, natuurlijk zien wij het belang en het
positieve effect van bijlessen, maar we geloven ook dat je geen
structurele oplossing biedt met alleen bijlesprogramma’s. Je pakt
er immers niet de onderliggende uitdagingen in het onderwijs
mee aan. Om deze reden zijn we met kleine pilots onze diensten
gaan uitbreiden aan het begin van 2021. In die periode hebben
wij verschillende studenten als docentassistent ingezet in de
klas. Het doel hiervan was: beter begrijpen wat er binnen de
school gebeurt, de werkdruk voor docenten verlagen (die enorm
bijdraagt aan het lerarentekort) en beter begrijpen hoe wij kunnen
bijdragen aan structurele onderwijs versterking binnen scholen.
Vanaf maart werd het drukker en drukker. We gingen in een
paar maanden tijd van samenwerkingen met 5 scholen naar 20
scholen. Onze studentenpool groeide van 80 studenten in januari
naar 160 studenten in juli. Door deze snelle groei werd het van
belang om te professionaliseren binnen de organisatie: flitsende
IT-systemen, administratie software, een nieuw kantoor en
natuurlijk het aantrekken van nieuwe mensen bij de organisatie!
Om alles bij te benen breidde het kantoorteam in 6 maanden
tijd uit van 3 naar 11 mensen. Door deze veranderingen, en het
inwerken van onze nieuwe medewerkers was het een intensieve
periode. Er kwamen nieuwe aanvragen van scholen binnen en

7

Daarom zijn we sinds oktober weer meer nadruk gaan leggen op
onze impact. We willen meten en weten wat het effect is van ons
werk op de scholen. We stellen onszelf de vragen:
• Hoe ervaren docenten en scholieren de inzet van
docentassistenten en wat levert het voor hen op?
• Hoe dragen wij bij aan kansengelijkheid?
• Hoe dragen we concreet bij aan het verminderen van het
lerarentekort?

Output
913 		
20 		
238 		
20.592
10.200
10.392

Scholieren (bijles scholieren)
Scholen
Studenten
Uren maatschappelijke impact
1-op-1 bijlesuren (geschat)
Docentassistent uren

Met deze vragen in het achterhoofd hebben we eind 2021 een
tijdelijke stop gezet op nieuwe aanvragen van scholen. Tijdens
deze pauze zijn we onze missie en visie gaan aanscherpen, zijn
we een onderzoek gestart naar het effect van onze diensten en
hebben we onze groeistrategie onder de loep genomen. Groei
moet immers draaien om het toenemen van onze positieve
impact. Dit zal ook de leidraad zijn voor het jaar 2022!

Locaties: Amsterdam, Zaanstad, Lisse,
Bussum, Purmerend, Utrecht, Nijmegen,
Zeist, Amersfoort, Hilversum, Goes,
Emmen, Heerlen, Rotterdam,
Apeldoorn, Culemborg,
Almere, Woerden.

alles leek goed te gaan. Maar met (te) snelle groei krijg je ook
groeipijn. Als organisatie staan we voor kwaliteit en impact en
willen we kleinschalig aanvoelen op een grote schaal. Maar door
de snelle groei verdween dit meer naar de achtergrond.
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Impact. Klinkt leuk, maar wat betekent dat precies? Wij
definiëren positieve impact als een structurele verandering in
de maatschappij, in ons geval een structurele verandering ten
goede van het voortgezet onderwijs. Om dat nog iets concreter
te maken, delen we graag met jullie onze nieuwe missie en visie.
Hiermee hopen we nog duidelijker te communiceren wat we willen
bereiken.

2

Impactcijfers
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Onze missie:
Samen maken we een nieuwe generatie verliefd op het onderwijs.
Onze visie:
Het is onze ambitie om duizenden jonge talenten uit MBO, HBO
en WO in te zetten ter ondersteuning van onderwijsteams in heel
Nederland. Hierbij ligt onze focus op scholen waar wij het meeste
positieve impact kunnen maken. In 2030 leidt dit ertoe dat:
• Alle scholieren gelijke toegang hebben tot onderwijs van hoge
kwaliteit en individuele aandacht.
• Docenten meer werkplezier en een gezonde werkdruk ervaren.
• Het lerarentekort wordt teruggedrongen door de inzet van
jonge talenten die staan te popelen om in het onderwijs aan de
slag te gaan.
Impact maak je niet binnen één, twee of drie jaar, maar daar werk
je aan over een langere periode. Dit jaar hebben we hard gewerkt
aan het operationaliseren van impact: wat moeten we meten bij
wie? De eerste stappen zijn gezet, maar we hebben nog veel te
leren en te doen. In dit rapport lees je over de aantallen mensen op
wie we impact maken, op welke onderdelen we impact hopen te
maken en de eerste resultaten. We zetten drie groepen centraal:
scholieren, studenten en docenten.
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Dit zeggen onze...

bijles scholieren

Kwaliteit (o.b.v. 182/913 scholieren)

Zelfvertrouwen (schaal 1-5) (o.b.v. 88/913 scholieren)

8,8

Hoe goed is de match tussen jou en de
student bevallen?
Heeft jouw bijlesdocent jou goed kunnen
helpen?

8,8
8,1

Vond je de bijlessen leuk?

8,6

Heb je vertrouwen dat je beter gaat
presteren in het vak waar je bijles in kreeg?

Effect
Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling die scholieren doormaken
centraal te zetten, in plaats van de schoolcijfers. Daarom hebben
we ervoor gekozen om onze impact te meten aan de hand van de
instrumenten die Schoolinfo in opdracht van de VO-raad heeft
ontwikkeld. We onderzoeken of er een verandering is te zien op twee
constructen: het zelfvertrouwen en inzet van onze scholieren.

“Mijn bijlesdocent luisterde
goed naar wat ik wilde
bespreken en gaf me veel
ruimte om aan te geven
wat ik nog lastig vond, ook
ging het plannen goed.”
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Vraag

0-meting

1-meting

Ik weet zeker dat alles dit jaar voor
school me wel zal lukken

3,15

3,74

Als ik mijn best doe, kan ik voor school
zelfs de moeilijkste opdrachten maken

3,33

3,83

Als ik maar genoeg tijd krijg, kan ik al
mijn werk voor school goed maken

4,02

4,20

Ik kan bijna alles voor school, als ik het
maar blijf proberen

3,66

3,98

Ik kan zelfs moeilijke dingen voor school
leren

3,24

3,72

Ik weet zeker dat voor school de
moeilijkste taken me wel lukken

3,05

3,54

“Ik vond de bijlessen
leerzaam en fijn. Het heeft
me goed geholpen. Als ik
iets niet snapte, wilde ze
het gewoon nog een keer
uitleggen.”
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“Ik vond de bijlessen echt heel erg fijn. Ik heb dingen
geleerd die ik normaal zonder bijles nooit zou weten. Ook
heb ik goed mijn achterstanden kunnen inhalen van de
coronaperiode. Mijn bijlesdocent was erg geduldig met
mij en heeft mij super goed geholpen. Als ik vragen had
stond ze altijd voor mij klaar en gaf ze snel antwoord.”

Wat betekenen deze resultaten?
Het is ons doel een 0- en 1-meting af te nemen bij elke bijlesleerling,
waarin we de vooruitgang toetsen op zelfvertrouwen en inzet. Ook
evalueren we de kwaliteit van bijlessen in de 1-meting. Het blijkt
lastig om leerlingen zowel de 0- als de 1-meting in te laten vullen.
De resultaten van de 0-meting en de resultaten van de 1-meting
zijn door verschillende leerlingen ingevuld, en zijn dus niet 1-op-1
met elkaar te vergelijken.

Inzet (schaal 1-5) (o.b.v. 94/913 scholieren)
Vraag
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0-meting

1-meting

Ik vind het leuk om in de klas iets te
gaan doen

3,41

3,46

Als ik een opdracht moet maken, begin ik
er zonder uitstellen aan

2,75

2,86

Ik werk hard tijdens de les

3,53

3,41

Ik zet mij tijdens de les goed in

3,75

3,64

Ik ben niet lang achter elkaar bezig met
schoolwerk

3,07

2,93

Ik kan mijn aandacht er goed bij houden
tijdens de les

3,13

3,32

Zelfvertrouwen. Het gemiddelde cijfer van de 1-meting ligt
hoger dan het gemiddelde cijfer van de 0-meting bij alle zes de
vragen. Ondanks dat de twee metingen niet direct met elkaar te
vergelijken zijn, lijkt er een positieve verband te zijn tussen de
bijlessen en een verhoogd gevoel van zelfvertrouwen.
Inzet. Het gemiddelde cijfer gaat bij drie uit de zes vragen licht
omhoog, maar bij de andere drie vragen iets omlaag. We gaan
onderzoeken of deze correlatie zich voortzet komend jaar.
Mogelijke factoren die hieraan hebben bijgedragen zijn: 1. timing.
Een groot deel van de 1-metingen zijn afgenomen net voor de
zomervakantie in 2021. 2. corona. Er was al een tijd lang online les.
3. examenleerlingen. Veel van deze leerlingen zijn examenkandidaten die de 1-meting hebben ingevuld na hun eindexamens
Alle drie hebben in potentie een negatief effect gehad op het
construct inzet, maar dit is niet met zekerheid te zeggen.
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studenten

Dit zeggen onze...
Kwaliteit (o.b.v. 218/238 studenten)

8,5

Hoe bevalt het om bij SHS te werken?
Krijg je voldoende kennis en ondersteuning
vanuit SHS?
Ben je tevreden met de trainingen die je
krijgt?

7,9
7,8

8,8

Hoe goed is de match bevallen?

8,4
Heb je de scholier goed kunnen helpen?

8,2
Heeft de scholier veel vooruitgang geboekt?
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Komen de werkzaamheden overeen met je
verwachtingen van het werk?

7,1

In hoeverre heb je het gevoel dat je positieve
impact hebt gemaakt?

7,9

Op welke vlakken heb je het gevoel dat je de meeste positieve impact hebt
gemaakt? Van hoog naar laag:

Bijlesdocenten (o.b.v. 49/122 studenten)

“Wat ik het leukste vind
aan de bijbaan? Bijdragen
aan meer gelijkheid in het
onderwijs, een belangrijke
rol kunnen spelen in
het leven van de bijlesleerlingen, de community,
zelf uren kunnen plannen
en kunnen werken vanaf
waar ik wil.”

Docentassistenten (o.b.v. 27/116 studenten)

1

Verhogen individuele aandacht scholieren

2

Verlagen werkdruk docenten

3

Sfeer in de klas

4

Bijdragen aan een lerende schoolcultuur

“Het werk is leuk, flexibel,
en ik heb er iets aan voor
mijn toekomstige baan
als lerares. Het matchingsysteem is ook heel
praktisch en meestal is de
match ook heel passend.”
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Werken in het onderwijs
Studenten geven gemiddeld een 6,3/10 voor hun interesse
in het onderwijs, waar 1 totaal geen interesse betekent,
en 10 een absolute zekerheid om in het onderwijs te gaan
werken. Van alle studenten die zijn ondervraagd, geeft
35% aan dat hun mening is veranderd sinds ze bij ons
werken. Wat we niet weten is of de interesse is toegenomen
of afgenomen, volgend jaar gaan we hier wel op in!

35%

van de studenten is van mening
veranderd over hun interesse in het
onderwijs sinds het werken bij SHS.

“Als docentassistent vind ik het heerlijk om afwisselende
taken te hebben; zo neem ik het ene moment een groepje
leerlingen mee op de gang, help ik met het klassenmanagement bij een les, en surveilleer ik bij toetsen
of zet ik ze zelf in elkaar. Hiermee hoop ik de docenten
ademruimte te geven, zodat zij weer kunnen experimenteren met nieuwe vormen en meer persoonlijke aandacht
aan de leerling kunnen besteden. Op deze manier maken
we het onderwijs samen leuk en toegankelijk voor
iedereen!”
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“Ik vind het dankbaar werk dat ik onderdeel mag
uitmaken van een organisatie die zich inzet om het
onderwijs structureel te verbeteren. Door de SHS
Academy krijgen we de mogelijkheid om onszelf verder
te ontplooien, wat ik echt heel tof vind.”

En dan dit nog
• Onze studenten werken mee aan de interne opleiding.
• Onze studenten denken binnenkort mee met en hebben
inspraak op onze strategie via een medezeggenschapsstructuur - we zijn hard bezig dit op te zetten!
• Onze studenten werken mee aan diversiteit en inclusie.
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Dit zeggen onze...

scholen / docenten

Directeur Montessori Nijmegen

Schoolleider de Amersfoortse Berg

“Leuke, jonge studenten die aansluiten bij de leerlingen.
De studenten helpen leerlingen in kleine groepjes.
We leren van elkaar. Ik ervaar korte lijntjes en een
transparante samenwerking, waarin we snel schakelen
en reageren. Ik merk een interesse over en weer.”

“Dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met SHS.
Het contact met de organisatie verloopt prettig: de lijnen
zijn kort en dat maakt dat we elkaar makkelijk vinden.
Van de leerlingen horen we terug dat ze heel positief zijn.
De kwaliteit van de bijlessen wordt gemiddeld met een
8,8 beoordeeld, dus dat zegt genoeg.”

Docent Frans van KWC Culemborg
“Ik ben er blij mee omdat ze me veel werk uit handen
nemen. Denk bijvoorbeeld aan differentiëren: je kunt
de klas makkelijk opsplitsen in twee groepen bij
bijvoorbeeld leesvaardigheid. De student kan dan
bijvoorbeeld de tekst samen met de leerlingen lezen en
er wat dieper op ingaan. Ook heb ik een paar leerlingen
die bijles krijgen van een student.”

Teamleider havo Fioretti College
“SHS is super flexibel, houdt zich altijd aan onze afspraken,
en onze leerlingen zijn heel erg enthousiast over de 1-op-1
ondersteuning. Ze voelen zich echt gezien en gehoord door
de studenten. Ik word heel erg blij van de samenwerking.”
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Docent scheikunde van KWC Culemborg
“Ik heb gevraagd of mijn docentassistenten de
eindtoetsen van de leerlingen van vwo 4 en vwo 5 (dus
de huidige vwo 5 en vwo 6) die een onvoldoende hiervoor
hadden van vorig schooljaar wilden analyseren. De
eindtoets voor mijn vak is een soort mini-examen van
alle stof tot nu toe, dus geeft een beeld van de kennis
en vaardigheden van het hele jaar. Met een van de
studentes heb ik afgesproken dat ze de huidige vwo
5-leerlingen die een onvoldoende hebben gehaald in
kleine blokjes (het einde van een scheikundeles of in
de pauze) de moeilijke onderwerpen weer behandelt.
Voor de huidige vwo 6 is het zo dat ze mede een
herhalingsprogramma opzetten.”
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Guusje

3

Verhalen

Guusje is vanaf het begin bij SHS betrokken geweest als
bijlesdocent. Ze is net gestopt om verder te gaan met haar master
Publiek Management, maar vertelt vol enthousiasme over haar
tijd als bijlesdocent. Ze heeft veel verschillende vakken gegeven,
met name de alfa-vakken.
Waarom ben je bijlesdocent geworden?
Ik wilde graag iets nuttigs doen en iets doen wat ik leuk vind. Ik
hielp mijn broertje en vriendinnen ook wel eens en dat ging heel
goed. Online kom je ook nog eens mensen tegen die je normaal
niet zo snel zou treffen. Dus ik vond dat wel een mooie combinatie!
Ik heb verder helemaal geen achtergrond in het onderwijs. Ik vond
het daarom fijn om op de trainingsdag de andere bijlesdocenten
te zien en tips en tricks mee te krijgen om les te geven. Ik voelde
namelijk wel heel erg de verantwoordelijkheid om het goed te
doen. Gelukkig gaf die training mij wel echt het vertrouwen dat ik
het goed zou kunnen.
Kan je je een moment herinneren waarop je dacht: nu maak ik
echt verschil?
Ik had een keer een leerling die heel veel moeite had met de
tijdvakken van geschiedenis. Op elke geschiedenistoets kwam
een vraag over de tijdvakken die je in goede volgorde moet zetten

Guusje
• 22 jaar
• MA Publiek Management
• Gaf bijles in geschiedenis, aardrijkskunde,
Engels, Duits en Nederlands
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- ze had die altijd fout. Toen ik haar leerde dat vaak elk antwoord
over één tijdvak gaat, iets wat mijn docent mij weer had geleerd,
viel opeens het kwartje. Vanaf toen had ze gewoon zin om die
vraag op de toets te maken! We hebben maar een bijles hieraan
besteed, daarna was het nooit meer een probleem!

neemt om mij te bedanken, dat vond ik zo lief en bijzonder! Dan
krijg je wel het idee: ik heb echt iets bijgedragen! Toen zag ik weer:
bijles overstijgt die paar weken dat je met elkaar zit. Het heeft
voor langere tijd effect, ook op persoonlijk vlak!

Wat vind jij belangrijk als bijlesdocent?
Gezelligheid! Er wordt al veel van leerlingen gevraagd en ze
moeten dit ook nog in hun vrije tijd doen. En ik ben er gewoon
van overtuigd dat je het beste leert als je gelijkwaardig bent en
aandacht hebt voor wat de leerling nodig heeft. Ik probeerde
daar altijd achter te komen door aan het einde van de bijles te
evalueren. En daarnaast: je leert elkaar gewoon goed kennen, dus
meestal begon ik de bijles met even gezellig kletsen - dan vroeg ik
bijvoorbeeld naar het nieuwe bijbaantje wat ze gestart waren dat
weekend.
Zou je zelf het onderwijs in willen?
Nou misschien wel! Ik had ooit ook gekeken naar de PABO, en nu
zie ik ook dat je nog allerlei kanten op kunt in het onderwijs. Ik heb
nu nog geen concrete plannen, maar zeg nooit nooit!
Wat is het moment dat je het meeste is bijgebleven?
Ik gaf Nederlands bijles aan een meisje voor haar eindexamen. Ze
had dyslexie, waardoor ze het extra lastig vond. Op een gegeven
moment waren de bijlessen klaar, maar had ik haar wel gezegd
dat ik het leuk vond als ze liet weten hoe het was gegaan, en
dat ze me nog altijd vragen kon stellen als ze dat wilde. Toen ze
geslaagd was, stuurde ze me een foto van haar bij de vlag, om me
te bedanken! Ze had zelfs ook nog een hoog cijfer gehaald voor
Nederlands. Dat ze na al die tijd en na haar examens de moeite
neemt om mij te bedanken, dat vond ik zo lief en bijzonder! Dan
krijg je wel het idee: ik heb echt iets bijgedragen! Toen zag ik weer:
bijles overstijgt die paar weken dat je met elkaar zit. Het heeft
voor langere tijd effect, ook op persoonlijk vlak!
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Sebastiaan en Stan

Sebastiaan

Stan

• 21 jaar
• WO Kunstmatige Intelligentie
• Gaf bijles in natuurkunde en wiskunde

• 17 jaar
• HBO Informatica
• Vorig jaar geslaagd voor zijn havodiploma

Dat bijles niet alleen nuttig, maar ook heel leuk kan zijn,
bewijzen Sebastiaan en Stan. In november 2020 startten ze met
bijlessen wiskunde, totdat Stan – in één keer - geslaagd was in
juli. Sebastiaan studeert Kunstmatige Intelligentie, Stan is in
september begonnen met de opleiding Informatica. Typerend
voor hun bijlessen is dat ze het niet via Zoom of Teams deden,
maar via Discord, een platform dat vooral gebruikt wordt door
gamers.
Stan, waarom wilde jij bijles voor wiskunde?
Stan: Wiskunde was echt onmogelijk om met mij daar wat aan
te doen, het ging bij mij niet. Ik maakte geen huiswerk en snapte
de logica van de wiskunde gewoon niet. Totdat Sebas kwam!
Die gozer is echt een legende, ik maak geen grappen. Ik begon
met een 2,5 voor wiskunde en ben geslaagd met een 7! Sinds
Sebastiaan heb ik geen onvoldoende meer gehaald. Toen hij het
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uitlegde, klikte het opeens.
Zag jij dat ook, Sebastiaan?
Sebastiaan: Jazeker. Ik zag Stan gaan van ‘ik heb geen zin’ naar
‘ik snap het’. Hij begon wiskunde zelfs een beetje leuk te vinden.
En als je dat zegt, dan is het wel gelukt! Ik denk ook niet dat het
Stan zijn fout was dat het niet lukte. Ik heb best veel moeite met
de manier waarop er wiskunde gegeven wordt: je krijgt trucjes
aangeleerd om je examen te halen. Maar dat wat erachter zit, dat
krijgt weinig aandacht. Je moet maar gewoon veel sommen maken
en de regels in je hoofd stampen. Ik snap daarom ook best dat veel
leerlingen wiskunde niet leuk vinden: dat werkt demotiverend.
Het is eigenlijk ook altijd het achterliggende probleem waarmee
leerlingen bij mij komen, en dat zag ik ook bij Stan.
Stan: Door mijn 2,5 dacht ik dat ik het nooit meer ging halen. Ik
had toen ook steeds minder zin om er iets voor te doen en dan
kom je in zo’n neerwaartse spiraal. Ik vind het dus echt knap van
Sebas hoe hij drie jaar stof in een paar maanden kon uitleggen,
zodat ik het begreep en ook nog leuk begon te vinden!
Hoe heb jij het dan uitgelegd, Sebastiaan?
Sebastiaan: Ik ben op een gegeven moment meer vaardigheden
aan gaan leren, in plaats van in de boeken te gaan zitten. Ik
legde bijvoorbeeld uit wat er achter de rekenregels zit, en leerde
manieren aan waarop je zelf kunt afleiden en bewijzen of wat je
denkt ook klopt. Dat is het mooie van wiskunde, dat dat kan.
Jullie match was dus echt succesvol! Waarom werkte het zo goed
bij jullie?
Sebastiaan: Nou, dat ging niet zonder slag of stoot hoor. In
eerste instantie zouden we natuurkunde bijles doen. Ik stuurde
een berichtje naar Stan, waarop ik terugkreeg: ‘nee dank je, hoeft
niet’. Ik vond dat wel lastig, wat moest ik met een leerling die niet
wilde? Uiteindelijk is dit wel de leerling waar ik het langste bijles
mee heb gehad.

27

Stan: Ja ik vond het wel wennen, ik moet eerst een band opbouwen
voordat ik het comfortabel vind om met iemand te praten. Maar
als je die band eenmaal hebt, dan helpt dat ook met leren.
Sebastiaan: Dat heb ik wel geleerd ja. Ik kreeg ooit een training
van SHS waarin gezegd werd dat het contact met de leerling
het belangrijkste is om iets te kunnen betekenen in de bijles.
Ik geloofde daar eerst niet zo in, maar nu ben ik er wel achter
gekomen: eerst de relatie, dan leren. Wij hebben soms grote delen
van de bijles besteed aan het programmeren van een random
number generator om de examenopdracht uit te kiezen die we
gingen maken. Want ja, wij konden dat natuurlijk niet gewoon
normaal kiezen. Ik dacht eerst dat dat teveel van de leertijd afging,
maar ja, dat blijkt toch goed te werken.
Was het dus de persoonlijke aandacht die jou verder hielp, Stan?
Stan: Ja ik denk het wel. Ik begrijp dat een docent geen tijd heeft
om 30 leerlingen op een andere manier iets uit te leggen, daarom
vond ik het wel fijn aan de bijles dat Sebastiaan zich aanpaste
aan hoe ik het beste leer. Wij hadden veel gemeenschappelijke
interesses, dat hielp ook. Ik maakte nooit huiswerk – dat deden
we dan in de bijles - maar ik kreeg wel eens een extra oefentoets
van Sebas. Hij had er wat grapjes ingestopt en dat maakte het
wel leuk om te maken.
Het zou mooi zijn als dat wat Sebas heeft gedaan, ook op school
zou kunnen: niet alleen de trucjes leren, maar de ideeën achter de
stof uitleggen. En dat je terugkomt op wat er geleerd is, zodat je
later als je het nog een keer nodig hebt, je nog steeds weet hoe je
het aan moet pakken.

heb ‘m gehaald! En dat liedje over de abc-formule die je me geleerd
hebt, die heb ik toch weer even 15 keer gezongen, haha!
Sebastiaan: Ik zei toch: over een jaar weet je het nog! Het heeft
mij geholpen bij mijn examen, dus leuk dat het Stan ook helpt.
Eigenlijk zijn de jongens nog lang niet uitgepraat - bijvoorbeeld
over hun weddenschappen en het uitje naar Utrecht om het
slagen te vieren - en zo blijkt dat online bijles een recept is voor
innovatieve manieren van lesgeven die leuk zijn voor docent én
leerling!

Sebastiaan: Moet jij de wiskunde die je hebt geleerd nog gebruiken
op je opleiding eigenlijk, Stan?
Stan: Ja! Ik had een rekentoets met wiskundige uitwerkingen, ik
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Carien
Carien is een stabiele, vaste kracht op het Koningin Wilhelmina
College in Culemborg. Naast haar drukke leven - een master,
leiding bij scouting en lid van een studentenvereniging - heeft ze
er veel plezier in om mee te draaien in het onderwijs en leerlingen
dat te geven wat ze nodig hebben.
Waarom ben je docentassistent geworden?
Ik was op zoek naar een baan en dit paste eigenlijk precies. Ik had
wel eens eerder bijles gegeven, wat ik wel leuk vond, maar toen ik
zag dat je als docentassistent op school en in de klas kunt werken,
leek me dat toch iets leuker. Ik heb ook wel ervaring met werken
met groepen; ik ben al heel wat jaren leiding bij de scouting en
heb wel eens een practicum gegeven aan kinderen die op de
universiteit langs kwamen. Dat vond ik heel leuk om te doen! Ik
merk dat de insteek van SHS ook heel anders is, en dat trok mij
ook. Als je enthousiast bent over het onderwijs, kan je daarmee bij
SHS heel goed terecht. Je merkt dat er ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling, juist ook door de persoonlijke insteek van SHS.
En dan ga je met die verwachtingen naar school en sta je in de
klas. Hoe vind je dat?
Mijn ervaringen zijn heel positief. Je hoort soms wat verhalen over
hoe het kan gaan, maar mijn begeleiding op school is echt heel
fijn. Ik heb een vast contactpersoon op school die snapt dat ik
niet een een keer alles kan weten, maar hij laat me ook wel heel
vrij.
Hoe merk jij dat je een aandeel kunt leveren in de klas?
Ik ben vooral een extra hand in het wegwerken van leerachterstanden door corona. Ik loop bijvoorbeeld in de les erbij en
beantwoord vragen, zo kunnen we met z’n tweeën meer en
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sneller vragen beantwoorden. Je merkt het ook sneller op als
iedereen dezelfde vraag heeft, dus dat het klassikaal nog even
uitgelegd moet worden. Daarnaast zit ik vaak met een clubje
kinderen op de gang: dan gaan we stof inhalen van lessen ervoor,
of iets uitleggen omdat ze er helemaal niets van begrijpen. Daar
krijg je het meeste waardering voor. Ik heb best wel vaak gehad
dat iemand zei ‘ik snapte er eerst echt helemaal niks van, en nu
lukt alles in één keer’! De leerlingen gaan zelf niet zo snel hun best
doen om iets in te halen als ze achterstanden hebben - wat ik wel
snap, want ze zijn nog jong -, dus daarmee kan ik goed helpen.
Met leerlingen in de bovenbouw heb je weer een andere band.
Laatst waren er een paar leerlingen die het fijn vonden om met mij
te praten over hun studiekeuze, over de twijfels die ze hebben. Je
staat er dan als student en niet als docent, en dat maakt het ook
echt heel waardevol!
Wat heeft je het meeste verrast aan het onderwijs?
Ik wist dat docenten het heel druk hebben, maar het is me nog
meer opgevallen. Ook al wil je meer individuele aandacht geven
en leerlingen helpen, je hebt daar echt heel weinig tijd voor. Dat
vind ik zo jammer. Vanuit mijn studie weet ik dat de omgeving van
een kind zoveel meer is dan alleen de school. Als er iets niet lekker
loopt met een leerling kan dat aan veel dingen liggen en nu heb
je niet de tijd om daar met de leerling achter te komen. Ik zou het
nu daarom wel moeilijk vinden om zelf docent te worden. Maar ik

Carien
• 23 jaar
• MA Youth, Education and Society
• Is docentassistent op het KWC in Culemborg
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blijf op andere manieren actief in het onderwijs, en ben daarom
heel blij met deze ervaring, dat ik weet hoe het er aan toe gaat op
de scholen!
Wat is dan je droom voor het onderwijs?
Dat iedereen een heel fijn plekje op school heeft en zich er thuis
voelt, maar dat is nog wel wat ver weg.
In ieder geval draag jij al je steentje bij door die persoonlijke
aandacht die nodig is te bieden!

Stef
Stef’s interesse voor het onderwijs werd gewekt toen hij bij zijn
oude middelbare school aan de slag ging als onderwijsassistent.
Zijn visie: meer persoonlijke aandacht op de scholen bieden!
Daarom is hij nu, naast zijn studie, aan de slag gegaan op het
Montessori College in Nijmegen.
Stef: Ik werk nu vier à vijf maanden op het Montessori College. In
het begin was het even zoeken voor mij en de docenten waar ik
het beste bij kon helpen. Ondertussen heb ik mijn vaste docenten
en leerlingen gevonden en weet ik op welke manier iedereen graag
hulp krijgt. Dan bouw je echt wat op! Het persoonlijke contact
met de leerlingen zelf vind ik daarin het leukste. Ik krijg vaak van
deze leerlingen terug dat ze het heel fijn vinden om geholpen te
worden door een student: iemand die wat dichter bij ze staat.
Hoe merk je dat, dat je tussen de leraar en de leerling in staat?
Vooral qua belevingswereld: je bent net iets meer up-to-date van
wat er speelt bij leerlingen. Ze vinden het dan ook leuk om met
je te praten. Als ik bijvoorbeeld door de gang loop dan hoor ik
regelmatig: ‘Hé Stef, hoe gaat het? Kom je weer bij ons in de les?’.
Ik merk dat ze me opzoeken, omdat ik ook de tijd heb om met ze
te praten en ze verder te helpen. Als je eenmaal goed contact met
leerlingen hebt gelegd, dan willen ze dat ook wel echt aanhouden.

Stef
• 21 jaar
• Studeert Organisatiewetenschappen in Tilburg
• Is docentassistent op het Montessori College in
Nijmegen
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Hoe merk je dat je verschil kunt maken in de klas?
Een wiskundedocent die ik ondersteun, gaf aan dat sinds ik in de
klas kom de toetsresultaten omhoog zijn gegaan! Ik vind het mooi
om te zien dat je dan ook door middel van ‘cijfertjes’ kunt zien dat
je werk nuttig is. Niet dat cijfers alles zeggen; ik krijg gelukkig ook
veel van docenten en leerlingen te horen dat ze het heel fijn vinden
dat ik er ben. Ik zie ze ook vooruitgaan: ze gebruiken de dingen
die ik uitleg in de volgende les weer - ze kunnen het toepassen!
Én leerlingen vragen soms zelfs of ik niet hun docent wil worden!
Blijkbaar vinden ze de manier waarop ik uitleg leuk en nuttig.
Moet jij dan niet het onderwijs in met deze skills?
Haha, eigenlijk wel hè! Het is niet per se mijn plan, maar ik sluit het
niet uit. Ik heb het ook bij mijn ouders gezien, die zijn ook in het
onderwijs beland. Het zit dus in ieder geval in de familie!
Hoe heeft dit werk jouw beeld op het onderwijs veranderd?
Ik heb geleerd dat de sfeer, de docenten en hoe er met elkaar
omgegaan wordt heel veel uitmaken voor de manier waarop er
lesgegeven wordt. Het gaat vooral om hoe je het vertelt, hoe je
met de leerlingen omgaat in plaats van wat er daadwerkelijk aan
kennisoverdracht gebeurt. In mijn lessen probeer ik dat te doen
door heel veel voorbeelden en casussen uit het echte leven te
gebruiken. Geen droge theorie, maar de stof levendig maken.
Ik hoop ook dat scholen steeds meer gaan focussen op het
aanleren van vaardigheden. Daar heb je na de middelbare
school zo veel meer aan. Je kunt een hele goede arts zijn,
maar als je het niet kunt overbrengen op patiënten dan wordt
het heel lastig! Die taak vind ik heel belangrijk voor scholen,
en ik hoop dat daar steeds meer aandacht voor zal komen!
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Onze lobby
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Als organisatie willen we breed bijdragen aan goed onderwijs. We
zijn ambitieus, kritisch en hebben veel ideeën, die we niet altijd
kwijt kunnen in ons werk van dag tot dag. Vanaf het moment dat
SHS werd opgericht hebben we banden in politiek Den Haag, met
de VO-raad en met andere stichtingen en sociale ondernemingen.
Via deze connecties zijn wij uiteindelijk betrokken geraakt met de
oprichting van het overkoepelende consortium Studenten Inzet
Op School (SIoS).
SIoS is ontstaan vanuit de gedachte dat we veel meer kunnen
betekenen voor scholen met een samenwerkingsverband van
niet-commerciële partijen. Vanuit dit consortium wordt er
samengewerkt met de VO-raad om het lerarentekort aan te pakken
en wordt er bijvoorbeeld veel kennis en kunde uitgewisseld.
Binnen dit consortium werken wij voornamelijk samen met
universiteiten door het hele land die net als wij studenten inzetten
op scholen. Als groep kenmerken wij ons door twee pijlers: 1. notfor-profitorganisaties, wat wil zeggen dat winst geen drijfveer is
achter de samenwerking met scholen en 2. er moeten banden
met de lerarenopleiding zijn om bij te dragen aan een lange
termijn vermindering van het lerarentekort. Heel recentelijk
hebben wij met SIoS een beurs toegekend gekregen waarmee wij
wetenschappelijk onderzoek kunnen doen naar de effecten van
docentassistenten op school! Hoewel het pas in september 2023
van start gaat, kijken we er naar uit hiermee te beginnen.
Afgelopen jaar hebben we samen met de ChristenUnie en SIoS
een motie ingediend over het plan om studenten te begeleiding
naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs (bekijk
hier de volledige motie). De motie werd aangenomen en nu zijn
we in gesprek met het Ministerie van OCW over het verbreden
van het succesvolle initiatief SIoS. Zaken waar we naar kijken
zijn het uitbreiden van het initiatief naar het basisonderwijs, het
verder onder de aandacht brengen van bijbanen in het onderwijs
bij studenten en not for profit initiatieven die het onderwijs
ondersteunen onder de aandacht brengen bij scholen.
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Onze
financiën
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Sinds september 2020 is SHS officieel een bedrijf. Vanaf toen
zijn we kosten gaan maken en kwam er geld binnen vanuit
samenwerkingen met scholen. De onderstaande balans en winsten verliesrekening bieden inzicht in de financiën van de start tot
aan het einde van afgelopen kalenderjaar.

Een winst- en verlies- wat? In balans??
We leggen graag even uit wat dit voor figuren zijn! Een balans is een
overzicht van onze bezittingen, schulden en het eigen vermogen.
Dit geeft een beeld van de financiële positie van de organisatie. Als
je genoeg eigen vermogen hebt ten opzichte van je schulden ben
je financieel gezond. Een winst- en verliesrekening is een overzicht
van onze opbrengsten en uitgaven tussen september 2020 en
december 2021. Je kunt dit zien als het financiële huishoudboekje
van de organisatie. Alle kosten en alle inkomsten komen hier in te
staan. Omdat we net gestart zijn, bestaat ons eigen vermogen voor

een belangrijk deel uit de winst. Als organisatie is het prettig om
wat vet op de botten te hebben. Het eerste jaar zijn we daarom
erg voorzichtig geweest met het aangaan van kosten. Dit heeft er
mede toe geleid dat we een winst hebben gemaakt van €81.528,
wat 13% van onze totale omzet is tussen september 2020 en
december 2021.

Wat moet je met al die winst?
Het is onze doel om bij te dragen aan het onderwijs. Niet om winst
te maken. Wij zien winst als middel om onze positieve impact op
het onderwijs te vergroten. We hebben dan ook bij de oprichting

Winst- en verliesrekening
Omschrijving

Onkosten

Salariskosten
Afschrijvingskosten

475.821
10.634
1.563

Verzekeringen

773

Marketingkosten

11.167

Evenementen, borrels en andere
boodschappen

3.048

Algemene Kosten

9.219

Administratie en systeemkosten

16.328

Reiskosten en VOG’s

Balans
Omschrijving

Activa

Inventaris

7.107
1.563
100

Afschrijving inventaris
Aandelen kapitaal
Bank
Debiteuren

128.138
23.607
38.182
3.586
47.632

Vooruitgefactureerde omzet
Crediteuren
Nog te betalen kosten

Opleidingskosten (waaronder de Academy) 1.265
Kosten kantoor en apparatuur

13.738

(Juridisch) advies

7.563

Vooruitbetaalde belasting

12.827

Omzet scholen

Rekening Courant

912

Diverse baten & lasten

Saldo

Totaal
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Passiva

172.591

Opbrengsten

632.491
156

81.528

Saldo winst

81.582

172.591

Totaal

632.647

632.647
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En hoe draagt dat bij aan de missie?
Wij zijn heel zorgvuldig een organisatie aan het bouwen die op
lange termijn een structurele positieve impact kan maken. Hiervoor
is een goede basis cruciaal. We werken daarom aan het vergroten
van onze (academische) onderwijs kennis, ons scholennetwerk en
ons fantastische team. Ook een financiële basis is daarvoor heel
belangrijk, zodat onze organisatie niet direct ophoudt te bestaan
als we een lastig jaar doormaken. Daarom geloven wij dat deze
€81.528 heel goed besteed is door het voor nu nog even niet te
uit te geven.

van onze onderneming de keuze gemaakt om winst niet uit te
keren aan de aandeelhouders, maar alle winst te investeren in
onze missie! Dit betekent onder andere dat de eigenaren van de
organisatie niet méér verdienen aan SHS dan hun vaste loon.

We verwachten in de komende jaren in verhouding tot de omzet
minder winst te maken, omdat we meer willen gaan investeren in:
1. De kennis en skills van onze studenten
2. De vergoedingen van de studenten
3. Onderzoek naar onze dienst en de behoefte van scholen en
docenten
4. Een fijne ontmoetingsplek op ons kantoor

Over afgelopen boekjaar hebben wij ruim 80 duizend euro winst
gemaakt. Dit bedrag geven wij niet uit, maar bewaren we om een
financiële basis te leggen voor onze toekomst. We hebben drie
potjes gemaakt waarin we het geld reserveren zodat we potentiële
risico’s kunnen opvangen:
1. €30.000 voor het opvangen van zieke medewerkers (salaris
van een fulltime medewerker 1 jaar kunnen doorbetalen).
2. €10.000 voor het risico dat er brand uitbreekt op kantoor en
we onze apparatuur/inboedel opnieuw moeten aanschaffen.
3. €40.000 voor het opvangen van een omzetverlies wanneer de
NPO subsidie afloopt.
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Er staat ons weer een mooi jaar te wachten waarin we verder
bouwen aan de organisatie en het uitbreiden van onze impact.
We nemen je graag mee in twee van onze speerpunten.

Ontwikkeltraject - onze vier leerlijnen

6

Blik op de
toekomst
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We zijn begonnen met een grootschalig onderzoeksproject. In
dit traject kijken we naar de toekomst: hoe kunnen we nog beter
aansluiten bij de behoeften van docenten en scholen? Hoe blijven
we van structurele waarde voor het onderwijs? Dit noemen we ons
ontwikkeltraject waarin we vier verschillende leerlijnen hebben
aangewezen:
Leerlijn 1: Behoefteonderzoek docenten. Hierin doen we onderzoek naar de behoefte van docenten: is er iets wat we over het
hoofd zien? Kunnen we nog extra ondersteunen, naast onze
docentassistenten? En begrijpen we écht goed wat de dagelijkse
praktijk van een docent is?
Leerlijn 2: Verbeteren van docentassistent-dienst. Hierin kijken
we wat we kunnen verbeteren aan onze huidige dienst. Werkt de
communicatie optimaal? Weten docenten altijd wat ze aan een
docentassistent hebben? En zijn onze studenten goed ingewerkt?
Leerlijn 3: Missie en visie. Onze nieuwe missie en visie hebben we
zojuist aan jullie kunnen presenteren! Deze zullen ook snel op onze
nieuwe website te zien zijn. We gaan de komende maanden aan
de slag om dit verder te operationaliseren door organisatiebrede
doelstellingen op te zetten die ertoe leiden dat wij onze visie
kunnen realiseren.
Leerlijn 4: Inspiratie. Er zijn al veel toffe initiatieven in Nederland
waar we veel van kunnen leren: scholen die het onderwijs nét even
anders organiseren, experts die zich volledig hebben toegelegd
op onderwijsinnovatie en onderzoeksteams die de nieuwste
inzichten hebben. Wij hopen van hen te kunnen leren!
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Wat nemen we mee uit dit rapport?

Team 2021

Tenslotte kunnen we ook veel leren van dit verslag. Voor komend
jaar willen we nog beter gaan kijken naar het effect van onze
bijlessen en de extra handen in de klas. Maken we daadwerkelijk
de impact die we beogen? En hoe kunnen we ook de impact in
kaart brengen die onze docentassistenten hebben op scholieren?
Daarnaast hebben we nog weinig impact kunnen meten bij de
docenten. Ook willen we werken aan een concrete route tot
impact: welke doelen moeten we onszelf elk jaar stellen om in
2030 onze visie te realiseren? Dit worden grote speerpunten voor
komend jaar!

Onze speciale dank gaat uit naar Ralph Meulenbroeks, docent aan
de Universitaire Lerarenopleiding van de UU, die onze studenten
in zijn trainingen altijd weet te inspireren en uit te dagen!
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www.studentenhelpenscholieren.nl

