
 

 

Wie ben je en wat doe je? 

Ik ben Joost Joosse en ik werk voor Zonova 

op basisschool De Schakel als 

onderwijsassistent in groep 1/2. 

 

Hoe ben je in het onderwijs beland? 

Na mijn eigen groep 8 wilde ik eigenlijk 

niet weg. Mijn basisschooltijd was erg 

fijn: het leren, het samenwerken, het 

speelse, de dynamiek in mijn eigen klas, de 

veiligheid. Daar wilde ik ook aan bijdragen 

als ik ouder zou worden. Als kind kreeg ik 

ook iets mee van de achterkant van het 

beroep, want mijn vader was leerkracht; ik 

zag ook de uren dat hij niet voor de klas 

stond. Ik had dus van jongs af aan een 

redelijk beeld van het beroep. Het leek mij 

fantastisch. Eigenlijk al de beroepskeuzes 

die ik heb gemaakt waren erop gericht om op 

de één of andere manier in het onderwijs te 

geraken. 

 

Wat maakt jouw baan zo leuk?  

Een basisschool is een erg dynamische 

omgeving. Je werkt met collega’s, ouders, 

leerlingen, externen. Elke dag is anders en 

elk contact kan je weer iets nieuws leren: 

over jezelf, over de ander of over iets uit 

de wereld. Voor leerlingen geldt dit 

natuurlijk ook en het is prachtig om 

leerlingen te zien groeien: de kleuter uit 

Colombia die de eerste paar maanden stil 

is, maar daarna plotseling tijdens de pauze 

‘eekhoorn, eekhoorn, met je lange staartje’ 

voor je zingt; het meisje uit groep 4 dat 

eerst vastzit in ‘ik wil niet hun idee’, 

maar later vol trots presenteert hoe haar 

groepje alle verschillende ideeën heeft 

samengebracht in een ontwerp voor techniek; 

de jongen in groep 7 die een oplossing 

gevonden heeft voor het vraagstuk dat hij 

bijna had opgegeven. 

Als onderwijsassistent ben ik 

waarschijnlijk iets breder in de school 

inzetbaar dan leerkrachten. Door 

remediërend werk bij verschillende klassen 

zie ik dus veel van de school en werk ik 

met veel verschillende mensen samen. 

 

Waarom past dit goed bij jou? 

Als onderwijsassistent assisteer ik 

leerkrachten bij hun werk. Dan stel ik mij 

dienstbaar op en dat ligt mij goed. Ik houd 

van taken oppakken, klusjes doen en 

aanpakken. Ik ben eigenlijk helemaal geen 

sociaal dier of mensenmens, maar ik kan met 

iedereen wel goed samenwerken. Ik pas me 

makkelijk aan, ben flexibel, en ik sta open 

voor de wereld om mij heen. 

 

Wat maakt dat jij je prettig voelt op 

de school waar je werkt? 

Op De Schakel hebben we een leuk gemengd 

team. Er zijn veel verschillende stijlen, 

van lesgeven of van leven in het algemeen, 

en daar houd ik van. Ik probeer open te 

staan voor van alles en iedereen en probeer 

het beste van al die werelden te bewaren en 

toe te passen.  
 

Waarover verbaas jij je regelmatig? 

Over de veerkracht van kinderen en het 

plezier waar ze elke dag weer mee naar 

school komen. Ik denk dat er weinig 

leerlingen bij mij op school zijn die net 

zo’n makkelijke, veilige, jeugd hebben 

gehad als ik. In Venserpolder, waar De 

Schakel staat, zijn allerlei soorten 

kwetsbare thuissituaties aan de orde van de 

dag. Er zijn veel één-ouder-gezinnen, het 

percentage analfabetisme is hoog, etc. De 

leerlingen hebben daar wel last van, maar 

ze geven niet op. Ze buigen wel, maar ze 

“Elke dag is anders 
en uit elk contact 
leer je weer iets 

nieuws” 



 

 

breken niet. Ze genieten van de contacten 

die ze op school maken. 

 

Waarom zou iedereen jouw baan moeten 

willen? 

Elke dag op school is anders en elk contact 

op school leert je iets nieuws: over 

jezelf, over de ander of over iets uit de 

wereld. Anderen leren weer van jou. 

 


