
PERSOONLIJKE 
ASSISTENTIE EN 
KLASONDERSTEUNING
Extra aanPAKkers op school!
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TIJD TEKORT OP SCHOOL, 
LAST VAN EEN HOGE 
WERKDRUK OF OP ZOEK NAAR 
KLASSENVERKLEINING? 

Studiebegeleiders van Yeppe 
kunnen de last verlichten met 
Persoonlijke Assistentie en 
Klasondersteuning (PAK). Als 
aanPAKker biedt de Yepper 
ondersteuning waar en wanneer 
dat nodig is voor een vast
aantal uur per week. Er wordt 
ondersteuning gegeven op twee 
gebieden: opvang van klassen en 
assistentie van de docent. Dit kan 
ondersteuning zijn in de klas, les 
opvangen of administratief werk 
verrichten. Maar andere hulp is 
ook mogelijk; waar jullie op dat 
moment maar extra ondersteuning 
nodig hebben! 

WIE ZIJN WIJ? 

Meer mogelijkheden, meer onderwijs.
Daar staat Yeppe voor. Wij bieden
onderwijsondersteuning aan op
basisscholen, middelbare scholen en
mbo’s. Samen vangen we lesuitval
op, organiseren we lestrajecten
en bieden we leerlingen een extra
steuntje in de rug. Dit creëert ruimte
voor leraren en docenten om zich
te focussen op waar het om gaat:
lesgeven. Wij werken uitsluitend
met scholen samen en nemen geen
opdrachten van particulieren aan.
Onderwijsondersteuning is voor
iedereen! Bij Yeppe geloven wij dat
extra begeleiding niet afhankelijk
mag zijn van de grootte van de
portemonnee van de ouders.

WIE ZIJN YEPPERS? 

Onze ondersteuningstrajecten worden
uitgevoerd door onze Yeppers:
afstudeerders, studenten en jonge
professionals vanuit verschillende
studierichtingen en vakgebieden.
Dit doen we deels met mensen van
buiten het onderwijs, zodat een
oplossing voor de ene school geen
probleem oplevert voor de andere
school. Elke beginnende Yepper
krijgt training zodat ze, ongeacht of
ze wel of geen ervaring in het
onderwijs hebben, goed voorbereid
en met de juiste kennis scholen en
docenten ondersteunen. Zo helpen
we enerzijds scholen en leerlingen en
anderzijds laten we frisse, nieuwe en
veelal jonge mensen kennismaken en
groeien binnen het onderwijs. Het
komt regelmatig voor dat zij zó
enthousiast zijn, dat zij besluiten om
in het onderwijs te blijven werken
en/of te solliciteren op een school.
We zijn er trots op dat we zo zelfs
een stukje bijdragen aan de afname
van het lerarentekort.

Welke aanPAK past
het beste bij jullie?

OP MAAT GEMAAKT 

Ondanks dat scholen met soortgelijke
uitdagingen te maken hebben, zien 
de hulpvragen er in de praktijk toch 
vaak anders uit. Daarom wordt bij 
Yeppe de PAK compleet op maat 
gemaakt.



Agnita Kingma, 
Adjunct-directeur 
Orion College Drostenburg 
vo school

De Yepper op onze school is een
aanvulling op onze lessen. Een
leerkracht kan ook maar zoveel doen
binnen een lesuur. Onze Yepper
ondersteunt haar in het dagelijkse werk.
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Spreekbeurt

De aanPAKkers van Yeppe geven onder andere
ondersteuning op de volgende onderdelen. Heb jij andere
hulp nodig? Schroom niet om ons te contacten. Wij stellen
de ondersteuning op maat voor je samen.

VAKINHOUDELIJKE BEGELEIDING
FULLTIME / PARTTIME

AANPAKKEN DIE ADMINISTRATIE DE DESKUNDIGE DUIZENDPOOT SPREEKBEURTEN VOORBEREIDEN

Extra hulp in de klas bij wiskunde, Engels,
economie of een ander vak? De Yepper
heeft vakkennis, passie voor het vak en
biedt voor een vast aantal uur per week
ondersteuning in de klas.

Yeppers pakken de administratieve taken
op school aan, zodat de leraar zich meer
kan focussen op persoonlijke aandacht
voor de leerlingen. 

De ene keer is er extra toezicht nodig in
de klas, dan weer praktische ondersteuning
in groepjes of een administratieve
bijdrage. De Yepper is een duizendpoot
die inspeelt op de veranderende
behoeftes in ondersteuning op school.

Als ondersteuning voor de NT2 docent en
leerling, bereidt de Yepper spreekbeurten
voor met kinderen waarbij Nederlands
thuis de tweede taal is.

ONDERDELEN BEGELEIDING VOOR PO, 
VO EN 

MBO



.5

TOEZICHT HOUDEN IJVERIGE INVALLER VEILIG NAAR BUITEN!

Een extra paar ogen in de klas is
nooit verkeerd. De Yepper helpt met
klassenmanagement zodat de leraar meer
tijd heeft om de les en lesstof over te
brengen.

Hebben jullie op school iemand nodig om
invallessen te geven? De Yepper heeft
kennis over én passie voor het gegeven
vak en springt bij om gaten bij jullie op te
vullen en zo achterstand te voorkomen. 

PRAKTIJKONDERSTEUNING

Helpen met appels schillen in 
horecalessen, samen knutselen of 
bladzijdes omslaan voor kinderen in 
speciaal onderwijs. De Yepper biedt met 
zijn helpende hand die extra support 
waardoor de leraar niet zijn les hoeft te 
onderbreken. Hoe fijn is dat?

Het is bewezen dat een frisse neus halen en
buiten spelen goed is voor de ontwikkeling
van het kind. De Yepper gaat met de
leerlingen naar buiten om een spelletje
te doen of toezicht te houden tijdens de
pauze.

ONDERDELEN BEGELEIDING



Heleen Feitsma,
directeur de Vijfsprong
po school

Het is fijn om een vaste club Yeppers
op school te hebben. Onze Yeppers
zijn onderdeel van ons team. 

Anita Swenneker,
rector Amadeus Lyceum
vo school

De Yepper heeft een flexibele en
positieve houding: hij staat open voor
ad hoc aanpassingen in zijn rooster.
‘Als dit helpt dan gaan we dat doen!’
is zijn houding.

De Blauwe Morgenster
po school

De docenten ervaren de
ondersteuning als prettig, de
kinderen gaan goed vooruit; wat wil
je nog meer!
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VEELGESTELDE VRAGEN

Ja, elke Yepper beschikt over een VOG.

Beschikken alle Yeppers over een
VOG?

#5

De projectmanager heeft alle kennis over de
hulpvraag van de school. De informatie die
nodig is voor de uitvoering van de opdracht,
inclusief kennis over de schoolreglementen,
draagt hij over aan de Yepper.

Hoe gaat de Yepper goed van start?#4

Simpel, neem vandaag nog contact op met één
van onze collega’s. Zij gaan graag in gesprek om
een traject te organiseren op jullie school die
jullie hulpvraag oplost. Er is veel mogelijk en in
alle gevallen nemen wij de volledige organisatie
uit handen.

Hoe zorg ik ervoor dat een Yepper
bij ons op school van start gaat?

#6

Zodra er door de school goedkeuring is
gegeven voor een project, gaat een van
onze projectmanagers de juiste Yeppers 
voor jullie hulpvraag selecteren. 
Bij langdurige trajecten , vindt er 
voorafgaande aan het traject een 
kennismakingsgesprek plaats tussen de 
Yeppers en de school. Bij kortdurende 
projecten op de startdag van
het project.

Hoe gaat het traject van start?#3

De communicatie tussen de school en de
Yepper loopt voornamelijk via onze
projectmanager. Onze projectmanager 
houdt actief controle op het proces en is het 
vaste aanspreekpunt voor de school over de
invulling en het verloop van de
ondersteuning. Daarnaast is de
projectmanager in direct contact met de
Yepper over de uitvoering. Zo fungeert de
projectmanager als spin in het web voor de
Yepper en school.

Hoe verloopt de communicatie
tijdens het traject? 

#2#1

Wij selecteren onze Yeppers op zelfstandig
kunnen werken, professionaliteit,
punctualiteit, oplossingsgerichtheid en
flexibiliteit. Deze strenge selectie houden wij
vooraf, zodat scholen Yeppers als
professionele en flexibele schil toe kunnen
voegen aan hun organisatie.
Daarnaast wordt elke Yepper getraind, zodat
ze - ongeacht of ze nu wel of geen ervaring
hebben in het onderwijs - goed voorbereid
scholen en docenten kunnen ondersteunen.

Wat zijn de professionele skills 
van een Yepper?
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KUNNEN WIJ JULLIE HELPEN?

Contact:

marius@yeppe.nl angela@yeppe.nl

Marius Hille Ris Lambers
Accountmanager
06 288 942 96

Angela de Groot
Verbinder
06 834 004 87

Vrieslantlaan 6, 
3526 AA Utrecht

A.

030 750 1580 
06 401 513 30 
(Whatsapp)

T.

yeppe.nlW.

Instagram.com/yeppenl
Linkedin.com/company/yeppenl

S.

mailto:marius%40yeppe.nl?subject=BROCHURE%20PAK
mailto:angela%40yeppe.nl?subject=BROCHURE%20PAK
https://www.yeppe.nl/
https://www.instagram.com/yeppenl/
https://www.linkedin.com/company/yeppenl





