
 

Profiel onderwijsassistent bèta 

 

 
Onderwijsassistent bèta  
Functieprofiel onderwijsassistent A/B = Salarisschaal 6/5 

Inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring 

De technisch onderwijsassistent bèta is verbonden aan het instructeursteam bèta. 

 

Speciaal gevraagde kennis en competenties  
De onderwijsassistent bèta:  

- is een teamplayer; 

- kan zelfstandig opereren; 

- is flexibel; 

- heeft affiniteit met het onderwijs; 

- is ICT- en digitaal vaardig; 

- heeft kennis en ervaring op het gebied van veiligheids- en Arbowetgeving en handelt daarnaar of 

is bereid scholing te volgen; 

- heeft kennis en ervaring op het gebied van natuurkunde en scheikunde en in mindere mate 

biologie 

- Is in staat om naast eigen (hoofd)aandachtsgebied(en) ook in te springen bij andere vakken; 

- is bereid buitenschoolse activiteiten te begeleiden. 

- is bereid om zich verder te scholen 

 

Verantwoordelijkheden en taken 
Positie onderwijsassistent bèta 
- De onderwijsassistent bèta is lid van een onderwijskundig team en valt onder een teamleider 

- De onderwijsassistent bèta functioneert binnen de groep onderwijsassistenten. De groep 

onderwijsassistenten bèta wordt aangestuurd door een docent LD-onderwijsinnovator 

- Voor de aansturing in de onderwijs assisterende taak binnen de les is de docent bèta die wordt 

geassisteerd functioneel verantwoordelijk.  

- De begeleiding wordt door de verantwoordelijke bèta onderwijsassistent gegeven. 

Werkzaamheden   

De onderwijsassistent bèta: 

- assisteert de docent bij practica van de bètavakken; 
- bereidt practica voor; 
- begeleidt leerlingen tijdens de practica; 
- voert administratieve, ondersteunende en beherende werkzaamheden uit; 
- verleent assistentie bij technische lesonderdelen zoals het klaarzetten van apparatuur e.d.; 
- instrueert leerlingen met betrekking tot goed gebruik van apparatuur en hulpmiddelen;  
- verricht taken met betrekking tot beheer en onderhoud van (technische) onderwijsmiddelen;  
- voert demonstratieproeven uit en/of assisteert de docent daarbij; 



- ontwikkelt, evalueert, in overleg met en op aanwijzingen van de docent, oefeningen en 
opdrachten; 

- beheert de voorraden; 
- bewaakt de voorlichting over en de naleving van veiligheidsvoorschriften; 
- richt zich bij de ondersteuning van de docent en de begeleiding van leerlingen vooral op bekende 

(standaard) onderwijssituaties.  
 
Kennis en vaardigheden  

De onderwijsassistent bèta heeft/is: 

- algemeen vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden 

organisatorische en functionele verhoudingen; 

- kennis van eenvoudige didactische en pedagogische principes; 

- vakinhoudelijke kennis (natuurkunde en scheikunde);  

- inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling; 

- vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren; 

- vaardig in het invulling geven aan een assisterende functie; 

- vaardig in het te woord staan van leerlingen; 

- vaardig in het bedienen en beheren van apparatuur en het geven van instructie voor gebruik;  

- kennis van de praktijk en praktijktheorie van de uit te voeren proeven en opdrachten; 

- vakkennis op het gebied van gebruiks- en verbruiksmaterialen; 

- kennis van veiligheidsvoorschriften en ARBO- en milieuvoorschriften; 

- vaardig in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 

- vaardigheden op het terrein van onderhoud en beheer van apparatuur en instrumenten; 

- vaardigheid in het assisteren van docenten bij het ontwikkelen van proeven, samenstellen van 

opdrachten en instrueren van leerlingen; 

- vaardigheid in het omgaan met mensen met verschillende karakters; 

- vaardigheid in het optreden bij verstoringen; 

- vaardigheid in het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden. 

 

Contacten   

De onderwijsassistent bèta heeft contact: 

- met het eigen onderwijsteam onderbouw; 

- met leerlingen over practica, zelfstandig onderzoek e.d. om instructie en feedback te geven; 

- met docenten over de lesstof, oefeningen en begeleidingssituaties om informatie uit te wisselen; 

- met vakgenoten om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van nieuwe 

ontwikkelingen; 

- met leden van het bèta-team om ondersteuning te geven op specialistisch terrein;  

- met leerlingen om gedrag te corrigeren; 

- met docenten en schoolleiding over gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen; 

 
Overige competenties   
- dwingt door houding fatsoenlijk en respectvol gedrag af bij leerlingen naar elkaar, naar 

medewerkers en naar de omgeving; 
- stelt realistische eisen aan leerlingen en staat open voor hun mening en gevoelens; 



- beschikt over de vaardigheid leerlingen individueel of in groepen te begeleiden bij praktische 
opdrachten; 

- is in staat consequent te handelen tijdens toezicht en begeleiding; 
- toont voorbeeldgedrag; 
- stemt zijn werk af met collega’s, komt afspraken na, neemt zo nodig initiatieven; 
- hanteert afspraken en regels op een duidelijke en consequente manier; 
- werkt planmatig, vooruitziend en flexibel; 
- werkt zelfstandig, resultaatgericht en zorgvuldig; 
- schept een veilige werk- en leefomgeving, mede door betrokkenheid en hulpvaardigheid; 
- bespreekt eigen mogelijkheden en beperkingen met collega’s en leidinggevende; 
- stelt zijn handelen bij op basis van verkregen inzichten; 
- beheerst de nodig ICT vaardigheden. 

 


