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CONTEXT:  

 Organisatorische eenheid:  
onderwijsondersteunend proces. 

 Verantwoording: aan de direct 
leidinggevende over de kwaliteit van de 
verrichte les(ondersteunende) en 
leerling-begeleidende taken en van het 
leveren van een bijdrage aan de 
schoolorganisatie. 

 Kader: schoolregels, lesmethodes, 
technische en/of 
veiligheidsvoorschriften en 
werkafspraken van belang voor de 
uitvoering van de werkzaamheden. 

 

KERNACTIVITEITEN PER RESULTAATGEBIED:  

1. Het, in overleg met de docent, opvangen en begeleiden van klassen. 
Het, op basis van een duidelijk omschreven lesboek of werkwijzer, 
verrichten van les- en instructietaken. 
Het, op basis van reeds door de docent behandelde lesstof, invullen 
van lessen. 
Het houden van  toezicht bij toetsen en het nakijken en beoordelen 
van standaardtoetsen. 
Het geven van (huiswerk)begeleiding aan groepjes leerlingen. 
Het mede stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden van 
leerlingen. 
Het begeleiden van groepen leerlingen die van de docent instructie 
hebben ontvangen. 
Het signaleren van (sociaal)pedagogische problemen bij leerlingen en 
het rapporteren daarover aan de docent. 
Het ingrijpen bij conflictsituaties en het rapporteren daarover aan de 
docent of locatiedirecteur. 
Het zich op de hoogte houden van voor het onderwijs relevante 
ontwikkelingen en het doen van voorstellen van mogelijkheden voor 
daaruit voortvloeiende leeractiviteiten. 
Het administratief voorbereiden van stagewerkzaamheden, het 
overleggen met stagebedrijven over de plaatsing van leerlingen, het 
begeleiden van leerlingen tijdens de stage en het mede beoordelen 
van het stageverslag. 
Het overleggen met stagebedrijven over het binnenhalen van 
subsidies. 

2. Het assisteren bij de organisatie en uitvoering van bijzondere 
schoolactiviteiten. 
Het, op verzoek, maken van lesmateriaal, zoals video-opnames, 
instructieopstellingen en studieopdrachten. 
Het inkopen van materialen voor gebruik in de lessen. 
Het verrichten van diverse administratieve taken ten behoeve van het 
management en de docenten. 

3. Het op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden 
en het zo nodig uitbreiden hiervan.  
Het deelnemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a.  
collegiale consultatie. 
Het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het 
vakgebied, het bestuderen van relevante vakliteratuur. 
 

 

VAKMATIG EN METHODISCH 

COMPETENT:  

De onderwijsassistent B verricht 
les(ondersteunende) en leerling-begeleidende 
taken en levert een bijdrage aan de 
schoolorganisatie. 
Hij is flexibel, empathisch, stressbestendig, 
verantwoordelijk, omgevingsbewust en kan 
samenwerken. 
Dit houdt in dat hij bijvoorbeeld:  

 ziet wat er in de groepjes die hij 
begeleidt gebeurt en dit correct kan 
verwoorden naar de docenten; 

 onder tijdsdruk geen concessies doet 
aan veiligheid en doelmatigheid; 

 leerlingen kan helpen en kan motiveren; 
 vaardig is in het omgaan met 

verschillende mensen met verschillende 
karakters; 

 souplesse toont bij het indelen van de 
werkzaamheden; 

 respectvol is richting leerlingen, 
collega’s en andere betrokkenen; 

 gericht is op kwaliteit. 

 

RESULTAATGEBIEDEN:  

1. Het verrichten van les(ondersteunende) 
en leerling-begeleidende taken. 

2. Het leveren van een bijdrage aan de 
schoolorganisatie. 

3. Het zorg dragen voor de eigen 
professionalisering.  

 

  



 

DIPO/Versie Definitief/November 2019 

Functie Onderwijsassistent B Schaal 6 

   

 

OPLEIDINGSEISEN:  

 Diploma MBO en/of relevante certificaten. 
 

KENNIS:  

 Kennis van didactische en pedagogische 
principes. 

 Kennis van de praktijk en praktijktheorie 
van de uit te voeren opdrachten. 

 Kennis van de doelstelling en taken van 
het Lauwers College. 
 

VAARDIGHEDEN:  

 Vaardig in het overdragen van kennis en 
vaardigheden. 

 Vaardig in het bewust reageren op het 
gedrag van leerlingen en het hierover 
kunnen rapporteren. 

 Vaardig is in het samenwerken met 
docenten en collega’s. 

 Vaardig in het te woord staan van 
leerlingen. 
 

 

BESLIST BINNEN KADER OVER/BIJ:  

 De wijze waarop les(ondersteunende) en leerling-begeleidende taken worden verricht. 
 De wijze waarop een bijdrage aan de schoolorganisatie wordt verricht. 

 

 

CONTACTEN: 

 Met leerlingen over les(ondersteunende) en leerling-begeleidende taken om informatie uit te wisselen, tot 
afstemming te komen en adviezen te verstrekken. 

 Met docenten over les(ondersteunende) en leerling-begeleidende taken en over de bijdrage aan de 
schoolorganisatie om informatie uit te wisselen en adviezen te verstrekken. 

 Met stagebedrijven over stages voor leerlingen en over het binnenhalen van subsidies om informatie uit te wisselen 
en tot afstemming te komen. 

 Met betrokkenen binnen de locatie over de bijdrage aan de schoolorganisatie om informatie uit te wisselen. 

 


