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Waardering  
Salarisschaal 5 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Onderwijscluster 
 
- Verantwoording: aan de Teamleider 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda.  
De Onderwijsassistent werkt ten behoeve van een onderwijscluster en voert de 
werkzaamheden uit binnen het door de directie aangegeven strategische (onderwijs)kader. 
 
De Onderwijsassistent verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden: 

- Ondersteuning lesuitvoering bij lessen en practica 
- Deelnemersbegeleiding 
- Beheer, onderhoud en reparatie 

 
 
Resultaatgebieden 

1. Resultaatgebied 1 
Ondersteuning lesuitvoering bij lessen en practica 
 
Activiteiten: 

- Ontwikkelt in overleg met de docent proeven en oefeningen en stelt practicum- en 
afstudeeropdrachten samen.  

- Bouwt proefopstellingen op en construeert experimentele opstellingen en 
spelsituaties.  

- Stelt mede handleidingen op voor het toepassen van vaardigheden en het gebruik 
van apparatuur en ontwikkelt instructiemiddelen en uitvoeringsvoorschriften. 

 
2. Resultaatgebied 2 

Deelnemersbegeleiding 
 
Activiteiten: 

- Geeft, via een vaste systematiek, technische en praktische instructie en begeleiding 
bij de uitvoering van proeven en opdrachten.  

- Ziet toe op een veilige en juiste uitvoering van door de studenten te verrichten 
werkzaamheden.  

- Controleert waarnemingen, oefeningen en onderzoeksresultaten, bespreekt deze met 
de student en beoordeelt mede het eindresultaat.  
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- Legt de resultaten van uitgevoerde opdrachten en proeven vast, evalueert mede de 
gehele opzet en doet voorstellen ter verbetering. 

 
3. Resultaatgebied 3 

Beheer, onderhoud en reparatie 
 
Activiteiten: 

- Richt praktijkruimten in.  
- Beheert en onderhoudt apparatuur en materialen en verricht reparaties.  
- Doet voorstellen voor aanschaf en vervanging. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
Beslist over/bij: 
- het voorbereiden van proeven en opdrachten; 
- de controle van de resultaten van studenten; 
- het mede opstellen van handleidingen; 
- het onderhoud en beheer van praktijkruimten en apparatuur. 
 
Kennis en vaardigheden 
- vaktechnische kennis van methoden en technieken en vaardigheid om deze toe  

te passen; 
- kennis van veiligheidsvoorschriften; 
- vaardigheid in het onderhoud en verhelpen van kleine storingen aan de  

apparatuur; 
- vaardigheid in het begeleiden van studenten, ter assistentie van de docent; 
- werk- en denkniveau: MBO 4+ 
 
Contacten 
- met docenten over de voorbereiding en uitvoering van practica om informatie uit  

te wisselen; 
- met studenten om informatie uit te wisselen over de uitvoering van proeven en  

opdrachten; 
- met vakgenoten en leveranciers om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te  

blijven van nieuwe ontwikkelingen. 
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