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Functiebeschrijving onderwijsassistent  
 

1. Informatie  
Functienaam:  Onderwijsassistent 
Organisatie:  Mytylschool Gabriël 
Onderdeel:  Onderwijs 
Werkterrein:  (Voortgezet) Speciaal onderwijs 
Activiteiten:  - verzorgen en begeleiden van leerlingen 
  - overdragen van informatie en vaardigheden 

- verzorgen licht huishoudelijke taken  
 

2. Omgeving  
De werkzaamheden worden uitgevoerd voor Mytylschool Gabriël. De school biedt onderwijs 
en zorg aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met ondersteuningsbehoefte op fysiek-
medisch gebied ten gevolge van een lichamelijke of meervoudige beperking of een 
langdurige ziekte. 
De school maakt deel uit van Atlent KinderExpertiseCentrum (Atlent-KEC). De doelstelling 
van deze samenwerking tussen Mytylschool Gabriël, Tolbrug specialistische revalidatie, Cello 
en SWZ is werken aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid en ontplooiing van kinderen en 
jongeren van 0 tot 20 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking of een langdurige 
ziekte. 
De onderwijsassistent werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van één van de 
teammanagers en wordt inhoudelijk aangestuurd door één of meerdere leerkrachten, ten 
behoeve van de gehele school. 
 

3. Werkzaamheden 

a. Verricht verzorgende en begeleidende werkzaamheden door: 
 het begeleiden van leerlingen bij de persoonlijke verzorging, waarbij de 

zelfredzaamheid wordt gestimuleerd; 

 het helpen en begeleiden van leerlingen bij de algemeen dagelijkse 
levensbehoeftes (ADL) zoals toiletgang, eten en drinken; 

 het begeleiden van leerlingen bij transfers; 

 het ondersteunen van leerlingen bij het gebruiksklaar maken en bedienen van 
handicap gebonden apparatuur; 

 het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;  

 het adequaat handelen bij epileptische aanvallen; 

 het begeleiden van leerlingen bij  therapeutische oefeningen, in opdracht van 
therapeuten; 

 het begeleiden van leerlingen naar zwemmen en gymlessen, inclusief omkleden; 

 het administreren van leerlinggegevens op het eigen vakgebied (o.a. persoonlijke 
verzorging en absentie). 

 

b. Assisteert onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht bij het 
verzorgen van het onderwijs door: 
 het voorbereiden en meedenken bij dagelijkse onderwijsactiviteiten; 

 het klaarzetten van materiaal/meubilair ten behoeve van klassenactiviteiten; 

 het op aangeven van de leraar hanteren van verschillende didactische 
werkvormen aansluitend op de leerdoelen; 

 het begeleiden van kleine groepjes leerlingen bij lessen/activiteiten, na 
voorbereiding door de leerkracht; 

 het assisteren van de vakleerkracht bij het uitvoeren van de lessen; 



   
 

Functiebouwwerk stichting Gabriël 
Onderwijsassistent schaal 4  pagina 2 van 3 
versie juli 2016  

 het vervaardigen van specifieke leermaterialen en/of aanpassen van bestaande 
materialen; 

 het afnemen en verwerken van toetsen (m.u.v. interpretatie en vertaalslag naar 
handelen en aanbod); 

 het doen van voorstellen voor aanschaf (leer)materialen; 

 het observeren van leerlingen; 

 het meedenken met de leraar bij het opstellen en uitvoeren van 
handelingsplannen; 

 het administreren van leerlingvorderingen en andere administratieve taken; 

 het samen met de leraar op huisbezoek te gaan; 

 het werken met de meest gangbare audiovisuele materialen en technieken; 

 het werken met de meest gangbare computersoftware; 

 het (voor korte tijd en met een aangepast programma) opvangen van de leerlingen 
bij ziekte van de leerkracht, onder verantwoordelijkheid van de teammanager 
en/of leerkracht (zie 7. Opmerkingen). 

 

c. Versterkt het pedagogisch klimaat door: 
 het voor- en nabespreken van het verloop van de dag aan de hand van 

kindgerichte informatie d.m.v. observatie en andere ervaringen; 

 het signaleren van (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en overleggen 
en meedenken met de leraar om tot oplossingen te komen; 

 het bevorderen van communicatie tussen de leerlingen onderling en met de 
ouders/verzorgers; 

 het bevorderen van spelmogelijkheden en spelvaardigheden van leerlingen; 

 het inspelen en aansluiten op de interesses en belangstelling van leerlingen; 

 het scheppen van een omgeving waarin activiteiten en de ontwikkeling van 
kinderen worden gestimuleerd; 

 het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de leerlingen en hun 
ouders/verzorgers; 

 het wekken en versterken van respect en begrip bij leerlingen voor elkaar; 

 het begeleiden van stagiaires en nieuwe collega-onderwijsassistenten. 

 
d. Verricht huishoudelijke en onderhoudsactiviteiten zoals: 

 het schoonhouden van het klaslokaal en meubilair, de toiletruimten, algemene 
ruimtes en gangen; 

 het mede opgeruimd houden van het klaslokaal en de omgeving. 
 

4. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 De onderwijsassistent werkt volgens de interne regels, voorschriften en 

werkinstructies van de school. 

 De onderwijsassistent neemt beslissingen bij de persoonlijke verzorging en het 
begeleiden van leerlingen. 

 De onderwijsassistent legt formeel verantwoording af aan de één van de 
teammanagers, voor wat betreft de tijdigheid en kwaliteit van de uitgevoerde 
werkzaamheden. 

 
5. Contacten  

De onderwijsassistent onderhoudt contacten met:  
 het multidisciplinaire team rondom de leerlingen, om de begeleiding en verzorging te 

bespreken, informatie uit te wisselen over werkwijze, oefeningen, aanpak en 
voortgang; 

 ouders/verzorgers als het gaat om het doorgeven van mededelingen en om 
informatie uit te wisselen, in overleg met de leerkracht; 
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 externe partners om informatie op te vragen. 

 
6. Functie-eisen 
a. opleiding, kennis, inzicht en vaardigheden: 

 heeft een MBO/SPW of MBO/onderwijsassistent opleiding of vergelijkbare opleiding; 

 heeft inzicht in de taakstelling, organisatie en werkwijze van de school/afdeling; 

 heeft theoretische en praktische kennis van het werkplan in de betreffende afdeling; 

 heeft inzicht in de ontwikkeling van kinderen; 

 heeft aantoonbare vaardigheid in het adequaat pedagogisch handelen naar 
leerlingen; 

 heeft aantoonbare vaardigheid in het verzorgen, begeleiden en stimuleren van 
leerlingen. 

 

b. Instelling en houding 
 heeft affiniteit met de doelgroep en deze vorm van onderwijs; 

 is dienstverlenend ingesteld; 

 overlegt en werkt efficiënt samen in een multidisciplinair team; 

 heeft inlevingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 heeft een kritische werkhouding en reflecteert op het eigen functioneren; 

 is flexibel en bereid mee te werken aan algemene werkzaamheden voor de gehele 
organisatie, zoals surveilleren, klasoverstijgende activiteiten en werkgroepen, volgens 
rooster of ad hoc; 

 onderschrijft de missie en visie van Atlent; 

 werkt actief aan de ontwikkeling van de eigen professionalisering. 
 

7. Opmerkingen 
Het opvangen van leerlingen bij ziekte van de leerkracht vindt plaats voor korte tijd en met 
een aangepast programma dat wordt aangereikt door een leerkracht of teammanager. De 
activiteiten zijn bedoeld als opvang en ter overbrugging tot het moment dat er een bevoegde 
leerkracht beschikbaar is. Alle activiteiten vinden plaats onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht en/of een teammanager. Met de 
onderwijsassistent wordt vooraf overlegd of deze het aangepaste programma kan en wil 
uitvoeren; Het kan niet verplicht worden gesteld. 
De leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod in de groep. 
 

8. Functiewaardering 
CAO-PO schaal 4  
 
 
 


