
12 Onderwijsassistent (S4)  
Salarisschaal 4 / FUWA PO  
 
Context  
De werkzaamheden worden verricht op een (speciale) school voor basisonderwijs en (voortgezet)  
speciaal onderwijs. De onderwijsassistent ondersteunt de leraar bij het verrichten van eenvoudige 
routinematige onderwijsinhoudelijke taken en levert een praktische/organisatorische bijdrage aan 
het klassenmanagement.  
 
Werkzaamheden  
 
1. Assisteren van de leraar  

 begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar 
taken/instructie hebben ontvangen;  

 ziet toe op leerlingen tijdens de les, pauzes, spel en vervoer en corrigeert gedrag;  

 helpt leerlingen bij expressie -activiteiten;  

 assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken;  

 helpt leerlingen bij het werken aan onderwerpen in het documentatiecentrum;  

 signaleert problemen bij leerlingen en bespreekt deze met de leraar;  

 helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen;  

 rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leraar.  
 
2. Bijdrage aan de organisatie van het klassenmanagement  

 richt het leslokaal in en ruimt na afloop van de lessen op;  

 vervaardigt illustraties en eenvoudige teksten voor projecten;  

 maakt het lesmateriaal gereed;  

 controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leraar;  

 levert een bijdrage aan de administratie van leerling-prestaties en andere leerling-gegevens;  

 vult voorraden van gebruiksmaterialen aan;  

 assisteert bij de organisatie van schoolactiviteiten;  

 draagt zorg voor de eigen professionalisering en de ontwikkeling van de vereiste competenties.  
 
Beslissingen, kader en verantwoording  
 
Beslist bij/over: het begeleiden van individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen,  
het vervaardigen van illustraties en eenvoudige teksten voor projecten en de 
praktisch/organisatorische bijdrage van het klassenmanagement.  
Kader: werkafspraken over de assisterende taken.  
Verantwoording: functioneel aan de leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over juistheid  
en tijdigheid van assistentie van de leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige  
onderwijsinhoudelijke taken, van praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement  
en van deelname aan professionalisering.  
 
Kennis en vaardigheden  

 vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen;  

 bekendheid met groepsprocessen;  

 bekendheid met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen;  

 vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen;  

 vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie;  



 vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden.  

 
Contacten  

 met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen, vragen te beantwoorden en 

corrigerend op te treden;  

 met de leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te 

geven;  

 met andere onderwijsassistenten binnen de school om informatie uit te wisselen over het maken 

van afspraken voor uit te voeren gemeenschappelijke taken;  

 met ouders over halen en brengen van leerlingen en over het gedrag van de leerling om 

informatie te geven.  

 
(uit: functiebouwhuis Sint-Christoffel) 

 


