
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functie Informatie 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Context 

De werkzaamheden worden verricht binnen een school van de samenwerkende scholen op 

Bonaire.  

De onderwijsassistent ressorteert hiërarchisch onder de directeur en wordt functioneel aangestuurd 

door de leerkracht(en).  

De school bestaat uit een directeur, adjunct directeur (indien grote school), locatieleiders (indien 

meerdere schoollocaties), coördinatoren, leerkrachten, assistenten en ondersteunende 

personeelsleden. De onderwijsassistent is belast met: het ondersteunen van de leerkracht bij het 

verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, het leveren van een 

praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en taken ten behoeve van 

professionalisering. 

Werkzaamheden 

1. Ondersteunt de leerkracht bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke 

taken 

• Begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leerkracht 

instructie hebben ontvangen. 

• Begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden. 

• Inspireert leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d. 

• Houdt leerlingen in de gaten tijdens 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. 

• Ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen. 

• Begeleidt individuele leerlingen bij niveaulezen of kleine subgroepen. 

• Helpt leerlingen bij het uitdiepen van een onderwerp. 

• Begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en het registreren van het ontwikkelings- en 

leerproces. 

Functienaam Onderwijsassistent 

Organisatie Schoolbestuur voor primair onderwijs van de samenwerkende scholen Bonaire 

Salarisschaal 4 

Werkterrein Onderwijs  

Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden 

Kenmerkscores 22122 22122 22 22 

Somscore  26 

Datum 19 maart 2016 
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• Surveilleert tijdens binnen en buitenschoolse activiteiten en corrigeert gedrag van 

leerlingen. 

• Signaleert problemen en bespreekt deze met de leerkracht. 

• Helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen. 

• Rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leerkracht. 

2. Praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement. 

• Richt het leslokaal in en ruimt na afloop van de lessen op. 

• Vervaardigt illustraties, e.d. voor projecten. 

• Maakt het lesmateriaal gereed. 

• Controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leerkracht. 

• Levert een bijdrage aan de administratie van leerlingprestaties en andere leerlinggegevens. 

• Vult voorraden aan. 

• Assisteert bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d. (commissies). 

3. Professionalisering 

• Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit. 

 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Wijze van controle/verantwoording: de functiehouder legt verantwoording af aan de directeur en 

functioneel aan de leerkracht over de juistheid en tijdigheid van de ondersteuning van de leerkracht 

bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, van de 

praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en van de deelname aan 

professionalisering. 

Kader: de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de werkafspraken over de ondersteuning. 

Beslist over/bij: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van 

de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de 

koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan 

professionaliseringsactiviteiten. 

Kennis, inzicht en vaardigheden 

Kennis: Vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen. 

Inzicht: 

• Bekendheid met groepsprocessen. 

• Bekendheid met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen. 

• Bekendheid met lokale context en sociaal-emotionele ontwikkeling van kind. 

Vaardigheden:  

• Vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen. 

• Vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie. 
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• Vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden. 

Contacten  

• Met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen en vragen te beantwoorden. 

• Met de leerkracht 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 (commissies). 

 


