
 
 
 
 
 
Functiebeschrijving lesassistent (6) 
 
Omgeving: 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer relatief autonome scholen die 
onderdeel uitmaken van de Meerwegen scholengroep. Een school kent één of meer locaties.  
Het onderwijsaanbod van de Meerwegen scholengroep is dat van een zogeheten brede 
scholengemeenschap.  
Het onderwijsaanbod van een school beperkt zich tot een deel van het totale 
onderwijsaanbod van de scholengroep. De school kan zowel categoriaal zijn als een smalle 
of brede scholengemeenschap betreffen.   
 
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van de docenten.  
De school kent diverse onderwijstypen. De lesassistent verricht de werkzaamheden voor alle 
onderwijstypen in het voortgezet onderwijs in zowel de bovenbouw als onderbouw.  
Aan lesondersteunende taken wordt de meeste tijd besteed.  
 
De lesassistent ondersteunt de docent bij de lesgevende taak, assisteert de docent bij de 
begeleiding van leerlingen, voert mede het beheer over praktijkruimten en apparatuur, 
verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, verricht beheers- en administratieve 
werkzaamheden en verricht overige werkzaamheden voor de school. 
 
De school kent een schoolleiding bestaande uit een vestigingsdirecteur, 
vestigingsadjunctdirecteuren en een aantal typen afdelingsleiders, coördinatoren, docenten 
en onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 
 
Werkzaamheden: 
1. Ondersteunt de docent bij de lesgevende taak door: 
- het in overleg met de docent samenstellen van praktische studieopdrachten en 

lessen; 
- het vervaardigen van praktisch lesmateriaal en het construeren van leersituaties en 

dergelijke ten behoeve van het maken van opdrachten; 
- het mede opstellen van handleidingen en studiewijzers voor het maken van 

opdrachten voor het toepassen van vaardigheden; 
- het klaarzetten van apparaten en hulpmiddelen. 
 
2. Assisteert de docent bij de begeleiding van leerlingen door:  
- het geven van technische en praktische instructie en begeleiding bij de uitvoering van 

opdrachten; 
- het toezien op een veilige en juist uitvoering van door de leerlingen te verrichten 

werkzaamheden; 
- het controleren van door de leerling gedane oefeningen en gemaakte opdrachten, 

deze met de leerling te bespreken en het eindresultaat hiervan mede te beoordelen; 
- het vastleggen van de resultaten van uitgevoerde opdrachten; 
- het mede evalueren van de kwaliteit van de opdrachten en leeromgeving en 

voorstellen te doen voor verbetering. 
 
3. Voert mede het beheer over praktijkruimten en apparatuur door: 
- het inrichten van de praktijkruimten; 
- het adviseren over de aanschaf van apparatuur, applicaties, materialen en 

gereedschappen; 



- het opstellen van onderhoudsschema’s en het zorgdragen voor tijdige vervanging van 
de in de studieruimte opgestelde apparatuur en gereedschappen; 

- het bijhouden van de technische documentatie voor het gebruik van de studieruimten. 
  
4. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door: 
- het verrichten van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan apparaten, 

gereedschappen en hulpmiddelen; 
- het verrichten van kleine reparaties aan apparaten, gereedschappen en 

hulpmiddelen; 
- draagt zorg voor door derden te verrichten reparaties en controleert de uitvoering. 
 
5. Verricht beheers- en administratieve werkzaamheden door: 
- het bijhouden en controleren van de voorraden grondstoffen en gereedschappen door 

het voeren van een voorraadadministratie conform de wettelijke voorschriften; 
- het bestellen van grondstoffen, apparaten, gereedschappen en hulpmiddelen; 
- het uitvoeren van veiligheidsvoorschriften. 
 
6. Verricht overige werkzaamheden voor de school door: 
- het verrichten van voorbereidingen voor het afnemen van praktische examens; 
- het houden van toezicht tijdens het afleggen van toetsen en examen; 
- het mede verlenen van assistentie bij audiovisuele activiteiten ten behoeve van het 

onderwijs in het algemeen; 
- het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten 

enzovoorts. 
 
Speelruimte: 
- de lesassistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de kwaliteit en 

de zorgvuldigheid van de uit te voeren werkzaamheden en hiërarchisch aan de 
daartoe aangewezen leidinggevende voor wat betreft het beheer over studieruimten 
en apparatuur; 

- de lesassistent werkt binnen de richtlijnen en globale aanwijzingen, van belang voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden; 

- de lesassistent neemt beslissingen bij de controle van de resultaten van leerlingen, 
het voorbereiden van opdrachten, het opstellen van handleidingen en studiewijzers 
en bij het onderhoud en beheer van studieruimten en apparatuur.  

 
Kennis en vaardigheden: 
- kennis van theoretische achtergrond van uit te voeren opdrachten; 
- kennis van methoden en techniek op het betreffende vakgebied en vaardigheid deze 

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

het beheer apparaten, gereedschappen en hulpmiddelen.  
- vaardigheid in het assisteren van docenten bij het ontwikkelen van proeven, 

samenstellen van opdrachten en het begeleiden van leerlingen. 
 
Contacten: 
- met leerlingen om aanwijzingen te geven en toezicht te houden op een veilige en juist 

uitvoering van de opdrachten; 
- met docenten om informatie uit te wisselen en activiteiten af te stemmen; 
- met vakgenoten en leveranciers om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te 

blijven van nieuwe ontwikkelingen. 
 


