
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Start jij in het nieuwe schooljaar als onze nieuwe  

 
Technisch Onderwijsassistent, specialiteit  Biologie(TOA) 

(0,8)M/V? 
 

Wat doet een TOA biologie? 
• Je bent bezig met de voorbereiding en uitvoering van practica en 

demonstratieproeven in de klas of je assisteert de docent hierbij 
• Je geeft instructie en begeleidt de leerlingen bij de uitvoering van een 

practicum of een opdracht 
• Je onderhoudt de instrumenten, gereedschappen en andere hulpmiddelen 
• Je zorgt voor een omgeving waarin de practica veilig kunnen plaatsvinden 

 
Wat vinden wij écht belangrijk in deze rol?  
 

• Dat je tijdens je werk plezier hebt in het maken van contact met de leerlingen. 
Zonder contact is er immers geen sprake van leren 

• Dat je, bij voorkeur in het onderwijs, ervaring hebt opgedaan in het omgaan met 
jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar. 
Dat hoeft niet per sé  als TOA te zijn. Al wel ervaring, dat is een pré 

• Dat je beschikt over voldoende basiskennis van biologie 
• We hebben behoefte  aan een teamspeler, je werkt namelijk intensief samen met 

de TOA’s van natuur- en scheikunde en met de docenten in de sectie(s) biologie, 
natuur- en scheikunde  

• In die samenwerking ben je in staat om je flexibel op te stellen. Dat is belangrijk 
omdat je in het werk soms pieken en dalen tegenkomt. Bovendien is het belangrijk 
omdat je bij afwezigheid een collega TOA kunt vervangen.  



• Je bent in staat om mee te denken: hoe kunnen we de dingen nog mooier/beter 
doen?  

• Je hebt de wil om te leren van en met elkaar 
 
Wat mag jij van het Erfgooiers College verwachten? 
 

• Dat je welkom wordt geheten in een betrokken groep collega’s, dit geldt zowel 
voor het team van de TOA’s als ook voor de docenten van de secties biologie, 
natuur- en scheikunde  

• Dat je werkt in een nieuw schoolgebouw waar de faciliteiten voor de praktijklessen 
écht top zijn 

• Dat je beloond wordt volgens de cao-VO, doorgroei naar schaal 6 is mogelijk 
• Secundaire arbeidsvoorwaarden die geregeld zijn conform de cao-VO, zoals een 

eindejaarsuitkering; vakantiegeld; een individueel keuzebudget; activiteiten met 
en voor het personeel 

• Dat we het toejuichen als jij je in je vak verder wilt en kunt ontwikkelen  
 
Wat heb je nodig om deze job goed te kunnen doen? 
 

• Een afgeronde relevante opleiding op mbo-niveau 
• In verband met vervanging van afwezige collega’s is het werken op vrijdag 

noodzakelijk  
• De 0,8 werktijd mag verdeeld worden over 5 werkdagen, als je in ieder geval maar 

de vrijdag beschikbaar bent 
 
Hoe ziet onze sollicitatieronde eruit: 
Allereerst willen we graag een actueel cv en een bondige toelichting op je motivatie 
ontvangen. Doe dat zo snel mogelijk, het schooljaar is namelijk al gestart. De gesprekken 
plannen wij ook spoedig in.	 
 
Zie je jezelf al bij ons werken als TOA ?  
Solliciteer via www.meesterbaan.nl  
 
Is dit niet jouw baan, maar ken je wel iemand waarvoor dit de uitgelezen 
loopbaankans is, tip diegene dan.  
 
Wij denken dat we als professionals zelf in staat zijn deze vacature in te vullen. 
Acquisitie door bureaus wordt in deze fase dus echt niet gewaardeerd. 
 
 
 
 


