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Profiel

Als technisch onderwijsassistent ondersteun ik de docent zoveel mogelijk, ook begeleid ik

onze leerlingen binnen de lessen en probeer ik altijd proactief mijn werk te doen.
 

 

"Samenwerken met Bob is heel fijn, hij weet wat hij doet, denkt graag mee en werkt makkelijk

met de leerlingen" - Natasja, docent scheikunde

Werkervaring

feb 2017 – Heden

Amersfoort

Technisch onderwijsassistent, De
Amersfoortse Berg
Als technisch onderwijsassistent (T OA) help en begeleid ik de

docenten bij scheikunde en biologie op de middelbare school:

Begeleiden van leerlingen op het gebied van veiligheid

Voorraadbeheer van materialen die gebruikt worden tijdens

de lessen

Het bestellen van materialen

Logistieke werkzaamheden zoals het bevoorraden van

diverse vaklokalen en de bijbehorende magazijnen

Uitvoeren van (kleine) reparaties van materialen

Onderhoud van de lokalen en werkplaatsen

Verantwoordelijk voor de veiligheid en het overzicht op

werkplaatsuren

Leerlingen begeleiden bij profielwerkstukken, presentaties

en open onderzoeken

Assisteren bij het samenstellen en afnemen van toetsen

Het mooiste compliment dat ik heb gekregen is dat de leerlingen

zich snel op hun gemak voelen door mijn rustige manier van

begeleiden

nov 2015 – feb 2017

Utrecht

Technisch onderwijsassistent, Het Eemland
College

Mede verzorgen van de praktijkinstructie voor natuur- en

scheikunde in de onder- en bovenbouw

Begeleiding bieden bij de practica op individuele basis

Zorgdragen voor het beheer en onderhoud van de

practicumlokalen, apparatuur, chemicaliën, applicaties,

organismen en gereedschappen

Creatief zijn in het helpen en bedenken van de lessen. 

Personalia

Stationsstraat 53

Utrecht, 2434 AB

06-81159877

Geboortedatum / Plaats

Haarlem

Nationaliteit

Nederlandse

Links

Linkedin

Vaardigheden

Communicatief sterk,
technisch onderlegd,
creatief, vriendelijk,
flexibel,
ondersteunend

Technisch onderlegd

Creatief

Vriendelijk

Flexibel

Ondersteunend

Hobby's

Voetbal, darten,
goede gesprekken en
lezen

http://linkedin/martinedejong


Voorbereidingen van de lessen uitvoeren

Vragen van de leerlingen beantwoorden

Ontwikkelen van nieuwe practica en het uittesten daarvan

Ik krijg vaak het compliment dat ik creatieve en interessante

experimenten bedenk

Opleiding

sep 2012 – jun 2015 ROC Midden Nederland

MBO-opleiding Technisch onderwijsassistent

Geleerd hoe ik als T OA  de leraar scheikunde, natuurkunde, of

biologie assisteer. En hoe ik proeven voorbereid, materialen

inkoop en help tijdens de lessen met het uitvoeren van de

proeven.

sep 2008 – jun 2012

Woerden

De Hoekse Berg

Mavo diploma

Stages

sep 2014 – jun 2015

Utrecht

Stage Technisch onderwijsassistent, De Palet
T ijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als technisch

onderwijsassistent:

Ondersteunen van de docent

Advies geven over de veiligheid

Experimenten testen

Leerlingen begeleiden tijdens de les

Cursussen

sep 2018 – okt 2018 Leren experimenteren, Techniek Top

mei 2017 – mei 2017 Techniek op school, Hogeschool van Utrecht


