
 

 

Datum publicatie: 16 maart 2023 

Sluitingsdatum:  26 maart 2023 

Vacaturenummer:  23.050 

 

Het Harens Lyceum is een school voor vmbo TL, havo en vwo. Een school in een modern gebouw, kleurrijk en 

veelzijdig. Waar leerlingen zichzelf zijn en opgroeien tot zelfstandige jonge mensen. Een school met verschillende 

talentrichtingen zoals ‘het Technasium’, ‘Ondernemen’, ‘Kunst, Cultuur & Media’ en ‘Sport & Gezondheid’. 

Daarnaast hebben we een afdeling atheneumplus. We hebben leerlingen en medewerkers dus veel te bieden. Wij 

zijn een openbare school voor voortgezet onderwijs. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht 

levensbeschouwing of achtergrond. Wij staan midden in de samenleving. Daarom laten we graag zien wat er bij 

ons gebeurt. Iedere dag bieden wij ruimte aan onze leerlingen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en 

tonen. Op deze wijze bereiden wij ze voor op hun toekomst!  

 

Functie 

Wij zijn op zoek naar energieke en enthousiaste collega die de functie Technisch Onderwijsassistent met een 

relevante exacte opleiding op minimaal MBO 4-niveau. Je hebt affiniteit met de vakken biologie, natuurkunde en 

scheikunde en bent daarnaast ervaren in het werken met technische apparatuur. Ervaring in het onderwijs is een 

pré. Je bewaakt tijdens het werk de veiligheid door het toepassen van de ARBO-regels. Deze functie is ons 

opgenomen in ons functieboek als Onderwijsassistent C.  

 

Wat zijn je werkzaamheden? 

- je ontwikkelt voor de onderbouwleerlingen practicummateriaal en bereid de practicumlessen; 

- begeleiding van de leerlingen bij het uitvoeren van de practica Biologie (en in kleinere mate NASK, 

Scheikunde en Natuurkunde; 

- het afstemmen van je werkzaamheden met betrokken docenten;  

- samenwerking met de technisch onderwijsassistenten in de bovenbouw. 

 

Wij zoeken een collega die: 

- in het bezit is van een relevante opleiding op het gebied van Biologie op minimaal MBO 4 niveau; 

- affiniteit heeft met de vakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde; 

- ervaring heeft in het werken met technische apparatuur; 

- in het bezit is van relevante veiligheidscertificaten en/of bereid deze te halen; 

- flexibel is maar ook grenzen durft te stellen; 

- pedagogisch sterk is; 

- betrokken is bij de gehele organisatie. 

 

Salaris 

Deze functie is gewaardeerd op schaal 06 van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal 

€ 2.961,- bij een volledige aanstelling. 

 

Organisatie 

Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons worden leerlingen gezien en 

krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven hen de basis voor de toekomst en doen dit met 

elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’ 

Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs. 

Waarbij je als medewerker durft te kiezen voor kwaliteit en eigenaarschap. Dat je hierbij oog hebt voor je eigen 

ontwikkeling, stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.  

 

Vacature: 
Technisch Onderwijsassistent (wtf 0,7 – 0,9) 
Harens Lyceum 
 



 

 

 

 

 

 

Ben jij de collega die wij zoeken? 

Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website.  

In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert. 
 

Informatie 

Informatie over de school vind je op de website: www.harenslyceum.nl.  

Meer informatie over de functie is in te winnen bij de heer Toine Smolders (teamleider) via a.smolders@o2g2.nl.  

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden in de week van 3 april 2023 

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://o2g2.nl/sollicitatie.html
http://www.harenslyceum.nl/
mailto:a.smolders@o2g2.nl

