
 
 
 
Functienaam   Klassenassistent 
Salarisschaal   4  
 
Omgeving 
Uitgangspunt van de functiebeschrijving is dat de klassenassistent de taken uitvoert onder 
verantwoordelijkheid van de leraar. 
 
Hoofdbestanddelen werkzaamheden 

1. ondersteunt de leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige 
onderwijsinhoudelijke taken; 

2. begeleidt leerlingen bij het verwerven van vaardigheden; 
3. verricht verzorgende werkzaamheden; 
4. levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement; 
5. verricht overige werkzaamheden die verband houden met de functie. 

 
Ad 1 

 voert in opdracht van de leraar specifieke onderwijsopdrachten uit met individuele leerlingen 
of groepjes leerlingen; 

 begeleidt individuele leerlingen of groepjes leerlingen die van de leraar instructie hebben 
ontvangen; 

 observeert leerlingen tijdens de les, pauzes en spel, signaleert de ontwikkelingsvoortgang en 
bespreekt deze met de leraar; 

 stimuleert en corrigeert leerlingen in gedrag en werkhouding om het leerproces van henzelf 
en/of groep te bevorderen. 

 
Ad 2 

 helpt leerlingen bij het aanleren van en stimuleert zelfredzaamheidvaardigheden en 
activiteiten in het dagelijkse leven; 

 houdt toezicht op en corrigeert gedrag tijdens les, pauzes, vervoer, e.d.; 

 inspireert leerlingen te luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen e.d.; 

 helpt de leraar bij het begeleiden van leerlingen in het verkrijgen van een positief, realistisch 
zelfbeeld. 

 
Ad 3 

 begeleidt leerlingen naar de arts, het ziekenhuis e.d.; 

 ziet er op toe en/of assisteert bij het innemen van medicijnen en verricht zo nodig andere 
eenvoudige verzorgende handelingen; 

 begeleidt leerlingen bij therapeutische oefeningen; 

 ziet toe en helpt bij hygiënische aangelegenheden, zoals handen wassen, tandenpoetsen, 
schoonmaken van lichaam en verschonen van kleding; 

 helpt bij gymnastiek en zwemmen met aan- en uitkleden; 

 helpt bij installeren en bedienen van handicap gebonden apparatuur. 



 
Ad 4 

 richt het leslokaal in en ruimt op; 

 zet materialen en leermiddelen klaar; 

 doet voorstellen voor het gebruik van en vervaardigt specifiek lesmateriaal; 

 vult voorraden aan; 

 controleert de staat en werking van lesmateriaal en handicap gebonden hulpmiddelen. 
 
Ad 5 

 neemt deel aan leerling-besprekingen 

 helpt mee bij het ontvangen van ouders. 
 


