
 

 
      
 

 
Het BARLAEUSGYMNASIUM AMSTERDAM  

zoekt een collega. 

 

• Technisch Onderwijs Assistent (TOA) 

Natuurkunde/ scheikunde 0,8 – 1,0 FTE 

(nader te bespreken) 
 

 
 

Het Barlaeus is een middelgroot categoraal gymnasium, gevestigd in de binnenstad van 

Amsterdam in een prachtig historisch gebouw dat dankzij een ingrijpende renovatie voldoet 

aan de eisen van deze tijd. De school telt op dit moment ruim 800 leerlingen en circa 90 

personeelsleden. Het Barlaeus heeft een rijk cultureel leven en streeft er tevens naar 

intellectueel uitdagend onderwijs te bieden. De voorzieningen op het gebied van IT zijn 

uitstekend te noemen.  

Het Barlaeus werkt samen met vijf andere zelfstandige gymnasia in de Onderwijsstichting 

Zelfstandige Gymnasia. Technisch onderwijsassistenten vallen onder het Onderwijs Onder-

steunend Personeel. De salarisindicatie is schaal 6 (max.  €2961,- bruto, afhankelijk van 

opleiding en werkervaring). 

 

Voor de te vervullen vacature zoeken wij een collega die aantoonbare affiniteit heeft met en 

kennis van scheikunde en natuurkunde, in een team kan functioneren, goed met leerlingen kan 

omgaan, enthousiast, initiatiefrijk en organisatorisch sterk is. Daarnaast is hij/zij in staat 

zelfstandig leerlingen te begeleiden en te instrueren tijdens praktijklessen, demonstraties en 

instructies te geven, materialen en benodigdheden voor te bereiden voor de praktijklessen en 

ook werkzaamheden te verrichten buiten zijn/haar directe taak. Hij/zij is in staat om zelfstandig 

practica te ontwikkelen. Het bestellen, onderhouden, beheren en sorteren van alle 

scheikunde- en natuurkundematerialen wordt ook door de TOA gedaan.  

 

De nieuwe TOA is in het bezit van een MLO diploma of diploma ‘Technisch 

Onderwijsassistent’ niveau 4 of is bezig deze te behalen.  

In het eerste jaar wordt de TOA door vakcollega’s begeleid en vindt een beoordeling plaats 

met het oog op het omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast. 

 

Nadere inlichtingen over de functie worden verstrekt door Dirk van der Meiden, hoofd OOP 

020-6263396. Voor vakinhoudelijke informatie is beschikbaar de sectievoorzitter 

Natuurkunde, Yosri van Dael (yvdael@barlaeus.nl) of Tushar van der Wijst, sectievoorzitter 

Scheikunde (tvdwijst@barlaeus.nl). 
 

Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk. 

Sollicitatie en CV per e-mail richten aan tjodha@barlaeus.nl.  
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