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TOA biologie 

 

Vond jij vroeger de practica het leukst? Heb je affiniteit met mavo/havo/vwo leerlingen? Wil 

jij verantwoordelijkheid dragen voor het onderhoud van technische hulpmiddelen en 

instrumenten? Dan zijn wij op zoek naar jou, een enthousiaste en kundige Technisch 

Onderwijs Assistent (TOA)! 

Wij zijn een gezellige, actieve school met tweetalig onderwijs (tto) voor mavo, havo en vwo. 

Kom jij ons team versterken? 

Vacature  

Type vacature    

Parttime 

FTE 0,6 

 

Dienstverband   

Het dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar, met 

uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren en ongewijzigde 

bedrijfsomstandigheden.   

 

Over ons  

Jouw team, jouw uitdaging  

Je bent een enthousiaste technisch onderwijsassistent of daarvoor in opleiding. Je hebt hart 

voor leerlingen en je houdt ervan een goede werksfeer te creëren waarin leerlingen 

zelfstandig praktisch aan de slag kunnen. Je vindt het leuk om je als teamspeler samen met 

de docenten biologie op te stellen. Omdat je het belangrijk vindt dat alles op rolletjes loopt 

tijdens practica, zet je de materialen zelfstandig klaar, denk je mee met de docent en staat 

veiligheid in het klaslokaal en kabinet bovenaan je prioriteitenlijst. Je werkt samen met 2 

collega’s die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor scheikunde en natuurkunde. Pieter 

Groen is een school met een breed ontwikkeld aanbod van vakken. Het TOA-team zet zich 

in waar nodig en biedt ondersteuning op onze Wetenschap Academy en ontwikkelingen van 

het vak science. Daarnaast heeft iedere TOA interesse in het werk van de ander; de TOA’s 

vullen elkaars werkzaamheden aan.  
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Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, een prettige werksfeer, 

goede begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving 

direct aan de kust.  

Verder zijn er ook nog: 

• opleidingsmogelijkheden  

• salaris conform cao VO 

• eindejaarsuitkering van 7,4% 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse 

verzekeraars 

 

Onze school  

Pieter Groen biedt modern, ondernemend en uitdagend mavo-, havo- en vwo-onderwijs van 

hoge kwaliteit met uitstekende resultaten. De school telt ruim 1400 leerlingen en is 

groeiende vanwege goede resultaten en de durf om onderwijsontwikkelingen aan te gaan.  

Pieter Groen is een school voor ondernemend leren, met als extra’s techniekklas, musicalklas 

en sportklas. Daarnaast bieden wij tweetalig onderwijs (tto) op alle niveaus. Wij staan voor 

een persoonlijke aanpak en maatwerk voor de leerling in combinatie met de modernste 

technologie.   

Pieter Groen is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de persoonlijke 

ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we onder meer 

door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestant 

Christelijk perspectief. 

 Over jou  

Jij bent  

In het bezit van een passende opleiding mbo niveau 4 of bezig deze te behalen. Je hebt 

affiniteit met leerlingen op mavo, havo en vwo niveau. Je kunt je vinden in eigenschappen 

zoals ondernemendheid waarbij je je actief opstelt tijdens voorbereiding en uitvoering van 

een practicum in lessituaties. Je hebt voldoende vakinhoudelijke kennis van de biologie en 

bent bereid je te verdiepen en ontwikkelen in de nodige kennis wanneer jij als TOA wordt 

ingezet. Je gaat uitdagingen aan, zoals het vormgeven van practica die horen bij de 

ontwikkeling van ons science-onderwijs en modules robotica. In tto-klassen spreek je, net 

als de collega’s en de leerlingen, Engels of je bent bereid je daarin te ontwikkelen. 

 

 

Ga jij de uitdaging aan?  

De sollicitatietermijn sluit op…………………GRAAG INVULLEN 

Reageer uiterlijk ……………………. via Meesterbaan.nl. 

 

  

https://www.meesterbaan.nl/101705-vacatures-docent-maatschappijleer-maatschappijwetenschappen-katwijk-pieter-groen.aspx?doelgroep=2&id_regio=-1&id_functie=118&id_sector=2&index=0&o=asc&s=DatumGeplaatst&ctr=0


 
 

3 
 

Meer informatie?  

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Anja van Rhijn, 

Adjunct-directeur, e-mail: a.vanrhijn@pietergroen.nl Zij is telefonisch bereikbaar op nummer 

071 4024201. 

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Christien 

Quist, personeelszaken telefonisch bereikbaar op nummer 071 4061064. 

 

Stuur alstublieft jouw sollicitatie niet naar het persoonlijk e-mailadres van mevrouw Quist. 

Alleen online sollicitaties via Meesterbaan.nl worden meegenomen in de procedure. 

Tijdens de periode van deze vacaturestelling zullen wij bij geschikte kandidaten direct overgaan 

tot het voeren van gesprekken en niet wachten tot de sluitingsdatum.  

mailto:a.vanrhijn@pietergroen.nl

