Technisch Onderwijs Assistent (0,6 fte)
fte)
Het Hyperion Lyceum is een innovatieve
school voor VWO+, met gymnasium en
atheneum. In beide richtingen ligt de
nadruk op het ontwikkelen van een
academisch denkniveau.
Kritisch en rationeel leren denken met
oog voor mens en maatschappij staat
daarbij centraal. Ons motto is ‘Nihil
Volentibus Arduum’ – voor wie wil is
niets te moeilijk. We vinden het
belangrijk dat leerlingen zich goed
voelen op school. Daarom hebben we
een informele schoolcultuur waarin
docenten, leerlingen en ouders veel
contact met elkaar onderhouden.
Sinds de start van het schooljaar 20182019 zit het Hyperion Lyceum in een
nieuw schoolgebouw met een glijbaan,
prachtig auditorium, studielabs,
klaslokalen en individuele werkplekken.
Het Hyperion Lyceum is onderdeel van
het Voortgezet Onderwijs van
Amsterdam (VOvA). Het VOvA is een
scholengroep in Amsterdam met een
volledig voortgezet onderwijsaanbod in
huis: van praktijkonderwijs tot
voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven
op 9 schoollocaties in Amsterdam en telt
in totaal ongeveer 3250 leerlingen.

Voor het schooljaar 2019 – 2020 zoeken wij met ingang van
1 augustus a.s. een technisch onderwijs assistent.
Wat ga je doen als technisch onderwijs assistent (TOA)?
Je ondersteunt de docenten met experimenten voor de vakken science,
biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT. Een TOA draagt bij aan de
excellente prestaties van onze school en leerlingen.
Als TOA ben je een spil in het web voor het onderwijs in de science vakken.
Je bereidt de practica en demonstratieproeven voor en instrueert en
begeleidt de leerlingen bij de uitvoering. Je werkt samen met een collega
TOA en docenten science, biologie, natuurkunde en scheikunde. Met elkaar
ontwikkel je ook experimenten voor deze vakken en voor ons vak science
waarin de natuurwetenschappelijke vakken samenwerken. In deze rol werk
je ook veel met leerlingen die wij graag door jouw inspanning enthousiast
voor de science vakken zien worden.
We werken op een groot science lab met een open kabinet, de leerlingen
hebben meer en meer de ruimte om hun eigen leren te sturen.
Wat vragen wij van je?
• MBO/HBO niveau en ruime praktijk ervaring;
• Flexibel inzetbaar voor de science vakken;
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
• Vaardigheid in het begeleiden en motiveren van leerlingen;
• ICT-vaardig;
• Goede algemene contactuele eigenschappen;
• Bereidheid om te leren.
Wat bieden wij?
Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving waar we
aandacht besteden aan onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat je
je talent blijft ontwikkelen en kunt werken aan je eigen professionalisering.
Meer informatie?
Een uitgebreid schoolprofiel en informatie over de sollicitatieprocedure
is te vinden op www.werkenbijhetvova.nl.
Toch nog vragen? Neem contact op met Elly Loman, rector
telefoonnummer: 020 – 579 72 20.
Solliciteren?
Beschrijf in jouw sollicitatie wat je kunt, wat je wilt, wat je meebrengt en wat
je kunt ontwikkelen. Wat maakt dat je past bij onze school?
Jouw sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 2 juni a.s. indienen via het
online sollicitatieformulier of per e-mail richten aan: werkenbijvova@vova.nl,
o.v.v. het vacaturenummer 19/20 – 028.
Klik hier om direct online te solliciteren
De sollicitatiegesprekken vinden z.s.m. plaats.
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