
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

BASISCURSUS  
Technisch Onderwijsassistent 
(TOA)



De laatste jaren ontstaan binnen het bètaonderwijs nieuwe richtingen als  
Mens en Natuur, Science en Technasium. Practicumlokalen veranderen in 
‘natuurkunde- of techniekpleinen’ waar leerlingen zelfstandig werken onder 
begeleiding van een technisch onderwijsassistent. Dit vraagt om enthousiaste 
medewerkers met didactische vaardigheden én de nodige vakkennis zodat  
leerlingen veilig kunnen werken onder professionele begeleiding.  
Tijdens deze cursus leert u de basis van het vak.

De basiscursus Technisch Onderwijsassistent is ontwikkeld door docenten van de  
opleiding laboratoriumtechniek van ROC Midden Nederland in overleg met de TOA-sectie 
van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON).

INLEIDING 

Iets voor mij?
Werkt u als TOA en wilt u uw praktische en/
of pedagogisch-didactische vaardigheden 
verder ontwikkelen? Of werkt u als TOA maar 
hebt u hiervoor nooit een specifieke opleiding 
gevolgd? Dan is de basisopleiding Technisch 
Onderwijsassistent (TOA) iets voor u.

Werkend leren
Tijdens deze cursus leert u het professionele 
gedrag dat nodig is om veilig als startende TOA 
te functioneren. U ontwikkelt didactische 
vaardig-heden en volgt theorie- en praktijklessen 
in één van de vakken natuurkunde, scheikunde  
of biologie. 

Als technisch onderwijsassistent (TOA) ondersteunt u 
het onderwijsproces tijdens practica van de lessen 
natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek of O&O. 
U bereidt proeven voor en zorgt voor de daarbij 
benodigde materialen. U assisteert de docent in de 
lessituatie, past veiligheidsvoorschriften toe en 
instrueert individuele en of kleine groepen leerlingen 
bij de uitvoering van practica. U bent verantwoordelijk 
voor het onderhoud van materiaal en apparatuur en 
houdt de inventaris bij. Samen met de docent bedenkt 
u nieuwe proeven en experimenten die u tijdens 
praktijklessen demonstreert. Tijdens de les begeleidt 
u leerlingen en bent u mede verantwoordelijk voor 
het handhaven van de veiligheidsvoorschriften. In het 
praktijklokaal bent u onmisbaar!

DE TECHNISCH ONDERWIJSASSISTENT

“Collega’s leren kennen en ervaringen 
uitwisselen. Ik kan beter reageren  
op leerlingen tijdens practica.  
We houden contact, ook  
dat is heel waardevol.”

“De slotdag is een feest, iedereen presenteert 
het beste uit zijn of haar werk.”



Inhoud

Pedagogiek en Didactiek
De opleiding duurt een half jaar en bestaat uit  
een tiental lesdagen en een praktijkgedeelte.  
De ochtenden staan in het teken van pedagogiek 
en didactiek in de omgang met leerlingen en 
collega’s. U leert daarbij over de achtergronden 
van het samenwerken met collega’s en leerlingen, 
de inrichting van het kabinet en u blikt samen met 
collega-studenten terug op uw werkzaamheden in 
de praktijk. Uw eigen werkzaamheden op school 
staan centraal tijdens deze opleiding en u werkt 
met voorbeelden uit de praktijk om te achterhalen 
wat u kunt doen om de kwaliteit te versterken.

Vakrichting
Voor het middagprogramma kiest u één van de  
vakrichtingen: biologie, natuurkunde of scheikunde.  
We onderzoeken een aantal practica en behandelen 
de bijpassende theorie op vmbo-tl niveau.

Praktijk
U werkt minimaal één of twee dagen per week als 
technisch onderwijs-assistent. Dat kan ook via een 
stage. Neem bij twijfel vooraf even contact op.
Een deel van de opleiding bestaat uit praktijk-
opdrachten die u tijdens uw werk uitvoert onder 
supervisie van een ervaren docent.

Studielast
De gemiddelde studielast is 130 - 150 uur, afhankelijk 
van vooropleiding en ervaring.

Duur
Tien lesdagen op woensdag van 9.30 tot 16.15 uur.  
U heeft ongeveer één keer per twee weken les (niet 
in schoolvakanties).

Cursusdagen
13, 27 november en 18 december 2019, 8, 22 januari, 
5 februari, 4, 18 maart en 1, 15 april 2020.

Vooropleiding
Minimaal vmbo-tl, MAVO of vergelijkbaar werk-  
en denkniveau.

Resultaat
Certificaat Basiscursus TOA.

Kosten
€ 3.075,- voor de volledige basiscursus en € 1.575,- 
voor een vervolgmodule in één van de andere 
vakrichtingen (inclusief catering en materialen).

Leslocatie
ROC Midden Nederland, afdeling 
laboratoriumonderwijs. 
Vondellaan 174 te Utrecht.

“Ik leer van de ervaringen van mijn medecursisten.  
Iedereen heeft wel tips over andere benaderingen en methoden  

tijdens het werk als TOA.”

“Het prettige van de cursus is het contact met andere TOA’s. Je bespreekt samen 
situaties op de eigen scholen en neemt de positieve ervaringen van anderen mee.”



Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met:

Mario de Jong | studieleider en docent didactiek | m.dejong@rocmn.nl | (030) 754 14 00 
Hannie van Beers | accountmanager | h.vanbeers@rocmn.nl | 06 21 84 33 40
Kristel Kamerbeek | projectleider | k.kamerbeek@rcomn.nl | 06 34 92 92 24

website: bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/TOA

U kunt zich digitaal aanmelden via 
bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/TOA  
Plaatsing is op volgorde van aanmelding.

AANMELDEN

WAAROM BEDRIJFSOPLEIDINGEN VAN ROC MIDDEN NEDERLAND?

MEER WETEN? BEDRIJFSOPLEIDINGEN.ROCMN.NL

Opleiden is 
ons vak

Wij kennen 
de regio

Wij staan met 
één been in de 

praktijk

Wij leveren 
maatwerk

Wij bieden 
gecertificeerde 

diploma’s

MEER 
INFORMATIE?

“Wat is belangrijk in de instructie? Welk gedrag is gewenst en  
hoe beïnvloedt mijn gedrag het gedrag van de leerlingen? Ik heb het 

allemaal geleerd. Met deze opleiding ben ik goed voorbereid  
op mijn nieuwe werk als TOA.”

“De cursus heeft mij meer inzicht gegeven  
in mijn eigen gedrag. Ook het herhalen van de lessen 
natuurkunde was voor mij erg zinnig.”




