
Een brede scholengroep 

functieprofielen 

 

 

Functie I: Wasserij medewerker (3 uur per dag (15 uur/ week) excl. pauze 

Doel van de functie 

Het zelfstandig verrichten van de waswerkzaamheden voor de praktijkleerlingen van de school (en 

evt. de andere school) 

De leerkracht ondersteunen bij het leerproces wassen. Op dat moment voeren de leerlingen de 

wastaken uit.  

Werkzaamheden 

12:15 tot 15:15 Deze werkzaamheden mogen ook in de ochtenduren. Dan dus zonder aanwezigheid 

van stagebegeleider en leerlingen!  

Was ophalen, was sorteren conform wasvoorbeeld, wassen/ beheer wasmachine, was drogen, 

opvouwen en wegbrengen. 

Functionele vereisten 

• Nauwkeurig en netjes werken 

• Zelfstandig werken 

• Kennis van toepassing en gebruik van wasmiddelen 

• Vaardigheid in het bedienen en onderhouden van wasmachines 

• Sociaal vaardig vanwege het omgaan met leerlingen 

• Sterk vanwege het fysieke werk 

  



Functie II: Medewerker tuinonderhoud (3 tot 4 uur per dag gedurende de maanden april tot en 

met eind oktober
1
 met een piek rond de zomerperiode) 

Doel van de functie 

Het zelfstandig gereed maken en onkruid vrijhouden van de tuin voor gebruik door de leerlingen. 

De leerkracht ondersteunen bij het leerproces tuinieren. Op dat moment voeren de leerlingen de 

tuintaken van de medewerken tuinonderhoud uit.  

Werkzaamheden 

Tussen 12:15 en 16:15 uur  

Deze werkzaamheden mogen ook in de ochtenduren. Dan dus zonder aanwezigheid van stagebegeleider en leerlingen! 

Leeghalen, omspitten/ vrezen/ ploegen, verrijken en zaai klaar maken van de moestuin van de 

school. 

Het verrichten van ad hoc werkzaamheden ten behoeve van de tuin zoals ondersteunen bij wilgen 

knotten. Ten gevolge van weersomstandigheden kunnen werkzaamheden verplaatst worden naar 

een ander tijdstip op de dag/ in de week. 

Zoals het zich nu laat aanzien betreft het tijdelijk werk van het voorjaar tot en met het najaar dat 

door een tijdelijke arbeidskracht kan worden verricht.  

De school heeft de wens om een kas in te richten. Dat levert continuïteit op bij het aanleveren van 

ingrediënten aan de gezonde keuken van de school. Uitvoering geven aan deze plannen zou 

betekenen dat de werkzaamheden van de medewerker tuinonderhoud ook buiten het tuinseizoen 

kunnen plaatsvinden. De school biedt met een kas een passend antwoord op de scholen uit de 

omgeving die dit aanbod al hebben. 

Functionele eisen 

• Kennis van en affiniteit met tuinieren 

• Netjes werken 

• Zelfstandig werken 

• Kennis van toepassing, gebruik en onderhoud van tuingereedschap 

• Sociaal vaardig vanwege het omgaan met leerlingen 

• Flexibel inzetbaar vanwege weersomstandigheden 

• Sterk vanwege het fysieke werk 

 

                                                           
1
 Werkzaamheden kunnen plaatsvinden zolang er geen vorst in de grond zit. 


