
Bijlesdocent economie (examentraining) 
 
Ben jij een echte economiekenner en weet je dit als geen ander over te brengen naar 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Als bijlesdocent economie ben jij diegene die leerlingen dat extra beetje hulp biedt om met 
vertrouwen de examenperiode in te gaan. Daarnaast kun je ook ingezet worden voor 
bijlessen voor ditzelfde vak.  
 
Wie zijn wij? 
Elke jongere verdient het om het maximale uit zichzelf te halen op intellectueel, sociaal en 
creatief gebied.  Soms is daar hulp bij nodig. VKPS biedt ondersteuning door uit te gaan van 
de eigen kracht van de jongere. En hulp te bieden daar waar nodig. We helpen jongeren met 
het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen.         
 
Wat ga je doen? 

Als bijlesdocent ben jij het aanspreekpunt voor vragen over het vak economie. Jij brengt je 
vakkennis met enthousiasme en passie over op de leerlingen.  
 
Verder bestaan je werkzaamheden uit:  

- Het geven van examentrainingen;  
- Het geven van 1 op 1 bijles; 
- Het overhoren van leerlingen; 
- Het helpen op de huiswerkgroep als leerlingbegeleider. 

 
Wie zoeken wij? 
Voor deze rol als bijlesdocent economie zoeken wij iemand die affiniteit heeft met jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar en het voortgezet onderwijs. Verder iemand die communicatief sterk 
is en zaken goed uit kan leggen.   
 
Herken jij jezelf verder in het onderstaande? 

- Sociaal en communicatief vaardig; 
- Opleiding (of in opleiding) docent economie of management & organisatie;  
- Staat sterk in zijn/haar schoenen; 
- Passie voor het vak economie. 

 
Wat bieden wij? 
In deze functie ga je zelfstandig aan de slag en krijg je veel verantwoordelijkheid.  
 
Verder bieden wij:  

- Oproepcontract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband; 
- Functie binnen een open en collegiale organisatie; 
- Salaris per uur inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen; 
- Uitdagende en flexibele (bij)baan.  

 
Hoe nu verder? 
Zie je deze functie wel zitten of heb je nog vragen? Dan komen we graag met je in contact!  



 
werkenbij@vkpsmail.nl 
 
06 134 88 345 
 
Anke Zegers, HR medewerker 
 

Weet je niet zeker of deze functie bij je past? Laat het weten, wij gaan graag het gesprek met 
je aan.  
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