
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste  
 

Coördinator huiswerkbegeleiding in Stevensbeek voor 12 uur per 
week verdeeld over 4 middagen (maandag t/m donderdag) 
 
Zoek je een verantwoordelijke, ondernemende baan en heb je passie voor 
onderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wie zijn wij? 
Elke jongere verdient het om het maximale uit zichzelf te halen op intellectueel, sociaal en 
creatief gebied. 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.         
 
VKPS Studiebegeleiding begeleidt jongeren van 4 tot 25 jaar bij hun studie. We bieden 
huiswerkbegeleiding, remedial teaching, bijlessen, examentrainingen, zomerschool, 
cursussen en projecten. 
 
Wat ga je doen?  

• Je hebt de leiding over de huiswerkbegeleiding en alles wat daarbij komt kijken; 

• Je begeleidt en coacht de leerlingen. Ook als het gaat om hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling; 

• Je zorgt voor een prettige sfeer en leerklimaat op de vestiging zodat kinderen zich 
thuis voelen; 

• Je bent het eerste aanspreekpunt en adviseur voor ouders, leerlingen, school en 
andere externe partijen; 

• Je kent jouw leerlingen en je voert adviesgesprekken over de voortgang van de 
begeleiding; 

• Je organiseert informatieavonden voor ouders en leerlingen; 

• Je houdt jouw begeleidersteam kwalitatief en kwantitatief op orde. 
 

Wie ben jij? 

• Hbo of wo werk- en denkniveau; 

• Sterke communicatieve vaardigheden; 

• De capaciteit om een team aan te sturen; 

• Goede ICT vaardigheid; 

• Een flexibele werkhouding en vindt verandering een uitdaging; 

• Aantoonbare affiniteit met jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs; 

• Aantoonbare commerciële vaardigheden en een ondernemende mindset. 

 
Wij bieden  

• Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd;  

• Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een collegiale organisatie;  

• Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen onze organisatie; 
 
 



Interesse?  
Bij interesse kun je direct solliciteren door je CV met korte motivatie te mailen naar 
werkenbij@vkpsmail.nl. 
 
Heb je vragen over de functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Anke 
Zegers via werkenbij@vkpsmail.nl of 06-13488345. 
 
Meer informatie over VKPS vind je op www.vkps-studiebegeleiding.nl.  
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