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

Examentrainer voor de locatie Boxmeer, Venray en Horst 
 
Zoek je een verantwoordelijke, ondernemende baan en heb je passie voor het  
onderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
VKPS Studiebegeleiding organiseert, door het schooljaar heen, verschillende 
examentrainingen.  
 
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 ge je doen? 

• Je verzorgt de examentrainingen tijdens de meivakantie van VKPS; 

• Je ondersteunt en begeleidt leerlingen van de eindexamenklassen van de middelbare 
school (vmbo t/m gymnasium); 

• Je bent uitstekend in staat om deze training zelfstandig uit te voeren en staat daarbij 
garant voor een hoog leerrendement; 

• Je zorgt voor een prettige sfeer en een leerklimaat waarin leerlingen zich op hun 
gemak voelen. 

 
Wie ben jij?  

• Je bent bezig met, of hebt, een afgeronde HBO- of WO-opleiding; 

• Je hebt relevante kennis van examenonderwerpen; 

• Je hebt passie voor onderwijs; 

• Je hebt affiniteit met lesgeven/presenteren; 

• Je bent flexibel en kunt op vragen van leerlingen inspelen. 
 
Wij bieden 

• Opdrachten in de regio Noord-Brabant en Noord-Limburg; 

• Een overzichtelijke groep gemotiveerde leerlingen; 

• Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden; 

• De kans om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en het 
schoolsucces van leerlingen. 

 
 
 
 
 



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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