
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste  
 

Leerlingbegeleiders voor de locaties Boxmeer, Venray, 
Stevensbeek en Deurne 
 
Zoek je een (bij)baan met impact? En vind je het leuk om anderen te helpen 
door je kennis te delen? 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 ondersteunt en begeleidt leerlingen van de middelbare school (vmbo t/m 
gymnasium);  

• Je bent het aanspreekpunt voor een groep leerlingen die individueel aan het werk 
gaan; 

• Je staat klaar om (vakinhoudelijke) vragen te beantwoorden;  

• Je zorgt voor een prettige sfeer en leerklimaat.  
 

Wie ben jij? 

• Je zit op 5/6 VWO of bent student hbo/wo; 

• Je hebt affiniteit met 12 tot 18-jarigen en met het onderwijs; 

• Je bent communicatief sterk; 

• Je bent geduldig; 

• Je hebt een enthousiaste en positieve houding; 

• Je hebt uitstekende kennis van een vak en wilt deze kennis graag overbrengen. 

 
Wij bieden  

• Een aantrekkelijk salaris;  

• Een leerzame (bij)baan waarbij je echt iets kunt betekenen voor leerlingen; 

• Een uitdagende, flexibele en fijne werkomgeving met leuke collega’s;  

• Ruimte voor groei en meedenken in het bedrijf. 
 
 
 
 
 
 
 



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.  

mailto:werkenbij@vkpsmail.nl
mailto:werkenbij@vkpsmail.nl
http://www.vkps-studiebegeleiding.nl/

