
 

 
Gezocht: Studiezaalcoördinator (junior-medior, 
24-32u/w) 

Help jij leerlingen het beste uit zichzelf te halen op het Vecht-College?  

Wat ga je doen? 

Elke leerling volgt bij het Vecht-College een plan waarin persoonlijke aandacht en 

intensieve begeleiding centraal staan. Als studiezaalcoördinator ben je goed op de 

hoogte van wat er speelt bij iedere leerling. Je kent hun thuissituatie, weet hoe ze in hun 

vel zitten, wat ze moeilijk vinden en wat ze nodig hebben om goed te kunnen presteren 

op school. Regelmatig voer je 1-op-1-gesprekken om te kijken hoe je de leerling in zijn of 

haar kracht kunt zetten. Je begeleidt in de studiezaal en stuurt het team van 

studiezaalbegeleiders aan; je bent de spil in de communicatie tussen de studiezaal en de  

docenten, de mentoren en Lyceo waarmee het Vecht College samenwerkt. Ook verzorg 

je trainingen voor de docenten op het gebied van Leren Leren.  

Optioneel ben je ook mentor van een klas. Dat betekent dat je voor je mentorleerlingen 

en hun ouders het eerst aanspreekpunt bent in de school. In de mentorlessen begeleidt 

je leerlingen met het maken van hun planning, creëer je overzicht in de lesstof en zorg je 

dat ze de juiste leermethoden kunnen toepassen. Ook heb je nauw contact met de 

docenten en heb je contact het hun ouders.  

 

De ideale kandidaat 

• bezit minimaal twee jaar professionele werkervaring in een vergelijkbare 

functie. 

• heeft ervaring met studiecoaching en/of huiswerkbegeleiding in groepen is 

een pré. 

• voelt zich verantwoordelijk voor de school en helpt graag waar nodig. 

• is assertief, vrolijk en in staat om positief te motiveren. 

• deze functie is vooral interessant voor kandidaten met een 

orthopedagogische achtergrond of een onderwijsaanverwante bevoegdheid. 

Heb je een andere achtergrond en denk je dat je geschikt bent voor deze rol? 

Solliciteer vooral! 

  



 
 

Wij bieden 

• een afwisselende en uitdagende functie op het Vecht-college; de leukste kleine 

school van Nederland.  

• we bieden een marktconform salaris dat past bij jouw ervaring en kwaliteiten. De 

inschaling ligt ca. tussen de €2750 en €3500 o.b.v. fulltime. 

• de arbeidsomvang is 24 à 32 uur per week. 

• reiskostenvergoeding, pensioenopbouw en vakantiedagen. 

• starten eind augustus. 

 

Over Vecht-College 

Het Vecht-College is een particuliere school in Breukelen voor mavo, havo en vwo, waar 

leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Een persoonlijke aanpak en een duidelijke 

structuur, dat is wat wij leerlingen meegeven. In de kleine klassen van gemiddeld 8 

leerlingen word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Naast intensieve lessen, 

volg je bij ons een programma op maat, dat bestaat uit een combinatie van 

huiswerkbegeleiding, examentrainingen, bijlessen en coaching. Dankzij deze aanpak 

stroomt gemiddeld 70% van onze leerlingen door naar een hoger niveau. 

 

Solliciteren 

Hebben we enthousiasme gewekt? Super! Reageren kan tot en met woensdag 6 juli 

2022. Je solliciteert door je cv en motivatiebrief te sturen naar werken@vecht-college.nl. 

Na de sluitingsdatum van de vacature laten we zo snel mogelijk weten of we je 

uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.  
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