
Functie: docent-begeleider 
 
Studiepunt is een organisatie voor huiswerk- en studiebegeleiding voor leerlingen in het 
Voortgezet Onderwijs.  
 
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een: docent-begeleider. 
 
Als docent/begeleider stuur je een groep van tien leerlingen aan die onder jouw 
verantwoordelijkheid valt. De begeleider richt zich, samen met de leerling, op het maken van 
een planning met concrete doelstellingen. Je volgt nauwkeurig de studievoortgang van de 
leerling en informeert met enige regelmaat hierover de ouder(s)/verzorger(s). De begeleider 
controleert het maakwerk en overhoort het leerwerk en geeft vakinhoudelijke ondersteuning. 
Daarnaast kun je de leerling in zijn/haar persoonlijke leerbehoeften voorzien en weet je 
studievaardigheden bij te brengen. Als geen ander weet jij de leerling te motiveren en te 
enthousiasmeren!  
 
Naast de werkzaamheden als begeleider kun je ook worden ingezet voor het verzorgen van 
bijlessen. In deze vorm van inhoudelijke ondersteuning krijgt een leerling één op één 
begeleiding voor een specifiek vak. 
 
Er zijn bij Studiepunt verschillende vacatures ontstaan van 2 tot 5 dagen, 6 tot 16,5 uur. Dit 
zijn onze openingstijden/werktijden: ma/wo/do/vr :15:00- 18:00 uur en di: 13:30-18:00 uur.  
 
Ben jij…? 
 

- een docent, docent in opleiding, excellent student, zij-instromer of hebt zeer goede 
kennis van de relevante lesstof. Of u bent met pensioen en wilt graag uw opgedane 
kennis en vaardigheden doorgeven, 

- pedagogisch en didactisch vaardig, 
- sociaal en communicatief vaardig, 
- geduldig en betrokken, 
- representatief en betrouwbaar, 
- in staat om kennis en studievaardigheden over te dragen. 

 
Heb jij…? 
 

- een (afgeronde) hbo- of wo opleiding en/of heeft een havo of vwo vooropleiding, 
- specifieke vakinhoudelijke kennis, 
- kennis op het gebied van leer-, gedrags- ontwikkel,- en/of sociaal-emotionele 

problematiek.  
 

Solliciteer dan naar deze leuke functie! 
 

Studiepunt biedt jou onder andere: 
 

- een onderwijs gerelateerde (bij)baan 
- een nieuw netwerk aan onderwijscontacten 
- een flexibele arbeidsovereenkomst 
- een goed salaris (inclusief vakantiegeld en vakantiedagen) afhankelijk van leeftijd en 

ervaring 
- een gezellig team en natuurlijk fantastische leerlingen om mee samen te werken! 

  
 
 
 



Sollicitatieprocedure: 
 

- motivatie en cv sturen naar info@studiepuntrijssen.nl  
- vragen over de vacature?  Bel Marjan Wolterink 06-4072914. 
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