
 

 
Vacature Studiecoach (afwisselende bijbaan) 

 
 

 

 

  

Wil je als student (hbo/wo) of MBO onderwijsassistent niveau 4 een steentje bijdragen aan de ontwikkeling 
van jonge tieners? Maatschappelijke impact maken? En wil je tegelijkertijd ervaring opdoen in het 
onderwijs? 4YoungTalent geeft je de mogelijkheid om je talenten en kennis volledig in te zetten voor een 
inspirerende, eerlijke en innovatieve organisatie. Maatschappelijke trends op het gebied van jongeren en 
talentontwikkeling volgen we op de voet.  
 

Voor 4YoungTalent zijn wij op zoek naar Studiecoaches 

 

• voor (corona) inhaal-, en ondersteuningsprojecten Primair en Voortgezet onderwijs 

• voor huiswerkbegeleiding en bijles Primair en Voortgezet onderwijs 
 

o Je bent een wo- of hbo-student of MBO onderwijsassistent niveau 4 
o Het is niet noodzakelijk, maar wel een pré als je uitblinkt in de vakken Economie, 

Wis A/B/D-, Natuur- en Scheikunde, Nederlands, Engels en/of een Pabo of opleiding volgt. 
o Je zit minimaal in het eerste jaar van je studie 
o Je vindt het leuk om leerlingen verder te helpen en te motiveren 
o Je hebt een positieve houding en verantwoordelijkheidsgevoel 
o Je bent een voorbeeld voor anderen 
o Je bent betrokken en kunt oprecht aandacht geven 
o Je gaat voor een zinvolle en uitdagende bijbaan 

 
Als studiecoach heb je een betekenisvolle en afwisselende baan. Je kunt het hele jaar door aan de slag 
als begeleider van leerlingen uit zowel het primair als voortgezet onderwijs. Hierbij kun je denken aan het 
geven van (online) bijles, begeleider op een VakantieCampus en of lente-, en zomerschool, 
huiswerkbegeleider, examentrainer en nog veel meer, Concreet betekent dit dat je leerlingen in groepjes of 
in 1-op-1 begeleiding helpt met vakken die zij lastig vinden. Met de leerling(en) ontdek je waar de 
achterstanden en struikelblokken liggen en help je om de stof onder de knie te krijgen en bij te spijkeren. 
Je brengt ze de juiste studievaardigheden bij, draagt bij aan talentontwikkeling en bouwt mee aan hun 
zelfvertrouwen. Samen met de leerling zorg je ervoor dat hij of zij het beste uit zichzelf haalt en een 
positieve blik op de toekomst ontwikkelt! 
 
Vanzelfsprekend kun je rekenen op: 
 

o goede begeleiding en ondersteuning van ervaren krachten met kennis van zaken. 
o een leuke, eerlijke en informele werkomgeving 
o de flexibiliteit om je uren en werkdagen rond je lesrooster te plannen 
o Een salaris van €10,00 tot €12,50 per uur 

Interesse? Stuur je cv naar Wendy Portier wendy@4youngtalent.nl  
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