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Studieloopbaanbegeleider 
 

Heb jij affiniteit met het begeleiden van leerlingen in mavo, havo en vwo. Adviseer je hen graag 

bij het kiezen van een vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep? Vind je het leuk 

om voorlichting te geven aan ouders en op open dagen, haal jij energie uit netwerken en ben je 

daarin proactief? Werk je graag samen met mentoren en vakdocenten? Dan hebben wij een leuke 

baan voor je als studieloopbaanbegeleider.  

Wij zijn een gezellige, actieve school voor mavo, havo en vwo en bieden tweetalig onderwijs op 

alle afdelingen.  

Kom jij ons team versterken? 

 

Vacature  

Type vacature    

0,8-1,0 fte 

 

Dienstverband   

Het dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op 

een dienstverband voor onbepaalde tijd bij goed functioneren en ongewijzigde 

bedrijfsomstandigheden.   

 

Over ons  

Jouw team, jouw uitdaging  

Je organiseert en begeleidt leerlingen bij hun loopbaankeuze. Het is belangrijk dat je een netwerk 

bouwt en onderhoudt met regionale bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere 

onderwijsinstellingen dat leidt tot meer interactie tussen Pieter Groen als onderdeel van Stichting 

Andreas College en deze externe partijen. Daarnaast geef je voorlichting aan scholen, leerlingen, 

ouders/verzorgers.  

 

Wij bieden jou   

Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, prettige werksfeer, goede 

begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de 

kust. 

Verder zijn er ook nog: 

• salaris conform cao VO schaal 10  

• vakantiegeld van 8 % en een 13e maand (eindejaarsuitkering van 8,33%)  

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse verzekeraars, 

fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden, a.s.r. Vitality, Learnspace etc. 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland_-_Profielen_Tweede_Fase
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Onze school  

Pieter Groen biedt modern, ondernemend en uitdagend mavo-, havo- en vwo-onderwijs van 

hoge kwaliteit met uitstekende resultaten. Op alle niveaus wordt tweetalig onderwijs (tto) 

aangeboden.  

De school telt ruim 1400 leerlingen en is groeiende vanwege goede resultaten en de durf om 

onderwijsontwikkelingen aan te gaan. Pieter Groen is een school voor ondernemend leren, en 

heeft als extra een eigen Academy waarin wetenschap, techniek, musical of sport gekozen wordt. 

Wij staan voor een persoonlijke aanpak en maatwerk voor de leerling in combinatie met de 

modernste technologie.    

  

Pieter Groen is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de persoonlijke 

ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we onder meer door 

het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestants Christelijk 

perspectief. 

 

 Over jou  

Jij bent  

Je beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding (bij voorkeur gericht op beroepskeuze 

en arbeidsmarkt). Je hebt uitstekende gespreks- en adviesvaardigheden en je weet optimaal 

mogelijkheden te vinden en te benutten die zijn gericht op de verdere ontwikkeling van de 

school. Je volgt de actuele onderwijsontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar de 

visie en het bijbehorende programma binnen de context van onze school.  

Als studieloopbaanbegeleider neem je een zichtbare plek binnen de school in. Je hebt kennis van 

de opleidingsmogelijkheden binnen mavo, havo en vwo en van de vervolgopleidingen die hierop 

aansluiten.  Je hebt bij voorkeur enige jaren ervaring als studieloopbaanbegeleider, decaan of 

LOB-coördinator. Kennis van de ontwikkelingen binnen de vernieuwing van de mavo (De Nieuwe 

Leerweg) en LOB zijn een pré. 

 

Ga jij de uitdaging aan?  

Reageer via Meesterbaan. 

De sollicitatietermijn sluit op 09 juni 2022. De brievenselectie vindt plaats op 10 juni 2022. 

Aansluitend worden de gesprekken gepland. 

Tijdens de periode van deze vacaturestelling zullen wij bij geschikte kandidaten direct overgaan 

tot het voeren van gesprekken en niet wachten tot de sluitingsdatum. 

 

Meer informatie?  

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Anja van Rhijn, 

adjunct-directeur, e-mail: a.vanrhijn@andreascollege.nl 

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Petra Bosman, 

personeelszaken bereikbaar via e-mail: p.bosman@andreascollege.nl  

 

Stuur sollicitaties alstublieft niet naar het persoonlijk e-mailadres van mevrouw Bosman. Alleen 

online sollicitaties via Meesterbaan.nl worden meegenomen in de procedure. 

 

 

https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/198043-vacatures-decaan-decaan-slob-studieloopbaanbegeleider-katwijk.aspx
mailto:a.vanrhijn@andreascollege.nl
mailto:p.bosman@andreascollege.nl
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