
 
 
 

 

 

Vacature Thuisdocent zieke leerlingen VO 

 
 
Het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden VO zoekt voor de uitbreiding van de docentenpool ter 

ondersteuning van langdurig zieke leerlingen of leerlingen met een chronische aandoening die door hun 

verminderde belastbaarheid langere tijd niet (volledig) naar school kunnen: 

 

Vakdocenten VO BOVENBOUW havo/ vwo voor de vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Frans, Duits, 

biologie, economie, natuur- en scheikunde.  

 

We zijn op zoek naar vakdocenten die affiniteit hebben met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die 

vanwege (ernstige) ziekte of een chronische aandoening niet (volledig) naar school kunnen. De vakspecifieke 

begeleiding is erop gericht dat leerlingen opgelopen achterstanden kunnen wegwerken of dat achterstanden 

voorkomen kunnen worden, zodat leerlingen later weer (makkelijker) kunnen instromen in hun klas of hun 

eigen leerlijn kunnen vervolgen. Naast het bieden van vakinhoudelijke instructie kan gevraagd worden de 

leerling te ondersteunen bij het plannen en organiseren van het huiswerk en/of overig inhaalwerk. Tevens kan 

het afnemen van toetsen ook tot de werkzaamheden behoren. De thuisdocent heeft alleen een uitvoerende 

taak. De school van de leerling is verantwoordelijk voor het inhaalprogramma en dient dit met de thuisdocent 

goed af te stemmen. 

 

Wat vragen wij: 

- Een 1e of 2e graads lesbevoegdheid in één of meerdere van bovengenoemde vakken. 

- Goede instructie kunnen bieden aan individuele leerlingen in de thuisomgeving en kunnen inspelen op 

specifieke, vakgerelateerde hulpvragen en de bereidheid om te helpen bij andere vakken dan het 

eigen vakgebied.  

- Een empathische en begripvolle houding ten opzichte van de leerling met lichamelijke en/of 

psychische klachten (en diens omgeving). 

- Een ondersteunende houding ten opzichte van het organiseren en plannen van het inhaalwerk van de 

leerling. 

- Een flexibele inzet ten aanzien van het aantal aanvragen en uren dat nodig is. Een leerling kan 

maximaal 3 uur per week ondersteuning aangeboden krijgen. 

 

Wat bieden wij: 

- Een overeenkomst op vrijwilligersbasis met een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km en een 

vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld door de overheid.  

- Of een ZZP overeenkomst op basis van € 25-35 excl. BTW per lesuur afhankelijk van opleiding en 

ervaring en een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km.  

- Een leuke en betekenisvolle bijbaan met flexibele uren.  

- Gepensioneerden, herintreders of docenten in opleiding worden ook uitgenodigd te solliciteren. 

 

Voor verdere informatie omtrent de vacature kunt u contact opnemen met  

Melinda Gouma-Boudewijn (m.gouma@swvdrechtsteden.nl of 06-19639484).  

 

U kunt uw motivatie en CV, bij voorkeur per mail, voor 23 oktober 2021 sturen naar: 

Samenwerkingsverband Drechtsteden 

t.a.v. Melinda Gouma-Boudewijn 

Duindoornhof 1 

3355 RP Papendrecht 

m.gouma@swvdrechtsteden.nl 
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