
Vrijwilligersvacature HuiswerkKamer – begeleider 

 

Ben je voor enkele uren per week beschikbaar om bij te dragen aan meer kansen voor kinderen? Denk 

je erover om je in te zetten voor de HuiswerkKamer? Bel/app/mail ons om een keer kennis te maken.  

 

Goed om te weten: 

Het programma: voor leerlingen tussen de 10 en 15 jaar die van huis uit niet veel hulp kunnen krijgen 

bij hun huiswerk of geen rustige werkplek hebben, is er de HuiswerkKamer. Begeleiders helpen hen een 

of twee keer per week bij het plannen en maken van hun schoolwerk. Ook biedt de HuiswerkKamer een 

plek om te ontspannen en kennis te maken met kunst, cultuur en sport (dit in samenwerking met SOL 

Leiden). De educatieve activiteiten en excursies dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van 

deelnemers en verruimen hun wereld. 

 

Jouw rol als vrijwilliger: als begeleider bij de HuiswerkKamer ondersteun je leerlingen tussen 10 – 15 

jaar bij het maken en (plannen van) huis- en leerwerk. Je biedt kinderen een veilige en stimulerende 

plek om huiswerk te maken, gaat met ze in gesprek over hun talenten, doelen en dromen. Daarnaast 

ben je een luisterend oor en een rolmodel voor de nieuwsgierige kinderen van vandaag.  Als begeleider 

ben je 1 of 2 middagen per week aanwezig in de HuiswerkKamer.  

 

Wat we van je vragen:  

 Voor elke vrijwilliger vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. De kosten ervan zijn 

natuurlijk voor ons.  

 

Training, begeleiding en intervisie: Je staat er niet alleen voor als vrijwilliger van JES. Als begeleider 

word je goed voorbereid op de praktijk. Je neemt deel aan thema- en intervisiebijeenkomsten en kunt 

altijd een beroep doen op een professional van JES. Daarnaast werk je in een team waar meer 

enthousiaste en kundige begeleiders werken, waar je altijd ervaringen mee kunt uitwisselen. Een paar 

keer per jaar organiseren we interessante bijeenkomsten voor onze vrijwilligers. Daar word je natuurlijk 

voor uitgenodigd. 

 

Waar je aan de slag gaat: De HuiswerkKamer is er op twee locaties in Leiden; in Leiden Noord 

(Bibliotheek BplusC Het Gebouw) en in Leiden Zuid West (Het Vijfhovenhuis).  

 

Meld je aan of stel je vraag bij:  

Sandra van het Schip s.vanhetschip@jesrijnland.nl (071) 342 09 00 / 06 24 624 388  

Remco Kramers r.kramers@jesrijnland.nl (071) 342 09 00 / 06 36 253 732 

o Je hebt affiniteit met kinderen tussen 10 – 
15 jaar 

o Je hebt didactische vaardigheden om 

leerlingen te helpen met (het plannen van) 

huiswerk 

o Je hebt goede vaardigheden in schoolvakken 

als wiskunde/rekenen, Nederlands of 

vreemde talen 

o Je hebt geduld en een positieve instelling 

o Je bent flexibel en creatief in het zoeken 

naar oplossingen 

o Een coachende stijl van begeleiden past bij 

jou. Je bent geïnteresseerd in de persoon 

achter de leerling 

o Je fungeert als begeleider ook als rolmodel: 

je vindt het leuk je eigen ervaringen met 

school en leren in te zetten 

o Je bent bereid je gedurende minimaal een 

half jaar aan het project te verbinden en 3 of 

6 uur per week te investeren in de 

HuiswerkKamer. 


