
 

 

Vacature Pedagogisch medewerker zorg- onderwijs  
 

Grijp het leven is een zorgorganisatie voor kinderen, jeugdigen en (jong)volwassen met leer-, 

ontwikkel- en/of gedragsproblematiek. We bieden ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, 

woonbegeleiding en begeleiding bij (dreigend) schooluitval (GROEI-trajecten). We werken volgens 

het principe van zorg op maat en proberen door middel van flexibiliteit en expertise zo goed mogelijk 

aan te sluiten bij iedere hulpvraag. 

 

De doelgroep waarop jij je gaat richten is voornamelijk de jeugd met (dreigend) schooluitval. Wij 

werken volgens het principe van zorg op maat en proberen door middel van flexibiliteit en expertise 

zo goed mogelijk aan te sluiten bij iedere hulpvraag.  

 

Je bent een enthousiaste betrokken hulpverlener en je wilt je kennis en kunde inzetten in de 

begeleiding van jeugdigen die (tijdelijk) een steun in de rug nodig hebben. Lijkt het jou leuk om deel 

uit te maken van een enthousiast en dynamisch team ? Vind je het prachtig om zinvol bezig te zijn 

met en voor anderen ? Dan is deze functie wellicht iets voor jou. Grijp het leven is namelijk op zoek 

naar een: 

 

 

Pedagogisch medewerker zorg-onderwijs 

• 24-30 uur per week 

• Werklocatie Meijel  

• Overdag, door de week 

 

 

De functie 

Je begeleidt de jeugdigen in hun algemene dagelijkse ontwikkeling en je ondersteunt hen bij het 
onderwijs (leerstof uitleggen, helpen met huiswerk enz.). Je voert overleg met ouders/ 
vertegenwoordigers en professionals uit het onderwijs over de dagelijkse gang van zaken en je draagt 
zorg voor een veilige omgeving om te ontwikkelen. Dit betekent dat je aanstuurt binnen de 

groepsdynamiek én op individuele behoefte. De organisatie van het werk vraagt om het 
schrijven van concrete rapportages, het opstellen van dagstructuren en zorgplannen. 
 

 

Jouw profiel 

Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding (SPW, Maatschappelijk werk, Onderwijsassistente of 

vergelijkbaar) Je hebt ervaring met groepsdynamiek en affiniteit met jeugdigen met leer-, ontwikkel- 

en/of gedragsproblematiek en hun (sociale) netwerk. Je bent proactief, kan zelfstandig werken, een 

creatieve denker, oplossingsgericht, positief ingesteld en je kunt rust en structuur bieden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wij bieden jou 

Een leuk, jong, enthousiast en professioneel team. Een dynamische en mooie werkomgeving. 

Een marktconform salaris met opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.  

 

Solliciteren 

Als deze vacature jouw interesse gewekt heeft, nodigen we je uit om te solliciteren. Wij ontvangen 

graag je sollicitatiebrief met CV onder vermelding 'Sollicitatie Pedagogisch medewerker zorg-

onderwijs’ deze mag je sturen naar info@grijphetleven.nl  

Wellicht nodigen we je hierna graag uit voor een kennismakingsgesprek 

mailto:info@grijphetleven.nl

