
 

 

 
Locatie: Weerdslag en Dieserstraat 

 
Worden wie je bent? dat kan op Vrijeschool Zutphen VO. 

Vrijeschool Zutphen VO is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen vanuit het antroposofisch 
mensbeeld tot volwassenheid worden begeleid. De school telt rond de 1200 leerlingen. Zie hier een filmpje 

van een aantal van deze leerlingen die vanuit hun eigen perspectief de school/ lesstof weergeven. 
Vrijeschool Zutphen VO is een bruisende school waar betrokken leraren leerlingen stimuleren in hun 
cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. De pedagogische visie van de vrijeschool is gebaseerd op de 
gedachte dat een mens zich ontwikkelt in leeftijdsfasen. De totale leerling wordt aangesproken. Juist het 
aanspreken van hoofd, hart en handen leidt tot een optimale ontplooiing van de leerling. Daarom worden 
naast kennisgerichte vakken veel praktische en kunstzinnige vakken gegeven. Het periodeonderwijs, waarin 
leerlingen drie weken achtereen gedurende de eerste twee uren van de dag met hetzelfde vak bezig zijn, 
vervult daarin een levendige rol. 
Daarnaast wil de school een veilige en inspirerende leefomgeving zijn voor leerlingen. 
De school biedt mavo-, havo- en vwo-trajecten aan. Ook kent onze school een Regge-stroom waarin 
leerlingen leren door doen. 

 

Wij zoeken per direct een enthousiaste betrokken:  
 

Jongerenwerker 

  Circa 0,6000 fte 

   

 
Inhoud van de functie: 
We zoeken voor onze twee locaties in Zutphen een jongerenwerker. Als jongerenwerker begeef je je 
in schooltijden tussen de leerlingen en van daaruit onderzoek je wat speelt bij wie of bij welke groep(en). 
Op basis van je bevindingen breng je advies uit over wat wij beter of anders zouden kunnen doen om 
onze  goede leeromgeving te waarborgen zowel binnen als buiten de school. 

 
Wij zoeken: 
De collega die wij zoeken heeft een opleiding SPW niveau 4 of HBO pedagogiek of HBO sociaal 
werker afgerond. Zeker zo belangrijk is dat je kennis hebt van de (lokale) straatcultuur. Wij denken aan iemand 
die een goede aansluiting heeft bij onze leerlingen en die zich makkelijk tussen hen beweegt en contact met 
hen maakt. Iemand die beschikt over goede observatie skills, die makkelijk met leerlingen in gesprek gaat en 
onderzoekt wat er speelt en bij wie. Jouw bevindingen kun je goed verwoorden, zowel mondeling als 
schriftelijk en je bent in staat om ze om te zetten in praktische adviezen. Bij incidenten ben jij in staat om te 
handelen, zonder over te nemen.  

 
Wij bieden: 
Een nieuwe functie op onze school, waarbij je zelfstandig werkt binnen het onderwijs ondersteuningsteam 
(OOP). Een functie die je nog eigen kunt maken en waarin je voortdurend in contact bent met de collega’s en 
met de leerlingen van de school. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke functie, in ieder geval tot 31 juli 
2023. Verlenging is mogelijk. Je werkt meerdere dagen per week, gedurende 4 tot 5 uur per dag. De functie is 
ingeschaald in schaal 7 van de CAO VO. Daarnaast heeft Vrijeschool Zutphen VO  goede arbeidsvoorwaarden en 
een prettige werksfeer, waarin ruimte is voor het individu. 

 
Informatie: 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw H. Peterse 
hpeterse@vszutphen.nl of telefonisch via 0575-538105. Bekijk ook onze website https://vszutphen.nl/ en/of 

onze YouTube pagina  

https://youtu.be/Yq9U8-sb-gs
https://vszutphen.nl/
https://www.youtube.com/c/vrijeschoolzutphenvideo


 

 

 
Jouw sollicitatie: 
Herken jij je in bovenstaande omschrijving? Ben jij die gedreven jongerenwerker die graag met onze leerlingen 
aan de slag gaat? Maak ons dan nieuwsgierig naar wie je bent en wat jouw mogelijkheden zijn. Stuur ons zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 29 januari, je CV en motivatiebrief toe via kharmsen@vszutphen.nl 

 


