
 
 

Vacature pedagogisch medewerker 

Ben jij iemand die denkt in mogelijkheden, kwaliteiten van een ander ziet en het een uitdaging vindt om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van anderen? Wil je werken op één van de mooiste plekken van Deventer? Ons 
agrarisch Leer- en Werkbedrijf is op zoek naar een pedagogisch medewerker.   

Veel ervaring vragen wij niet, wel affiniteit met onze gevarieerde doelgroep. Een afgeronde opleiding op het 
gebied sociaal pedagogisch werk (HBO) is vereist. We vinden het belangrijk dat jij met onze deelnemers een 
band opbouwt en hen serieus neemt. Maar vooral dat  je hen een zinvolle dag bezorgt op de boerderij, de 
kwekerij, het bos of in de werkplaats. Voelt dit goed? Dan is deze baan mogelijk iets voor jou. Graag nodigen 
wij je uit om te solliciteren. 

Wat houdt het werk in 

Mensen in een hokje plaatsen, daar houden we bij Bij Tjoonk niet van. Onze deelnemers hebben 
verschillende redenen om bij ons te werken. We gebruiken bewust de term werken en zo min mogelijk de 
term dagbesteding. Onze deelnemers zijn immers ook aan het werk, aangepast aan hun eigen 
mogelijkheden. Als pedagogisch medewerker begeleid je de deelnemers bij de dagelijkse werkzaamheden. 
Je daagt hen uit, geeft vertrouwen en zorgt dat iedereen een zinvolle en fijne dag heeft.  

Verantwoordelijkheden 

• Je draagt verantwoordelijkheid voor de groep of één op één begeleiding voor het verloop van de 
dag; 

• Je neemt regie over bijzondere situaties en zorgt ervoor dat problemen zorgvuldig opgelost 
worden; 

• Je begeleidt de uitvoering van activiteiten en opdrachten en ziet toe op de naleving van 
huisregels; 

• Jij creëert een veilige sfeer binnen de groep of bij de individuele deelnemer; 
• Jij stimuleert en motiveert deelnemers hun eigen mogelijkheden te ontdekken en initiatieven te 

nemen; 
• Je stelt plannen op en werkt actief en methodisch aan de doelen van deelnemers en evalueert de 

opgestelde plannen; 
• Jij zorgt dat betrokkenen voldoende geïnformeerd zijn over het verloop van de dag; 
• Jij zorgt voor een goede samenwerking tussen de collega’s; 
• Je woont de vergaderingen bij en geeft daar de benodigde input; 

 

Wij vragen dat je:  

• Bereid bent om je te verdiepen in de achtergrond van onze deelnemers; 
• Beschikt over natuurlijk overwicht; 
• In staat bent om te reflecteren op het eigen handelen; 
• Goed kunt samenwerken; 
• In staat bent om deelnemers op een positieve manier te motiveren en te stimuleren; 
• Creatief bent en een goed improvisatievermogen hebt; 
• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
• Stressbestendig en flexibel bent; 
• Ondernemend bent bij het bedenken van nieuwe activiteiten; 
• Affiniteit hebt met het werken op een agrarische onderneming en/of het werken in de techniek; 
• Beschikt over een rijbewijs B. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wat bieden wij jou:  

Wij bieden jou een uitdagende baan waarbinnen veel ruimte is voor eigen inbreng. Je werkt in een klein 
team van vier personen met daarnaast een aantal enthousiaste vrijwilligers. We bieden een jaarcontract 
voor 16 tot 24 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband. We zoeken iemand voor dinsdag, 
donderdag en/of vrijdag. Eventueel is de vacature uit te bereiden met invaluren op de andere dagen. Wij 
hechten waarde aan een duurzame arbeidsrelatie.  

Salaris wordt bepaald op basis van ervaring en opleiding volgens de CAO Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening.  

Ons Leer- en Werkbedrijf ligt in een landelijke omgeving op Landgoed de Bannink, aan de rand van 
Deventer.  

Reageren 

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan voor 6 april een motivatiebrief en curriculum vitae. Op 13 
en 14 april zijn de gesprekken. Voor informatie over de functie mag je contact opnemen met Jeroen of 
Marleen Spikker.  

Leer- en Werkbedrijf Bij Tjoonk 
Rodijksweg 9a 
7427 RD Deventer 
info@bijtjoonk.nl 
0570-784036 
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