
 

Vacature: Pedagogisch Teamleider voor de ‘We Can Academy’ 

Voor de periode van 21 augustus tot 31 december 2018 zoekt de Weekend Academie een 

pedagogisch teamleider voor de ‘We Can Academy’. 

De ‘We Can Academy’ wil in 2018 dertig jongeren van de straat halen, met huiswerk helpen, de door 

hen veroorzaakte buurt overlast terugdringen en hen handvatten bieden voor een perspectiefrijke 

toekomst. Het betreft jongeren tussen de 12 en de 18 jaar oud uit Amsterdam West.  

Als teamleider ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van huiswerkondersteuning voor deze 

jongeren. Dit doe je in samenwerking met jongerenwerkers van Dock en in samenspraak met 

Stadsdeel West en andere betrokken organisaties. Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan 

uit: 

- Het opzetten, coördineren en uitvoeren van huiswerkondersteuning, bijles en/of een 

Voortgezet onderwijsprogramma van de Weekend Academie, zowel individueel als in 

groepsverband, op verschillende locaties.  

- Contact onderhouden met jongerenwerkers en andere betrokkenen. 

- (Intake)gesprekken voeren met jongeren en mogelijk hun ouders.  

- Indien gewenst overleg voeren met scholen.  

Wij zoeken:  

● Een pedagogisch professional met feeling voor de doelgroep of iemand die daar in het 

verleden zelf deel van heeft uitgemaakt. 

● Iemand die begrip kan opbrengen voor de doelgroep maar ook afstand kan bewaren.  

● Een doortastend, initiatiefrijk en flexibel persoon die iedere uitdaging aangaat.  

● Iemand die competent is op het gebied van studievaardigheden aanbieden. 

 

Over de Weekend Academie:  

Dit is een functie van 16 uur per week (de schoolvakanties vrij). De inzet van uren kan over meer 
dagen verspreid worden. De Weekend Academie is een sociaal initiatief, gefinancierd door de 
overheid en maatschappelijke fondsen. Daarom werken wij met gematigde salarisschalen. Deze 
functie wordt betaald in schaal 6 start CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 

Zie voor meer informatie over onze missie en visie : www.weekendacademie.nl  

 

Vragen?   

Voor meer informatie over dit project en de functie kun je contact opnemen met Francien van Uden. 

E-mail: francien@weekendacademie.nl Reageren voor 15 juni a.s. 
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