
Pedagoog / psycholoog / 
onderwijskundige provincie Utrecht 
Maltha studiecoaching is al sinds 1982 deskundig op het gebied van top-
studiebegeleiding in de vorm van persoonlijke studiebegeleiding, coaching en 
privélessen voor leerlingen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
het hoger- en WO onderwijs.  

Bedrijfscultuur 
Informeel, praktisch en no-nonsense. Wij vormen een gepassioneerd, enthousiast, 
energiek en daadkrachtig team. 

Functieomschrijving 
Als (ortho)pedagoog/ psycholoog/ onderwijskundige kan je ingezet worden voor 
pedagogische ondersteuning, studiecoaching, cito-coaching en faalangstreductie-
trainingen aan leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs en ondersteuning 
aan leerlingen met leer- en motivatieproblemen. Het betreft individuele begeleiding. 

Deze baan is voor 2 -3 middagen per week, minimaal 1, maximaal 12 uur per 
week: tussen 13.30 en 21.30 op evt. verschillende vestigingen (Zeist / Utrecht / 
Bilthoven).  

Bezig met je master Orthopedagogiek (en afgestudeerd bachelor pedagoog) en op 
zoek naar een leuke bijbaan? Schroom niet en solliciteer 
(wso@instituutmaltha.nl), want ook voor jou hebben we interessante 
mogelijkheden! 

Jouw profiel 

 WO (ortho)pedagoog/ psycholoog/ onderwijskundige (bachelor of Master); 
 Flexibele en praktische instelling; 
 Doortastend en analytisch; 
 Energiek, enthousiast en creatief; 

 Affiniteit met onderwijs; 
 Beschikbaarheid op doordeweekse middagen (met voorkeur 5 dagen in de 

week) en eventueel in het weekend. 

Waarom wij het verschil maken 

 Interne opleiding + intensieve inwerkperiode; 
 Veel mogelijkheden om praktijkervaring op te doen met een brede doelgroep: 

de ideale omgeving om aan je CV te werken; 
 Naast vaste uren is uitbreiding van uren en combinaties van verschillende 

functies binnen de Maltha groep mogelijk, bijvoorbeeld middels het geven 

van trainingen op scholen; 

https://www.malthastudiecoaching.nl/studiebegeleiding-basisonderwijs/
https://www.malthastudiecoaching.nl/studiebegeleiding-middelbaar-onderwijs/
https://www.malthastudiecoaching.nl/studiebegeleiding-studenten/
mailto:wso@instituutmaltha.nl
https://www.malthastudiecoaching.nl/vacatures/coach--trainer-regio-utrecht/


 Diverse doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie, bijvoorbeeld voor de 
functie studiebegeleider;  

 Je maakt deel uit van een jong en energiek team; 
 Salaris is marktconform (auto van de zaak of reiskostenvergoeding is 

bespreekbaar); 
 Mogelijkheid om deel te nemen aan vak gerelateerde workshops en opleidingen; 
 Maltha studiecoaching ontwikkelt voortdurend nieuw materiaal dat direct 

toepasbaar is in de praktijk. 

Interesse? 
Stuur je CV door naar wso@instituutmaltha.nl of kijk op de website voor meer 
informatie: https://www.malthastudiecoaching.nl/vacatures/ . Veel succes en 
misschien tot snel bij Maltha studiecoaching! 
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