
Top-bijbaan: (Student)begeleiders 

vakantieopvang! 

Omschrijving 

Locatie: Jeugddorp De Glind, gelegen in een rustige omgeving nabij 

Barneveld. 

 

Zoek jij leuk, leerzaam en afwisselend werk tijdens de herfstvakantieweek? En 

werk je graag met kinderen en sta je er eventueel voor open om door te groeien 

naar een plek in de vaste weekendopvang op de leukste vakantieparken van 

Nederland? Dan heeft BeActive een leerzame en goed betaalde baan voor je 

waarin je veel bijdraagt. Want voor de kinderen en hun ouders / verzorgers is de 

BeActive opvang erg belangrijk en betekenisvol: 

 

''Eva heeft een top weekend en top week gehad, héél hartelijk dank daarvoor! Maakt 

me een (nog) gelukkiger moeder . Ik ben heel erg blij met BeActive.'' Suzanne, 

moeder van Eva. 

 

''Mijn kleinzoon Kay kijkt heel erg goed terug naar de BeActive vakantieweek. Hij heeft 

genoten! Eindelijk zag hij ook lotgenoten, hij voelde zich thuis. Heel vaak ook nog na 

de week hoor ik weer enthousiaste verhalen van hem.'' Birgitta, oma van Kay. 

 

Dat is wat BeActive doet en waar ze voor gaan: betekenisvolle weekend- en 

vakantieopvang voor kinderen met een ondersteuningsvraag. De meeste 

kinderen hebben een vorm van autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht 

verstandelijke beperking of een combinatie ervan. Ze zijn meestal in de leeftijd 

van 5 t/m 21 jaar en de opvang is bedoeld ter ontlasting van de gezinssituatie 

en/of het werken aan sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en een positief 

zelfbeeld. 

 

BeActive stemt de activiteiten zoveel mogelijk af op de belevingswereld van 

kinderen en prikkelt ze om een stap te durven zetten waardoor ze groeien en 

vertrouwen krijgen. Als begeleider maak je gebruik van de faciliteiten op de 

locaties (Center Parcs / Landal parken of leuke groepslocaties) en stel je samen 

met de kinderen een programma op. 

 

Veel van de begeleiders zijn afgestudeerd aan een relevante HBO of WO 

opleiding maar BeActive vindt het ook belangrijk om studenten met een 



relevante studierichting een uitdagende en dynamische leermogelijkheid te 

bieden. 

 

Aanstaande herfstvakantieweek draaien zij een mooie week op de bijzondere 

groepslocatie De Glind (nabij Barneveld), centraal gelegen en met veel 

mogelijkheden voor leuke activiteiten met de kinderen. Vanwege de sterke groei 

hebben ze in deze week nog plaats voor een aantal enthousiaste begeleiders. 

 

Wat bieden ze? 

• Leuk en afwisselend werk in je vakantie en eventueel daarna. Een 

uitgelezen kans om relevante werkervaring op te doen of uren voor je 

studie in te zetten 

• Een enthousiast team van begeleiders en coördinatoren 

• Een reiskostenvergoeding 

• Een werkomgeving op de leukste vakantieparken en buitenlocaties van 

Nederland 

• Een plek om nieuwe mensen te leren kennen 

• Als studentbegeleider ontvang je vanaf 21 jaar een vergoeding voor een 

vakantieweek van minimaal € 392,- bruto exclusief 8% vakantiegeld. 

• Ervaren/afgestudeerde begeleiders bieden zij een vergoeding vanaf € 743,- 

bruto per week (afhankelijk van ervaring) exclusief eventuele toeslagen 

vanuit de kampwerkregeling onder de CAO sociaal werk. 

 

Wat wordt er van je verwacht als (student)begeleider? 

• Als studentbegeleider volg je een relevante studierichting, bijvoorbeeld 

ALO, SPH, MWD, Pedagogiek, Social Work, Pabo of een vergelijkbare 

studierichting (HBO of WO). 

• Als ervaren/ afgestudeerde begeleider ben je afgestudeerd in 1 van de 

genoemde studierichtingen 

• Je hebt bij voorkeur al enige werkervaring met de doelgroep van BeActive 

• Je draait samen met een collega studentbegeleider een groep van 4 á 5 

kinderen/jongeren, ondersteund door een vaste coördinator 

• Of je draait zelfstandig een groep van 2 à 3 kinderen ondersteund door 

een vaste coördinator 

• Je bent in de BeActive herfstvakantie beschikbaar: maandag 18 t/m vrijdag 

22 oktober (week 42) 

 



Ben je niet beschikbaar in de herfstvakantie, maar wel geïnteresseerd in een rol 

als (student) begeleider? Dan kan je alsnog via deze vacature je gegevens 

achterlaten voor de weekendopvang of de vakantieopvang in een andere week. 

Tijdens de weekenden werk je van vrijdag +/- 17:00 uur tot zondag 19:00 uur. 

Vereisten 

Ben jij beschikbaar en voldoe je aan bovenstaande criteria? Reageer dan snel 

met jouw motivatiebrief en CV.  

 


