
 

 

 

 

Wij zoeken een loopbaanbegeleider 

 

De beste loopbaankeuze voor elke leerling! Voor het Charlemagne College 

Eijkhagen te Landgraaf is SVO|PL vanaf schooljaar 2022-2023 op zoek 

naar een loopbaanbegeleider.  

Hoe vaak hoor je; de leerling is bezig met het voortgezet onderwijs “maar 

wat wil ik erna?”. Er zijn zoveel opleidingen en zoveel mogelijkheden dus 

wat past bij mij, waar ben ik nu echt goed in óf wat is mijn passie? Dit zijn 

vragen waarbij jij als loopbaanbegeleider de leerlingen gaat helpen!  

 

Als loopbaanbegeleider ben jij (zelfstandig) verantwoordelijk voor vmbo-tl 

en havo/vwo-onderbouw. Hierbij werk je samen met een directe collega. 

Het is een veelzijdige baan waarbij je contacten hebt met collega’s op 

diverse niveaus. Jij bent het aanspreekpunt voor mentoren, docenten en 

afdelingsleiders. Daarnaast heb je een adviserende rol richting het MT en 

de directie. Je hebt regelmatig met leerlingen en ouders gesprekken over 

onder andere: de uitstroomprofielen, de vervolgopleidingen of het 

verplaatsen naar een ander opleidingsniveau. Je hebt hierbij een 

adviserende en bemiddelende rol.  

 

Jij presenteert je als loopbaanbegeleider in en buiten de organisatie. Je 

geeft presentaties op informatiebijeenkomsten richting ouders en in 

klassen richting de leerlingen. Indien leerlingen op stage zijn ga jij deze 

stageplekken bezoeken om ervaringen te bespreken. Daarnaast ben jij 

een actief deelnemend lid van de decanenbijeenkomsten.  

 

 

 

 

Wie ben jij?  

- Een afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld: HBO personeel en 

arbeid; HBO toegepaste psychologie, HBO pedagogiek, HBO 

lerarenopleiding of pabo; 

- Een kei in plannen en uitstekende mondelinge en schriftelijke 

communicatieve vaardigheden; 

- Je bent kundig in het opzetten, coördineren en bewaken van LOB; 

- Een daadkrachtige en enthousiaste medewerker die van een 

uitdaging houdt; 

- Naast inzet, betrokkenheid, creativiteit en vakmanschap een 

resultaatgerichte aanpak waarbij de leerling centraal staat; 

- Je bent en blijft op de hoogte van actuele 

onderwijsvernieuwingen en in staat deze mede vorm te geven; 

- Ervaring binnen het onderwijs geldt als pré. 

Wij bieden: 

- Inschaling conform CAO-VO op basis van jouw laatste 

onderwijssalaris of conform schaal 9; 

- Een tijdelijk jaarcontract bij SVO|PL. Bij goed functioneren uitzicht 

op een contract voor onbepaalde tijd; 

- Laptop;  

- Fiscale uitruil waarbij kosten voor sportschool, fiets of aanschaf 

van digitale middelen onderdeel vormen.  

 

 

Loopbaanbegeleider 0.5 fte 

Charlemagne College Eijkhagen te Landgraaf 

 



 

 

Charlemagne College Eijkhagen www.eijkhagen.nl 
 
Charlemagne College Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs in 
Landgraaf met afdelingen voor tweetalig vwo, vwo, havo en vmbo-tl. Een 
school met ruim 1.400 leerlingen waarbij jij als medewerker deel uitmaakt 
van een groot team. Echter, het is een hechte club die er samen voor gaat 
en waarbij jij zeker geen nummer bent. Er is een open cultuur; collega’s 
spreken elkaar aan in de jij-vorm en bij iedereen staat de deur altijd open. 
Jezelf blijven ontwikkelen en jouw eigen toekomstdromen durven te 
realiseren. Dat is Charlemagne College Eijkhagen, ofwel; Create your 
future! 
 

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) is het 

bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet onderwijs in Parkstad 

Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur in de regio met ruim 

6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers. 

SVO|PL biedt – met partners in de regio – toekomstgericht onderwijs onder 

het motto “voor elk kind het beste onderwijs”. SVO|PL-scholen voorzien in 

elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs. 

Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten 

optimaal te benutten en ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

Interesse? Mail zo snel mogelijk (uiterlijk 15 juli 2022) je sollicitatiebrief 

en CV naar Maud Wijnen (P&O-adviseur) via mja.wijnen-paffen@svopl.nl 

Neem voor meer informatie contact op met Ineke Stijnen (rector) via 

ihh.stijnen@charlemagnecollege.nl of 045 531 56 56 of Maud Wijnen 

(P&O-adviseur) via mja.wijnen-paffen@svopl.nl 

 

Indien je interesse hebt in het uitgebreide functieprofiel van deze 

vacature kan deze worden opgevraagd via mja.wijnen-paffen@svopl.nl 
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