
 

 

Vacature: begeleider  

 
Wil jij samen met MON€Y SCHOOL jongeren en hun ouders in Amsterdamse aandachtswijken 

verrijken met (financiële) educatie? En zo ervaring opdoen in een innovatieve sociale 

onderneming met groeiambitie? Misschien ben jij dan hét role model dat het MON€Y 

SCHOOL team zoekt. 

 

Baukje (operationeel manager):  

“Jongeren zien groeien, maakt mij blij!” 

 

Wie? Role model gezocht!  

Heb jij het in je om een rolmodel te zijn voor jongeren en hun ouders? Word je er gelukkig van 

om hun zelfvertrouwen en talent te laten groeien? Kun je goed omgaan met verschillende 

culturen? En daarnaast: 

- heb je minimaal MBO werk- en denkniveau. 
- volg je bijvoorbeeld een opleiding tot pedagogische medewerker of onderwijsassistente. Of 

ben je net afgestudeerd en op zoek naar een werkervaringsplaats. 
- ben je minimaal 8 weken, 4 uur per week (dag in overleg) beschikbaar. 
- ben je goed in het begeleiden van jongeren van 8 – 18 jaar. 
- heb je goede communicatieve vaardigheden. 
- ben je initiatiefrijk. 
- wil je bijdragen aan oplossingen van financiële problemen onder jongeren. 
 

Wat? Financieel weerbaar maken van kinderen, jongeren en hun ouders 

Eén op de acht Amsterdamse kinderen groeit op in armoede en dit aantal stijgt. Ook de 

schuldenproblematiek onder 18-minners groeit. MON€Y SCHOOL wil voorkomen dat kinderen 

(met een risicovolle sociaal-economische achtergrond) in financiële problemen komen. Al 3 jaar 

geeft zij naast huiswerkbegeleiding en gezondheidslessen financiële educatie aan jongeren van 

8-18 jaar. Zo leren ruim 180 jongeren per jaar in interactieve workshops van gastsprekers en 

begeleiders (zoals jij?) over: financiële weerbaarheid, talentontwikkeling, duurzaamheid en 

Functie: Jongerenbegeleider MON€Y SCHOOL (Peer educator) 

Plaats: Amsterdam, diverse stadsdelen 

Duur: minimaal 8 weken, 4 uur per week (dag in overleg) 

Soort: Vrijwilligerswerk en/of werkervaringsplek bij een sociale onderneming met 

groeiambitie 

Vergoeding: reiskostenvergoeding en buitenlandervaring! 

 



gezond leven. Als het aan ons ligt, worden dit minimaal 250 kinderen per jaar. Jij kunt ons 

daarbij helpen als jongerenbegeleider, door: 

- werving van leerlingen. 
- het voorbereiden van de lessen. 
- het bedenken van spelactiviteiten (soms spontaan). 
- het begeleiden van jongeren in, voor en na de lessen. 
- aanspreekpunt te zijn voor de jongeren en ouders. 
- het assisteren en inspireren van de teamleider, docent en jongere.  
- communicatie over de jongerenactiviteiten via facebook en onze website. 
 

MON€Y SCHOOL team: Lees de ervaring van medewerker Baukje. 

Het MON€Y SCHOOL hoofdkantoor staat in Amsterdam-Oost. Ons team bestaat onder andere 

uit directeur Salih, operationeel manager Baukje, onderwijsdeskundige Judith en Marianne, 

medewerker fondsenwerving en beleid. Als begeleider begeleid je samen met de teamleider, 

een docent en gastspreker een groep jongeren. Wij helpen je om je rol als begeleider waar te 

kunnen maken.  Ook zijn er doorgroeimogelijkheden. Zo zijn in het verleden verschillende 

stagiaires en vrijwilligers doorgegroeid naar vaste functies binnen het team van MON€Y 

SCHOOL. 

Bonus: Buitenlandervaring 
Als begeleider krijg je de mogelijkheid om mee te doen aan een jongerenuitwisseling, training 

of seminar in het buitenland. Hier werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en maak je kennis 

met andere culturen. De reiskosten, accommodatie en maaltijden worden vergoed. Meer 

hierover zie www.scme.exchange. 

Solliciteer! Waarom kun en wil jij jongeren leren omgaan met geld?  

Wil jij net als Baukje werken voor dit ambitieuze, snelgroeiende team met ruimte voor eigen 

creativiteit, initiatief en doorgroeimogelijkheden? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal; Wie 

ben je en waarom kun en wil jij jongeren leren omgaan met geld? Stuur je CV en een korte 

motivatie naar Baukje Reitsma: baukje@themoneyschool.nl. Meer weten? Kijk op 

www.themoneyschool.nl of op facebook https://www.facebook.com/TheMoneySchool.nl/ of 

bel Baukje op 06-23945114. 
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