
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
COMBINATIEFUNCTIONARIS SPORT  0,9 WTF (36 uur) 

(liefst per 1 oktober 2017) 
 

Deze vacature staat open voor medewerkers in dienst bij Kans & Kleur én externe kandidaten 
 

SPORTSERVICE WIJCHEN 
Sport Service Wijchen is de sportorganisatie die namens Kans & Kleur en Gemeente Wijchen actief is. 
Sport Service stimuleert scholen om te komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een gezonde 
leefstijl, leidend tot kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en een gezonde 
leefstijl in en rond de school.  
Voor Sport Service Wijchen zijn wij op zoek naar een deskundige, ambitieuze en zelfstandige collega 

voor de functie van combinatiefunctionaris Sport. 

FUNCTIEPROFIEL 
Van de combinatiefunctionaris Sport wordt verwacht dat hij/zij in het bezit is van de volgende 
kwaliteiten en vaardigheden: 

 In staat om zelfstandig te kunnen werken en beslissingen te kunnen nemen binnen de 
afgesproken kaders; 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Oog voor samenwerken, netwerker en bruggenbouwer; 

 Beschikt over overtuigingskracht en is in staat mensen te motiveren en inspireren; 

 Is ambitieus, heeft durf en is vernieuwend; 

 Goede didactische en coaching vaardigheden; 

 Kan omgaan met en zich inleven in mensen uit allerlei (sport)disciplines en met verschillende 
belangen;  

 Is representatief en heeft een enthousiaste uitstraling; 

 Is flexibel, pro-actief, creatief en heeft een improviserend vermogen; 

 Is in staat om een goed pedagogisch klimaat in de sportles te creëren. 
 
TAKEN 

 Het begeleiden van leerkrachten in bewegingsonderwijs op de basisscholen; 

 De kwaliteit van het bewegingsonderwijs binnen en buiten de basisscholen verbeteren; 

 Het begeleiden van de beweegteams op brede scholen; 

 Het begeleiden van stagiaires; 

 Het mede organiseren van sportdagen en dergelijke; 

 Een aanbod van bewegingsactiviteiten organiseren in samenwerking met verenigingen en de 
kinderopvang; 

 Activiteiten tijdens en na schooltijd verzorgen waarbij meerdere sporten en verenigingen aan 
bod komen; 

 Signaleren van kansen en ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs 
 
 



 

 

OPLEIDINGSEISEN/VERWACHTINGEN 

 Bij voorkeur een afgeronde ALO-opleiding.  
Voor leerkrachten met een afgeronde PABO opleiding geldt dat zij naast hun 
bewegingslessen op hun school ook ervaring hebben in het organiseren en/of coördineren 
van sportactiviteiten voor kinderen. Een specifieke sportopleiding is dan een pré; 

 Ruime ervaring in het geven van gymlessen aan kinderen van de basisschool en het 
organiseren van sportevenementen;  

 In bezit van een geldig EHBO-diploma  
(of bereidheid de EHBO cursus te volgen); 

 in bezit van rijbewijs. 
 

 PLAATS IN DE ORGANISATIE 
De aanstelling is bij Samenwerkingsstichting Kans & Kleur en de salariëring vindt plaats 
binnen de LA schaal. 
Functioneel word je aangestuurd door Gerard de Haan (directeur van de Paulusschool) 

 Je kunt je sollicitatie met motivatiebrief en een beknopt CV sturen naar  
directie-paulus@kansenkleur.nl  t.a.v Gerard de Haan. 

 Gelieve te reageren voor 16 september a.s.  
De eerste gesprekken willen we in de  week van 18 september plannen. 

 

Meer informatie?  
Heb je vragen over de functie of procedure?  
Neem dan contact op met Gerard de Haan  
via telnummer: 024 6452881 of email. 
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