
 

 

 

 
 

 
 
 

 
COMBINATIEFUNCTIONARIS SPORT 0,2WTF (8 uur, per direct) 

 
Deze vacature staat open voor medewerkers in dienst bij Kans & Kleur én externe kandidaten 
en is ter vervanging van ouderschapsverlof tot in ieder geval de zomervakantie. 

 
 
SPORTSERVICE WIJCHEN 
Sportservice Wijchen is de sportorganisatie die namens Kans & Kleur en Gemeente Wijchen actief is. 
Sportservice 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.  
 
Sportservice Wijchen is onderdeel van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting voor 
katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente 
Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente 
Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, 
Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 3400 leerlingen. De stichting heeft een 
eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal 
verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij 
leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.  

 
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar 
eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de 
stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting Kans 
& Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.  
 
Voor Sportservice Wijchen zijn wij op zoek naar een deskundige, ambitieuze en zelfstandige collega 
voor de functie van combinatiefunctionaris Sport. 

Combinatiefunctionaris sport bij sportservice Wijchen 
Als combinatiefunctionaris sport heb je de volgende 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 

 



 
 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar iemand die  

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

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft; 
• Oog voor samenwerken heeft en een netwerker en bruggenbouwer is; 
• Beschikt over overtuigingskracht en in staat is mensen te motiveren en inspireren; 
• Ambitieus is, lef heeft en vernieuwend is; 
• Goede didactische en coaching vaardigheden heeft; 
• Zich kan inleven in en kan omgaan met mensen uit allerlei (sport)disciplines en met 

verschillende belangen;  
• Representatief is en een enthousiaste uitstraling heeft; 
• Flexibel, proactief en creatief is en beschikt over een improviserend vermogen; 
• In staat is om een goed pedagogisch klimaat in de sportles te creëren. 

 
Wat vragen we van jou? 

• Je hebt bij voorkeur een afgeronde ALO-opleiding.  
Of je bent een leerkracht met een afgeronde Pabo-opleiding en je hebt naast je 
bewegingslessen op school ook ervaring in het organiseren en/of coördineren van 
sportactiviteiten voor kinderen. Een specifieke sportopleiding is dan een pré; 

• Je hebt ervaring in het geven van gymlessen aan kinderen van de basisschool en het 
organiseren van sportevenementen;  

• Je bent in het bezit van een geldig EHBO-diploma of bent bereid deze te halen; 
• Je bent in bezit van een rijbewijs. 

 
 
Wat bieden we jou? 

• De aanstelling is bij Samenwerkingsstichting Kans & Kleur, voor bepaalde tijd (in ieder geval 
tot de zomervakantie van 2019) voor 0,2 WTF (8 uur in de week); 

• Je salaris volgens CAO PO in schaal L10, afhankelijk van opleiding en ervaring; 
• Je wordt functioneel aangestuurd door Lieke van de Ven (directeur van de Paschalisschool); 

 
 
Kom in beweging en reageer! 
Je kunt je sollicitatie met motivatiebrief en een beknopt CV sturen naar Lieke van de Ven, directeur 
van de Paschalisschool, lieke.vande.ven@kansenkleur.nl. De vacature staat open tot en met 24 
februari. Mochten we eerder een geschikte kandidaat vinden, dan behouden we het recht om de 
vacature eerder te sluiten.  
 
De gesprekken worden in overleg gepland. Heb je inhoudelijke vragen over de functie of de 
procedure, dan kun je bellen naar Lieke van de Ven op telefoonnummer 024-366 12 09. 
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang in het proces. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij 
indiensttreding. 
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