
 
 

Vacature 
 
Nunspeet, 5 april 2022  
___________________________________________________________________________ 
 
Sportbedrijf Nunspeet is een jong, fris en innoverend bedrijf voor sport en bewegen in de gemeente 
Nunspeet. Wij bieden sport en bewegen een aansprekend podium. Wij stimuleren de sportdeelname 
en attractieve en actieve sportbeleving.  
 
Sportbedrijf Nunspeet heeft de ambitie om kinderen van jongs af aan veelzijdig te laten sporten, 
spelen en bewegen. Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de 
basis voor een leven lang plezier in bewegen. Wij zoeken collega’s die dit samen met ons willen 
realiseren. Hiervoor worden de volgende functie aangeboden: 
 

• Vakdocent bewegingsonderwijs  
Uren en dagen in overleg. 

 
Wat ga je doen? 
Je bent de vakdocent in het primair onderwijs op diverse basisscholen in de gemeente Nunspeet. Je 
zet je in voor het verbeteren van de motoriek op basis van veelzijdig sporten en bewegen. Dit moet 
bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl bij de jeugd. De functie start vanaf schooljaar 22-23. 
Heb jij de mogelijkheid om dit schooljaar al (deels) te beginnen dan is dat ook mogelijk!  
 
Jouw takenpakket: 

• Je verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor verschillende scholen in de gemeente Nunspeet; 

• Je stelt samen met sectiegenoten een vakwerkplan op met een gevarieerd aanbod aan sport- en 
bewegingsvormen; 

• Je realiseert een prettig en veilig pedagogisch klimaat voor de kinderen; 

• Je draagt bij aan het realiseren van sportclinics in het bewegingsonderwijs;  

• Je neemt bij deelnemende scholen de MQ scan af en verwerkt de resultaten hiervan in je lessen;  

• Je beheert het sport- en spelmateriaal in de sporthallen en doet waar nodig suggesties tot 
verbeteringen; 

• Je signaleert ontwikkelingen binnen het vakgebied sport en bewegen en speelt hierop in; 

• Je werkt samen met de combinatiefunctionarissen van Nunspeet Beweegt. 
 
Wie ben jij?  
Je bent enthousiast, ondernemend, volhardend, zelfstandig, sociaal en sportief. Je vindt het prachtig 
om met kinderen om te gaan, daar word jij vrolijk van! Je bent de kanjer die inspireert en waardoor 
kinderen komen bewegen en in beweging blijven. Verder pas je in het volgende profiel: 

• Je beschikt (binnenkort) over een (C)ALO-opleiding;  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer; 

• Je bent in het bezit van een geldig EHBO-diploma; 

• Je weet onze kernwaarden uit te dragen: gastgericht, flexibel, innovatief, integer, enthousiast en 
professioneel. Jij bent dé verschilmaker! 

 
 
 
 
 



 
 
 
Wat bieden wij? 
Het betreft een functie voor in eerste instantie een jaar. Het is onze intentie om bij goed 
functioneren te verlengen. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring.  
 
Behoefte aan nadere informatie? Neem dan contact op met Stefan de Weerdt via 
tnb@sportbedrijfnunspeet.nl. Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV en motivatiebrief kunnen via 
een e-mail verzonden worden aan Sportbedrijf Nunspeet BV t.a.v. mevrouw D. Koning via 
info@sportbedrijfnunspeet.nl.  
 
Tot slot: wij vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wanneer je wordt geselecteerd voor de 
functie.  
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