
Vacature
Ons team van vakdocenten is opzoek naar 
enthousiaste stagiaires. Ben jij onze nieuwe 
collega? Je krijgt bij SPORT•GOUDA de kans om 
jouw specifieke kwaliteiten in te zetten. Zowel op 
school, als daarbuiten. Alles met als doel om een 
optimaal sport- en beweegklimaat tot stand te 
brengen. 

Reageer nu en wordt onze nieuwe 
stagiair bewegingsonderwijs!

De vaksectie bewegingsonderwijs van 
SPORT•GOUDA werkt samen aan een plezierig en 
kwalitatief goed vakonderwijs. Het team bestaat 
uit meerdere vakleerkrachten die nauw 
samenwerken en één en dezelfde visie uitdragen. 
Als stagiaire ben je een waardig onderdeel van het 
team. 

Wat ga je doen?
Jouw belangrijkste taak als stagiair is het helpen bij 
het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs 
op jouw school. Je krijgt de kans om mee te 
denken en te helpen binnen de vaksectie 
bewegingsonderwijs. Je neemt actief deel aan de 
overleggen die gedurende het schooljaar 
georganiseerd worden om het 
bewegingsonderwijs up-to-date te houden. Je kunt 
de theorie direct in de praktijk brengen.

Wat vragen wij?
• Je bent student aan een (H)ALO-opleiding 

of je doet de bewegingsminor van de 
PABO.

• Je hebt passie voor bewegen en kunt dit 
ook kunnen overdragen op anderen.

• Je bent proactief en hebt een positieve 
werkhouding.

• Je vindt het leuk om over vakinhoudelijke 
kwesties mee te denken.

• Je bent Initiatiefrijk en brengt enthousiaste 
participatie bij diverse sportactiviteiten.

Wat bieden wij jou?
• Stagiaires binnen ons team worden 

begeleid door vakdocenten die minimaal 3 
jaar werkervaring hebben in het 
bewegingsonderwijs.

• In overleg is er ruimte voor een zwem, 
minor of onderzoekstage.

• Je krijgt de kans ook een kijkje te nemen in 
de keuken van Goudse sportactiviteiten 
buiten het bewegingsonderwijs.

• Vergoeding voor de stageuren.
• En het meest leuke: Na het afronden van 

je opleiding is er de mogelijkheid om bij 
SPORT•GOUDA aan de slag te gaan als 
vakdocent bewegingsonderwijs!

Interesse?
Ben jij onze nieuwe collega? Vul dan het 
formulier in op onze website:
https://www.sportpuntgouda.nl/werken-
bij/stage. Heb je nog inhoudelijk vragen, 
neem dan contact op met Kristen van 
Leeuwen; peno@sportpuntgouda.nl. 

Ter versterking van het team bewegingsonderwijs
zijn wij op zoek naar een: 

Stagiair(e) bewegingsonderwijs

SPORT•GOUDA heeft de ambitie om alle Gouwenaars op zijn of 
haar niveau in beweging te krijgen. Jong of oud. Beginner of 
getraind. Met of zonder beperking. Voor iedereen bieden wij de 
juiste activiteit. En plezier staat hierbij altijd voorop! 

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele 
Goudse sportbeleid. Hieronder valt een uitdagend pakket aan 
mooie projecten. Denk bijvoorbeeld aan 
verenigingsondersteuning, Gouda Goed Bezig, aangepast 
sporten, sporten in het sociaal domein, maar ook het 
vakonderwijs. 

https://www.sportpuntgouda.nl/werken-bij/stage
mailto:peno@sportpuntgouda.nl

