
 

Sport-ID – het sportbedrijf van de gemeente Doetinchem – 

ondersteunt de sportverenigingen en de individuele sporters in 

deze gemeente. Sport-ID ontwikkelt activiteiten en programma’s 

die sport, bewegen, welzijn en een gezonde leefstijl van de 

inwoners stimuleren. Daarnaast verzorgen we het beheer en de 

exploitatie van zwembad Rozengaarde (inclusief SkyZone) en de 

gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen. 

 

Buurtsportcoach jeugd / vakleerkracht (24-38 uur)  
Communicatief | Energiek | Professioneel | Teamspeler | Inspirerend 

In jouw rol als buurtsportcoach / vakleerkracht bewegingsonderwijs word je ingezet als vakleerkracht 

bewegingsonderwijs op scholen in het primair onderwijs in de gemeente Doetinchem. Daarnaast ben je het 

aanspreekpunt voor bewegen en een gezonde leefstijl binnen de school in afstemming met de groepsleerkrachten. 

Tevens implementeer je de sportstimuleringsprogramma’s van de buurtsportcoaches van Sportbedrijf Doetinchem 

binnen jouw school en in de wijk. In enkele wijken lever jij eventueel een bijdrage aan activiteiten in schoolvakanties en 

vervangings- of invalwerkzaamheden. 

Wat zijn jouw taken? 

• Verzorgen van lessen bewegingsonderwijs op één of meerdere basisscholen uit de gemeente Doetinchem  

• Ondersteunen van de groepsleerkrachten  
• Organiseren van sportkennismaking onder en evt. na schooltijd  
• Inzetten van sport om bij te dragen aan verbetering van de gezondheid volgens JOGG-principes  
• In enkele wijken samen met de buurtsportcoach verantwoordelijk voor de naschoolse programmering van 

laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in de buurt, zoals naschoolse sportmix en vakantieactiviteiten.  
 

Wat vragen we van jou? 

• Je hebt een afgeronde opleiding ALO en minimaal 1 jaar relevante werkervaring 

• Het is een pré als je ervaring hebt met het werken in het primair onderwijs en aantoonbare relevante werkervaring 
rondom de setting buurtsportcoach  

• Je vindt het een uitdaging om kinderen (4 t/m 12 jaar) in beweging te brengen en daarbij stimuleer jij ze om te 
kiezen voor een actieve levensstijl 

• Je bent een teamplayer, maar kunt ook goed zelfstandig werken. Daarnaast ben je pedagogisch sterk en bereid om 
het stapje extra te zetten om die topprestatie te bereiken 

• Naast je functieprofiel ben je in staat om kennis en ervaringen te delen met je collega buurtsportcoaches en 
vakleerkrachten LO om zo je bijdrage te leveren om gezamenlijk de sportbeleving in de gemeente Doetinchem naar 
een hoger niveau te brengen 
 

Wat bieden wij? 

Je komt terecht binnen een dynamisch, enthousiast team in een snelgroeiende organisatie. In eerste instantie betreft 

het een tijdelijke functie voor schooljaar 2022/2023, maar met de intentie het dienstverband te verlengen. Afhankelijk 

van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 3.811,-- bruto per maand (conform salarisschaal 8 van 

de CAO Sport, 38 uur per week).   Ontdek meer over ons.  

 

Meer weten of meteen solliciteren? 

Neem dan contact op met Suzanne ter Horst, coördinator programmalijn gezonde en sportieve scholen van Sport-ID. Zij 

kan je meer vertellen over deze functie. Mail haar gerust via suzanne.terhorst@sport-id.nl. In verband met de 

zomervakantie is Suzanne niet bereikbaar van 18 juli tot 8 augustus. Wil je meteen solliciteren, stuur je brief met cv dan 

voor 14 augustus 2022 naar: HR@sport-id.nl.    

Je krijgt in de week van 15 augustus bericht en de sollicitatiegesprekken vinden ook plaats in de week van 15 augustus. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs. 

https://www.facebook.com/SportbedrijfDoetinchem/videos/1737075270016199/
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