
 

 

 

Voor de sportleraar die niet kan kiezen… 
 

Freerunnen, dansen, yoga, bootcampen … Bij KindeRdam bieden wij kinderen tussen 4 en 13 jaar een toffe tijd.  

Want kinderen moeten al spelend de wereld kunnen ontdekken. Ze moeten hun talenten kunnen ontplooien en  

op onderzoek kunnen gaan.  

 

Vind jij het een fantastische uitdaging om hier een bijdrage aan te leveren? Wil jij je passie voor sport delen op een 

van de scholen waar wij mee samenwerken én op onze BSO’s? En wil je niet alleen werken aan de toekomst van onze 

kinderen, maar ook aan die van jezelf? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren! 

 

Vakkracht Sport en Bewegen  

op school én de BSO M/V 

4 dagen per week, totaal 20 tot 24 uur  

vacaturenummer 19-61 

 

Hoe je ziet je dag eruit? 

• Je dag start om ca. 11.30 uur op de TSO (Tussenschoolse opvang). Als sportmedewerker van de school zorg 

je voor een fijne schoolpauze met natuurlijk veel beweging.  

• Na 2 à 2,5 uur vertrek je naar een van onze BSO’s, om daar met de kinderen aan de slag te gaan met jouw 

specialiteit: sporten!  

• Je verzorgt je workshops Sport en Bewegen elke dag op een andere BSO. 

• Je bent naast sportmedewerker op school dus ook onderdeel van het team van de BSO. 

• Je werkt met kinderen van 4 tot 13 jaar en past je activiteiten daarop aan. De ene dag wat stoerder dan de 

andere dag. Naast sport en beweging zorg je ook voor veel pret. En is er een keer verdriet, dan ben je een 

kei in troosten.  

• Je dag eindigt tussen 17.00 en 18.00 uur. In je hoofd ben je al bezig met een tof programma voor morgen.  

Waar kun je naar uitkijken?  

• Een gave baan, want wie wil er nou niet werken aan de toekomst van kinderen!  

• Een goed salaris, zodat jij naast je werk nog veel meer toffe dingen kunt doen. 

• Alle kansen voor een mooie carrière. In een grote organisatie als KindeRdam liggen de mogelijkheden voor 

het oprapen. 

• Volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Van ondersteuning door een eigen pedagogisch coach tot 

leerzame trainingen. 

Wat neem je mee?  

• Minimaal een afgeronde opleiding uit de cao Kinderopvang, waaronder ook Sport en Bewegen of het BIK-

certificaat (kijk voor meer info www.kinderdam.nl/werken-bij-kinderdam, onder opleidingseisen). 

• Veel enthousiasme en een hoofd vol ideeën. Want jij bedenkt elke dag weer nieuwe, toffe activiteiten. 

• Goede communicatieve vaardigheden. Of je nu met kinderen, hun ouders of betrokken instanties in gesprek 

bent, je staat nooit met een mond vol tanden. 

 

Wil jij samen met jouw talent werken aan de toekomst van onze kinderen? 

Stuur je cv naar werken@kinderdam.nl. Dan bellen we je snel voor een kennismaking. 

Benieuwd naar onze andere vacatures? Kijk op www.kinderdam.nl/werken-bij-kinderdam.  

Heb je vragen? Bel gerust naar de afdeling HRM: 010-4430033 of stuur een whatsapp bericht naar 06-29 12 57 89. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 
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