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VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS  

 

Aanstelling: 8 tot 38 uur per week 
Vacaturenummer: 1315 
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk 

Wij zijn opzoek naar jou! 

Wij zijn SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) TEAM NB en zijn altijd op zoek naar 
vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs. Wij werken door heel Noord-Brabant en hebben op 
verschillende plekken in Noord-Brabant ruimte om nieuwe collega’s in te zetten. Dus ben jij die nieuwe 
collega die het leuk vindt om binnen Team NB te komen werken lees dan snel verder en solliciteer 
direct!  
 

Wat houdt de functie in? 
Als vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorg je de gymlessen op de basisschool en daarnaast draag 
je een gezonde leefstijl uit door jouw omgeving hiervoor te stimuleren, enthousiasmeren. Verder ga je 
verbindingen aan die hieraan bijdragen. Als vakleerkracht bewegingsonderwijs draag je ook zorg voor 
de organisatie van tussen- en naschools sportaanbod en zoekt daarbij de verbinding met lokale 
sportaanbieders. 
 

Over SSNB 
Je komt in dienst van SSNB TEAM NB. SSNB zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond 
en veerkrachtig Brabant. Wij werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn 
en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel 
mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het 
oplossen van sociaalmaatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, 
zorgt voor plezier, het is laagdrempelig en verbindt! Ons hoofdkantoor zit in Eindhoven en jij werkt 
lokaal bij SSNB Team NB binnen één of meerdere van onze opdrachten in het mooie Brabant. Binnen 
Team NB werken we met kennisteams als vakleerkracht bewegingsonderwijs kun je onderdeel uit gaan 
maken van het kennisteam vaardig in bewegen. Binnen dit kennisteam kun je je expertise gebruiken 
om collega’s te inspireren en van elkaar te leren.  
 

Wat worden jouw taken? 
• Jij verzorgt de lessen bewegingsonderwijs; 
• Jij draagt zorg voor tussen, naschoolse- en vakantieactiviteiten; 
• Jij begeleidt stagiaires; 
• Je combineert gezonde en actieve leefstijllessen met het bewegingsonderwijs; 
• Jij legt contact met partners (in het onderwijs) en zoekt de samenwerking op; 

Functie-eisen 
• Afgestudeerd als HBO-docent Lichamelijke Opvoeding is een vereiste (ALO); 
• Studeer je op korte termijn af aan de ALO? Voel je dan ook vrij om alvast te solliciteren.  
• Je bent een teamplayer, maar kunt ook uitstekend zelfstandig werken; 
• Je bent bij voorkeur woonachtig in Noord-Brabant, maar ergens in de buurt hiervan is ook prima; 
• Een flexibele werkhouding en goede communicatieve vaardigheden; 
• Je bent op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en 

bewegen;  
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Ons aanbod 

Je gaat werken bij één of meerdere van onze lokale beweegteams. De gezellige teams bestaan uit 
betrokken en bevlogen sportprofessionals, je kunt bouwen op jouw collega’s. We organiseren leuke 
teambijeenkomsten en je krijgt naast jouw mooie salaris in schaal 8 van de CAO sport een 
eindejaarsuitkering en een geweldig kerstpakket aan het einde van het jaar! Uiteraard voorzien wij je 
ook van een mooi kledingpakket! 

 

Solliciteren? 
Voor vragen over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met onze HR 
manager Fons de Kok (06-28613845). Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv te 
mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer van deze 
vacature: 1315.  

*Het is altijd mogelijk om een dag of dagdeel mee te lopen met een collega als je dat leuk lijkt!* 
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