
	 	
	
	

Gaat je hart sneller kloppen van het geven van bewegingsonderwijs op de basisschool? 
Zet jij je graag in om gezond eten en bewegen aantrekkelijk te maken? 

Ben je woonachtig in de gemeente Harderwijk of directe omgeving? 
 

Dan ben jij de Buurtsportcoach Onderwijs (16 á 20 uur)  
Werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. 

 
en/of 

 
de Buurtsportcoach Gezonde Leefstijl (16 à 20 uur) die we zoeken in Harderwijk! 

Werkdagen in overleg. 
 

We zijn opzoek naar één of twee personen die als buurtsportcoach deel uit gaat maken van het team 
GA! Harderwijk, dat bestaat uit 19 personen. GA! Harderwijk wil van Harderwijk de actiefste stad van 
Nederland maken! Zij inspireren alle inwoners, sterk én kwetsbaar, op het gebied van sport, cultuur en 
beweging. Het resultaat? Harderwijkers met een gezonde leefstijl die lekker in hun vel zitten en 
allemaal meedoen. 
 
Welke bijdrage ga je leveren (onderwijs): 

• je geeft, samen met je acht collega-bewegingsonderwijzers van GA! Harderwijk én volgens 
een jaarplan, invulling aan uitdagend bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs;  

• je zorgt voor een laagdrempelige en enthousiaste invulling van het naschools beweegaanbod, 
in samenwerking met de brede school coördinator;  

• je ondersteunt bij de uitvoering van een aantal grote evenementen (bv. Koningsspelen); 
• je begeleidt en stuurt stagiaires aan; 
• je neemt deel aan het GA! teamoverleg en neem deel aan één van de werkgroepen van GA! 

Harderwijk.  
 
Welke bijdrage ga je leveren (gezonde leefstijl): 

• je begeleidt inwoners van de gemeente Harderwijk naar actieve(re) en gezonde(re) leefstijl; 
• je zorgt, samen met de JOGG-regisseur, voor de uitvoering van de activiteiten en campagnes 

op het gebied van gezonde leefstijl; 
• je organiseert en coördineert beweeg- en leefstijlinterventies en activiteiten voor diverse 

doelgroepen, die je deels ook zelf uitvoert; 
• je begeleidt en stuurt stagiaires aan; 
• je neemt deel aan het GA! teamoverleg en neem deel aan één van de werkgroepen van  

GA! Harderwijk.  
 
Wie ben jij: 

• je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding met LO bevoegdheid (dit is een vereiste voor 
de onderwijs functie);  

• je bent een teamplayer en in staat om op verschillende niveaus te communiceren; 
• je bent een “doener”, houdt van aanpakken en bent proactief;  
• je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
• je bent flexibel, representatief en hebt een enthousiaste uitstraling; 
• Je hebt kennis en ervaring in het organiseren van activiteiten in het kader van een gezonde 

leefstijl (dit is een vereiste voor de gezonde leefstijl functie); 
• je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;  
• je bent in het bezit van een geldig EHBO-diploma, rijbewijs en beschikt over eigen vervoer; 
• je komt bij voorkeur uit de regio Noord Veluwe en/of de directe omgeving van Harderwijk. 

 
 



	 	
	
	

Wie zijn wij?  
De GSF is werkgever van circa 50 buurtsportcoaches en vakleerkrachten LO, die verspreid over heel 
Gelderland mensen in beweging brengen. De buurtsportcoaches worden daarbij ondersteund door het 
GSF-team buurtsportcoaches, dat werkzaam is vanuit ons kantoor op Papendal.  
De Gelderse Sport Federatie (GSF) gelooft dat je door fit en vitaal te zijn, een gezonder en plezieriger 
leven leidt. We motiveren daarom zoveel mogelijk mensen om te sporten en te bewegen, zodat 
iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, activeren en coachen we 
organisaties in Gelderland van start tot finish. Zo zetten we samen een uitdagend sport- en 
beweegklimaat neer. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
 
Wat bieden we: 

• een afwisselende functie binnen een organisatie die volop in beweging is; 
• een arbeidscontract voor de duur van 12 maanden, met arbeidsvoorwaarden volgens de  

cao Sport, de functie is ingedeeld in schaal 8;  
• de functie is beschikbaar per 1 januari 2023, een vroegere indiensttreding is bespreekbaar.  

 
En nu 

• We zijn opzoek naar één of twee personen voor bovenstaande functie(s). 
• Heb jij de gevraagde opleiding en werkervaring en herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, 

zend dan jouw motivatiebrief met cv, uiterlijk maandag 7 november 2022 naar 
pz@geldersesportfederatie.nl. 

• Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te verkrijgen via pz@geldersesportfederatie.nl, 
informatie over de inhoud van de functie(s) is te verkrijgen via Lisette Buis, 
lisette@gaharderwijk.nl, (06)10 58 90 78 

• Informatie over de GSF en GA! Harderwijk vind je via: 
o www.geldersesportfederatie.nl; 
o www.gaharderwijk.nl. 

• We vragen je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wanneer je wordt geselecteerd voor 
de functie. 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


