
	

	

 
 
 
De Gelderse Sport Federatie (GSF) gelooft dat je door fit en vitaal te zijn een gezonder en plezieriger 
leven leidt. Wij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen om te sporten en 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.  
 
Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de gemeente Harderwijk voor de functie: 
 

Brede school coördinator Stadsdennen voor 1,0 fte  
 
Stadsdennen is een wijk met ruim 5300 bewoners, waar een grote verscheidenheid aan 
bevolkingsgroepen woont: jong, oud, gezinnen, minder-validen en een aandeel bewoners met een 
niet-westerse achtergrond, vooral Turks en Marokkaans.  
Je maakt als brede school coördinator deel uit van het team GA! Harderwijk, dat inmiddels bestaat uit 
15 personen. GA! wil van Harderwijk de actiefste stad van Nederland maken! Zij inspireren alle 
Harderwijkers, 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. 
 
Je bent  werkzaam in zowel onderwijs als sport, waarbij de helft van de functie bestaat uit het 
verzorgen van het bewegingsonderwijs en de andere helft bestaat uit het organiseren van een 
naschools programma. 
Je vormt de verbindende schakel tussen scholen en andere lokale partijen door de organisatie en 
eventuele uitvoering van naschoolse activiteiten in nauwe samenwerking met deze partijen. 
 
Centrale taken & verantwoordelijkheden: 

• het verzorgen van het bewegingsonderwijs op basisscholen; 
• het opstellen van een jaarplan voor de invulling van het bewegingsonderwijs in samenwerking 

met de andere vakleerkrachten bewegingsonderwijs; 
• het leggen van verbindingen tussen scholen andere lokale partijen; 
• het organiseren en eventueel uitvoeren van activiteiten op het gebied van sport, onderwijs en 

cultuur in 5 blokken van 6 weken;  
• het deelnemen in 1 van de werkgroepen van GA! Harderwijk; 
• oog hebben voor(landelijke) maatschappelijk- en sportontwikkelingen; 
• samenwerken met andere coaches en structureren van activiteiten; 
• (mede) organiseren van het jaarlijkse activiteiten zoals de koningsspelen; 
• rapporteren aan de coördinator over nieuwe initiatieven en voortgang van werkzaamheden. 
• het organiseren van overlegstructuren met scholen en samenwerkende partijen;  
• het bewaken van de voortgang en het verzorgen van de benodigde capaciteit;  
• het begeleiden van stagiaires en het werven van vrijwilligers. 

 
 
 
 
  



	

	

 
 
 
Persoonlijk profiel: 

• Je hebt een ALO-opleiding inclusief 1e graad LO-bevoegdheid gevolgd en afgerond (let op: dit 
is een vereiste!); 

• je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
• je bent flexibel, representatief en enthousiast; 
• je bent een verbindend, motiverend en inspirerend persoon die op verschillende niveaus kan 

acteren, van uitvoerend  tot contact met verenigingen en (maatschappelijke) organisaties; 
• je bent bereid tot het werken in de avonduren  en incidenteel op zaterdag; 
• je bent een “pionier en doener” en  weet plannen van aanpak om te zetten in concrete 

resultaten; 
• je maakt gebruik van bestaande structuren, breidt deze uit en versterkt ze; 
• je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
• je bent in het bezit van geldig EHBO diploma; 
• je bent woont bij voorkeur in (of in de directe omgeving van) de gemeente Harderwijk. 

 
 
Wat bieden wij: 

• Een afwisselende functie binnen een organisatie die volop in beweging is; 
• arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sport. De functie is ingedeeld in schaal 8; 
• een werkomgeving met energieke collega’s die werkzaam zijn in heel Harderwijk en voor 

verschillende doelgroepen. 
 
 
Procedure: 

• Heb jij de gevraagde opleiding en werkervaring en herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, 
stuur dan jouw motivatiebrief met cv, uiterlijk 18 oktober naar Petra Schipper, via 
petra.schipper@geldersesportfederatie.nl; 

• de sollicitatiegesprekken staan gepland op maandagochtend 29 oktober; 
• meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Kasper Doesborgh 

k.doesborgh@harderwijk.nl ,  (06) 48334300; 
• beoogde datum indiensttreding: 1-12-2018. 

 
Tot slot: 
Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd wanneer je wordt geselecteerd voor de 
functie. 
 
 
Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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