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Vacatures 

Stageplaatsen Sport en bewegen/ CIOS 

profiel Buurt Onderwijs en Sport (BOS) 

 

Komend schooljaar 20/21 breidt team Sport van de Gemeente Dordrecht het beweegaanbod 
en het bewegingsonderwijs, op de basisscholen in Dordrecht uit. Hierbij gaan zij zich richten 
op aanbod op peuteropvang, ouder-kind gym (2-4 jaar), bewegingsonderwijs (4 t/m 12 jaar) 
en buurt- en pleintjessport (6 t/m 12 jaar) in verschillende wijken in Dordrecht. Naast het 
geven van beweeglessen, wordt er op diverse basisscholen ook een motorische scan bij de 
kinderen afgenomen. Aan de hand van de uitkomsten, wordt er aan kinderen met een 
beweegachterstand, of met talent voor bewegen, passend beweegaanbod aangeboden.  
 

Binnen het team van Buurtsportcoaches zijn wij op zoek naar 2 stagiaires die bij 
bovengenoemde activiteiten gaan ondersteunen. 

 
Naast de bovengenoemde activiteiten organiseert team Sport diverse schoolsporttoernooien 
en evenementen, maar ook diverse beweegactiviteiten voor ouderen, en werken zij aan een 
gezinsaanpak met sport voor zorgkinderen. Ook ondersteunen zij de maatschappelijke 
partners en sportverenigingen in Dordrecht. Wellicht is hier ook een rol voor jou in 
weggelegd.  
 
In jouw rol: 

- ben je zelfstandig en enthousiast;  
- heb je affectie met kinderen en het onderwijs; 
- bewaak je het teamproces (samen met de andere stagiaires); 
- breng je regelmatig verslag uit naar je stagebegeleider; 

- ben je gedreven en streef je jouw eigen doelen na; 

- kom je afspraken na; 

- communiceer je open naar collega's en je stagebegeleider; 

- werk je veel samen;  

- heb je geen 9 tot 5 mentaliteit;  

- kan het soms voorkomen dat je, naast je vaste stagedagen, ook wel eens op een 

andere dag stage moet lopen, binnen het team van Buurtsportcoaches, of bij een van 

onze partners.  

Leuk om te benoemen:  
Tijdens jouw stageperiode is er de mogelijkheid tot het volgen van diverse cursussen.  
 
Locatie: 

- standplaats is ons kantoor in Dordrecht aan de Vorrinklaan 202;  

- je gaat ook regelmatig naar afspraken op andere locaties in Dordrecht (je kunt altijd een van 
onze fietsen gebruiken); 

- vaak werk je op een school of op één van de sportaccommodaties. 
 
Wanneer: 

- start vanaf maandag 31 augustus tot en me einde schooljaar 2021;       

- 2 tot 5 dagen per week (dagen in overleg) 



 

2 / 2 
 

Vacatures 

Stageplaatsen Sport en bewegen/ CIOS 

profiel Buurt Onderwijs en Sport (BOS) 

 

  
Achtergrond: 
Sportopleiding, minimaal derde jaar MBO niveau 3 of 4, of eerste- of tweedejaars ALO 
  

Interesse? Leuk!  
Graag ontvangen wij van jou een motivatiebrief met CV via: cma.van.der.vliet@dordrecht.nl 
t.n.v. Patricia van der Vliet 
 
Reageren kan tot uiterlijk 14 juni 2020. In de week van 15 juni laten we je weten of we je 
uitnodigen voor een gesprek. De gesprekken staan gepland op donderdag 25 juni.  
 
Vragen? 
Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met Laura de Vos via: 078 770 4393 of 
l.de.vos@dordrecht.nl 
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