
 

Functie: Buurtsportcoach speciaal onderwijs - Zwolle Centrum 
Aantal uur: 20 uur 

Wat doe je als Buurtsportcoach speciaal onderwijs?  
• Je ontwikkelt, verzorgd en evalueert bewegingsonderwijslessen passend bij het speciaal 

basisonderwijs;  

• Je ontwikkelt, verzorgd en evalueert sport- en beweegaanbod passend bij de wensen en behoeften 
van de wijkbewoners; 

• Je signaleert knelpunten in het (aanwezige) activiteitenaanbod en doet voorstellen voor verbetering;  

• Je fungeert als makelaar en verbinder tussen vraag en aanbod;  

• Je organiseert en coördineert i.s.m. sportverenigingen een samenhangend sport- en beweegaanbod 
in de wijk; 

• Je adviseert sportverenigingen bij het realiseren en uitvoeren van het sporttechnisch beleid; 

• Je adviseert en begeleidt het technisch kader bij trainingen en bewaakt/verhoogt daarbij de kwaliteit 
van het sport- en beweegaanbod;  

• Je versterkt de maatschappelijke rol van de sportverenigingen en de sportinfrastructuur;  

• Je bouwt en onderhoudt een relevant netwerk en stimuleert de onderlinge samenwerking en 
afstemming tussen wijkorganisaties, verenigingen, maatschappelijke instanties e.d.;  

• Je verbindt de kracht van sport en bewegen aan de doelen van andere gemeentelijk 
beleidsterreinen. 

Wat vragen wij van jou?  
• Een hbo-opleiding met een 1ste graads LO-bevoegdheid; 

• Tenminste één jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie;  

• Kennis van de ( Zwolse) sportinfrastructuur en in het bijzonder de sportvereniging; 

• Goede organisatorische vaardigheden;  

• Goede communicatieve vaardigheden;  

• Kennis, expertise en ervaring in of van het speciaal basisonderwijs is een pré;  

• Een resultaat- en servicegerichte teamplayer met een strategische visie op sport en bewegen.  

Hoe ziet een dag bij SportService Zwolle eruit voor mij in deze functie? 
Als buurtsportcoach ben jij voornamelijk aan het werk binnen het speciaal basisonderwijs en sta je 
dagelijks voor de klas. Naast deze taak ben jij als buurtsportcoach verantwoordelijk voor de organisatie, 
uitvoering en evaluatie van sport- en beweegactiviteiten met als doel het bevorderen van een gezonde 
en actieve leefstijl.  Je levert dagelijks een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de 
sportparticipatie en het versterken van de Zwolse sportverenigingen. Je functie is zeer divers met 
werkdagen op school én het kantoor van SportService Zwolle.  

 
Wat hebben wij jou te bieden?  
Vanuit een hecht en ambitieus team een afwisselende functie en een boeiende werkomgeving. De 
beloning vindt plaats volgens de CAO-sport, schaal 8. De stichting is aangesloten bij de WOS.  

 
Wie zijn wij?  
Stichting SportService Zwolle is dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Zwollenaar. 
Voor sportverenigingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijven.  Wij zetten ons actief in 
om zoveel mogelijk Zwollenaren en omliggende regio te laten sporten en bewegen bij vitale 
sportverenigingen in de stad. Met een hecht en ambitieus team van bijna 50 medewerkers streven wij 
ernaar om de kracht van de sport te benutten om (maatschappelijke) meerwaarde te creëren voor de 
sportverenigingen en voor een groot netwerk van relevante partners.  



 

Wil je een beeld krijgen bij SportService Zwolle?  
Kijk dan eens op onze website of social media:  
www.sportservicezwolle.nl 
Facebook: SportServiceZwolle  
Twitter: @SportService038 
Linkedin: SportService Zwolle 

 

Ben jij de vakdocent/buurtsportcoach (speciaal onderwijs) die wij zoeken?  
Herken jij je in de beschrijving en wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan vóór woensdag 8 juli je 
schriftelijke reactie met cv gericht aan:  
 
SportService Zwolle  
t.a.v. Roger Knoops 
Tesselschadestraat 155  
8023 BL Zwolle  
of mail naar info@sportservicezwolle.nl o.v.v. sollicitatie buurtsportcoach speciaal onderwijs  
 
De gespreksrondes zullen plaatsvinden op donderdag 9 juli 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportservicezwolle.nl/
https://www.facebook.com/SportServiceZwolle/
https://twitter.com/sportservice038
https://www.linkedin.com/company/sportservice-zwolle/?originalSubdomain=nl

