
 

 

Vacature - stage Bewegingsagogie bij SportService Zwolle 
 

Functie:  Stagiair(e) Sport- & Bewegingsagogie, specifieke doelgroep, MBO 3e jaars. 
Aantal uur:  16-24 uur per week 
 
Wat doe je als stagiair(e) Sport- & Bewegingsagogie, specifieke doelgroepen? 

- Je ondersteunt bij voetbaltrainingen van WRZV de Boog en het G-team van HTC op dinsdag en 
donderdagavonden en bij toernooien op zaterdag; 

- Je gaat in gesprek met mensen met een beperking en helpt ze in beweging te komen; 

- Je laat mensen met en zonder beperking ervaren hoe leuk het is om aangepast te sporten of te 
bewegen; 

- Daarnaast ondersteun je bij verschillende evenementen van SportService Zwolle.  
 
Wat vragen wij van jou?  

- Je bent een 3e jaar Sport- & Bewegingsagogie student;  

- Je bent sociaal sterk en kan goed luisteren; 

- Je durft het gesprek aan te gaan met de leerlingen en kijkt naar de mogelijkheden 

- van een kind; 

- Je bent een kei in motiveren; 

- Je vindt het een uitdaging om te werken met kinderen die gedrags- en/of 

- leerproblemen hebben. 
 
Wat hebben wij jou te bieden? 

- Een stageplek binnen het speciaal basisonderwijs; 

- Je leert ontzettend veel van de vele verschillende kinderen op school en komt in een hecht team 
terecht met professionele begeleiding; 

- Daarnaast zijn er verschillende evenementen bij SportService Zwolle waarbij je gaat 
ondersteunen. 

 
Wie zijn wij?  

Stichting SportService Zwolle is dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Zwollenaar. 
Onze ambitie is van Zwolle een sportstad te maken waar sport en bewegen dé basis is voor een 
gezonde leefstijl. We doen dit voor inwoners door krachten te bundelen met sportverenigingen, 
onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit geeft ons energie en daar zijn we trots op . 
Wij zetten ons actief in om zoveel mogelijk Zwollenaren te laten sporten en bewegen bij vitale 
sportverenigingen in de stad. Met een hecht en ambitieus team van ruim 40 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 van SportService Zwolle? Kijk dan eens op onze website of social media:  
www.sportservicezwolle.nl 
Facebook: SportServiceZwolle  
Twitter: @SportService038 
 
Ben jij de stagiair(e) Sport- & Bewegingsagogie, specifieke doelgroep die wij zoeken?  
Herken jij je in de beschrijving en wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan vóór 1 mei 2020 je 
schriftelijke reactie met CV gericht aan Thijs Post. Mail je bericht naar t.post@sportservicezwolle.nl o.v.v. 
Stagiair(e) Sport- en bewegingsagogie, Specifieke doelgroep 
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