
 

vacaturenummer 2021.28   

Kinderwerker Sport & Spel 
 

29 uur per week 
 

Ben je sportief en goed in de omgang met kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Als kinderwerker Sport & Spel ga jij aan de slag bij de Droomspeelbus. De Droomspeelbus staat 

elke dag klaar om voor kinderen de leukste sport- en spelactiviteiten te organiseren op 

verschillende locaties in Almere, zoals op schoolpleinen of in gymzalen. De Droomspeelbus rijdt sinds 1999 door Almere.  

 

Wat ga je doen? 

Naast dat het feit dat sport en beweging zeer belangrijk is voor de gezondheid van een kind, is het ook een hele goede 

uitlaatklep. Samen met collega’s en de kinderen zelf bedenk en organiseer je een activiteitenprogramma voor kinderen in 

de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Je presenteert de uitleg van het spel en begeleidt. En dat is meer dan gezellig bezig zijn: bij 

jou ontwikkelen kinderen zich in sport en spel. Je leert kinderen samenspelen en omgaan met winnen en verliezen.  

De meeste activiteiten vinden plaats tijdens en na schooltijd. De werktijden stellen we in overleg vast. 

Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar organiseert de Droomspeelbus peuter- en kleutergym. Jij geeft vorm aan activiteiten die 

lopen, rennen, kruipen, klimmen, klauteren, rollen, vallen, grijpen, gooien, vangen en springen volop stimuleren!  

Jij hebt de regie en maakt het mogelijk dat kinderen in fysiek, sociaal, cognitief en emotioneel opzicht groeien.  

 

Jij pakt het initiatief bij het: 

• zelfstandig organiseren van sportactiviteiten die perfect afgestemd zijn op de leeftijd en interesse van de kinderen 

• zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van sport- en spelactiviteiten 

• samenwerken met kinderen, ouders, scholen en sportverenigingen 

• creëren van een veilige omgeving 

• begeleiden van stagiairs  

• verzorgen van de publiciteit van al deze activiteiten 

• beheren van de materialen en middelen 

• verrichten van de bijbehorende administratieve taken, zoals de registratie  

 

Wat breng je mee? 

• Mbo-diploma, niveau 3/4, richting Sport en Bewegen   

• Kennis van en aantoonbare affiniteit en ervaring met de doelgroep  

• Didactische vaardigheden, creativiteit en improvisatievermogen  

• Uitstekende sociale en mondelinge vaardigheden  

• Flexibele en enthousiaste instelling  

• Minimaal rijbewijs B 

• Bereidheid om incidenteel in de weekenden te werken 

 

Waar kun je op rekenen?  

• salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk in salarisschaal 6, afhankelijk van opleiding en 

ervaring 

• individueel keuzebudget ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto salaris, dat je kunt besteden aan het kopen 

van extra verlof, het volgen van persoonlijke scholing en/of het uitbetalen van extra salaris 

• het Loopbaanbudget is een bedrag van 1,5% van je salaris dat door de werkgever beschikbaar wordt gesteld 

• een werkgever die met je meedenkt in je (loopbaan)ontwikkeling 

 

Echt iets voor jou? 

Ben jij naar aanleiding van bovenstaande geïnteresseerd om een keer kennis te maken? 
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Neem contact op met Els Spraakman, Teamleider Kinderwerk 06–52420106 voor meer informatie. 

Of solliciteer direct via www.werkenbijdeschoor.nl met je motivatiebrief en cv. De vacature sluit zodra wij de geschikte 

kandidaat hebben gevonden. Het overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van een 

uiteindelijke aanstelling.  

 

Bedrijfsprofiel 

De Schoor is een grote welzijnsorganisatie in Almere, waar 250 medewerkers en ca. 1000 vrijwilligers werkzaam zijn. 

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, 

kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: 

Meedoen mogelijk maken! Kijk voor meer informatie op www.deschoor.nl of www.droomspeelbus.nl.  

http://www.deschoor.nl/
http://www.droomspeelbus.nl/

