
  

 

 

Vacature  
Docent/Coach Playing for Success  
 
Toe aan een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke functie, op een wow-locatie? Playing for 
Success Arnhem zoekt een docent/coach voor het leercentrum in stadion GelreDome 
 
 
Leren met een wow-factor 
Playing for Success (PfS) is een naschools programma voor kinderen van 11-14 jaar met verminderd 
zelfvertrouwen, faalangst of een gebrekkige motivatie, waardoor ze minder goed presteren dan ze 
kunnen. PfS maakt gebruik van de aantrekkingskracht van topsport om deelnemers zoveel mogelijk 
positieve leerervaringen te laten opdoen. De topsportlocatie, de spelers en de ambiance van de 
topsport: het draagt allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren. Als kinderen 
ontdekken dat ze wel kunnen leren en dat leren leuk is, hervinden ze hun zelfvertrouwen en gaan ze 
het beter doen binnen en buiten school. Sleutelwoorden zijn fun en leren, zelfvertrouwen, intensieve 
begeleiding, een moderne leeromgeving en betrokkenheid van de idolen van de kinderen. Wij noemen 
het: leren met een wow-factor! In de acht jaar dat PfS draait in Arnhem, hebben er al meer dan 1000 
leerlingen deelgenomen aan het programma. 
 
Voor het leercentrum van stichting Playing for Success Arnhem in stadion GelreDome, zijn wij op zoek 
naar een: 

 

Docent/Coach m/v (0,2 wtf)  
 
Functie 
De docent/coach functioneert op HBO niveau en is verantwoordelijk voor het begeleiden van groepen 
leerlingen. De docent/coach, is samen met de centrummanager, verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van een uitdagend pedagogisch en didactisch klimaat waarin kinderen zich sociaal-emotioneel sterk 
kunnen ontwikkelen. Daarnaast begeleidt de docent/coach ook stagiaires van verschillende 
opleidingen. 
 
De docent/coach bezit de volgende competenties: 

 Organisatorisch sterk 

 Goede communicatieve en samenwerkingsvaardigheden 

 Ondernemend, initiatiefrijk en assertief 

 Is creatief in het ontwikkelen van activiteiten en materialen 

 Is ambitieus en leergierig 

 Werkt planmatig en resultaatgericht  

 Probleemoplossend vermogen 

 Is dienstverlenend en heeft oog voor het belang van anderen 

De docent/coach onderschrijft die missie en visie van Playing for Success.  
 
Playing for Success Arnhem maakt deel uit van een breder netwerk aan PfS leercentra in Nederland. 
 
 
 
 
 
 



Functievereisten 

 Ervaring met de leeftijdsgroep 

 Opleidingsniveau: 

 In het bezit van onderwijsbevoegdheid  

 Affiniteit met: 

 Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 

 Primair Onderwijs 

 Speciaal onderwijs 

 De leeftijdsgroep 

 Onderwijsvernieuwing 

 Digitale ontwikkeling 

 Begeleiding van stagiaires 

 Sport 

 Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) 
 
Wij bieden 
Een dienstverband voor 0,2 wtf. Er zal gewerkt worden met een detacheringscontract vanuit de 
huidige werkgever.  
 
Solliciteren 
Mail vóór 1 oktober 2018 je sollicitatie, voorzien van je cv en motivatie naar 
a.vanderwoude@playingforsuccess.nl.  
 
Voor meer informatie over de vacature en over Playing for Success, kun je contact opnemen met 
Gerrit Breeman, voorzitter, gerrit@gerritbreeman.nl, of Ab van der Woude, centrummanager, 
a.vanderwoude@playingforsuccess.nl, 06-53945106 
 
 
Kijk ook op www.playingforsuccessarnhem.nl. 
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