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Playing for Success Arnhem is op zoek naar een 

 

Docent/begeleider (tijdelijk) 

Voor c.a. 3 dagdelen (12 uur) per week 

(kans op uitbreiding naar 3 tot 5 jaar) 

 

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 15 jaar. Om sociaal-

emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet 

uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer 

zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter. 

Het Arnhemse leercentrum bevindt zich in Gelredome. 

Al jaren nemen we kinderen uit met name de onderbouw van het VO (12-15jaar) mee naar het 

stadion de Gelredome en naar Musis & Stadstheater om in deze coole omgeving met en van elkaar te 

leren.  

 

Voor deze uitdagende en innoverende vorm van onderwijs zijn wij op zoek naar een docent/ 

begeleider. 

Ben jij iemand die:  

• Creatief is en vaardigheden heeft in het ontwikkelen van een vernieuwend curriculum. 

• Kindgericht kan werken en kinderen kan enthousiasmeren en inspireren. 

• Probleemloos op verschillende niveaus kan communiceren. 

• Voldoende vaardigheden heeft op ICT-gebied. 

• Beschikt over organisatietalent. 

• Affiniteit heeft met kunst en cultuur. 

• Zowel in teamverband als zelfstandig kan werken. 

 

Voor mensen die zich herkennen in bovenstaand profiel, is een overzicht met wenselijke en 

gevraagde competenties, kwaliteiten en vaardigheden beschikbaar, dat in een afzonderlijke bijlage is 

bijgevoegd. Een onderwijsbevoegdheid is een pre. 
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Wat hebben wij te bieden 

Voor docenten/ begeleiders die deze stap durven te wagen bieden wij het volgende: 

1. Het lesgeven in een modern, uitnodigend leercentrum in het stadion de Gelredome en /of 

Musis en Stadstheater. 

2. Het werken met kinderen die buiten schooltijd, deelnemen aan een innoverend programma; 

3. Een nieuwe en unieke ervaring met betrekking tot de eigen professionele ontwikkeling  

 

Benoeming geschiedt op detacheringsbasis. Een zelfstandigen constructie behoort ook tot de 

mogelijkheden.  

Reageren kan tot 16 januari 2023 via onderstaand emailadres a.vanderwoude@playingforsuccess.nl  

 

 

Inlichtingen 

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Dhr. A van der Woude (centrummanager) 06-53945106   

 

www.playingforsuccessarnhem.nl  

  

mailto:a.vanderwoude@playingforsuccess.nl
http://www.playingforsuccessarnhem.nl/
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 BIJLAGE 

Competenties, kwaliteiten, vaardigheden  

Helpt de kinderen kennis en vaardigheden te verwerven om zich beter te kunnen ontwikkelen 

• stemt zijn/haar doen en laten af op de kinderen en houdt rekening met individuele verschillen; 

• motiveert de kinderen, haalt het beste in hen boven en helpt ze opdrachten met succes af te 
ronden; 

• bevordert de zelfstandigheid van de kinderen. 
 

Biedt kinderen hulp met specifieke aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen en de 

motivatie  

• laat aan de kinderen weten dat ze gewaardeerd worden; 

• gaat op een respectvolle manier met kinderen om en laat voorbeeldgedrag zien; 

• gaat uit van de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie; 

• helpt kinderen om te reflecteren; 

• heeft inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hun culturele achtergrond.  
 

Zorgt voor een prettige, professionele, innoverende en veilige leer- en werkomgeving in de 

groep 

• schept een vriendelijke, coöperatieve sfeer; 

• geeft op een open en uitnodigende wijze leiding aan de groep kinderen; 

• zorgt dat de kinderen zich op hun gemak voelen; 

• schept een goed klimaat voor samenwerking met de kinderen en tussen de kinderen 
onderling; 

• biedt ruimte voor ontspanning/ontmoeting. 
 

Draagt zorg voor een overzichtelijke, taakgericht sfeer 

• zorgt dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn; 

• geeft aan welke ruimte de kinderen hebben voor eigen initiatief; 

• hanteert op een consequente manier functionele en door de kinderen gedragen afspraken. 
 

Levert een bijdrage aan een goed pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch klimaat in het 

leercentrum 

• werkt positief mee aan de werkzaamheden om het leercentrum goed te laten functioneren;  

• levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het leercentrum;  

• toont ondernemerschap en neemt initiatieven. 
 

Bevordert een goede samenwerking met de collega’s in en buiten het leercentrum 

• werkt goed met collega’s samen en communiceert helder; 

• levert een constructieve bijdrage aan vergaderingen en andere vormen van overleg; 

• ontvangt en geeft collegiale consultatie. 
 

Onderhoudt goede contacten met de ouders en/of verzorgers van de kinderen 

• informeert de ouders en/of verzorgers over de activiteiten en ontwikkelingen van de kinderen; 

• houdt rekening met de beleving van ouders en de culturele achtergrond; 

• verantwoordt eigen handelen en communiceert daar open over. 
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Ontwikkelt zich voortdurend en reflecteert op eigen bekwaamheden en vaardigheden 

• heeft een goed beeld van de eigen competenties;  

• werkt planmatig aan zijn/haar eigen ontwikkeling en stelt zich daarbij kwetsbaar op; 

• handelt vanuit het belang van het individuele kind. 
 
Heeft ruime ervaring in het begeleiden van stagiairs van verschillende opleidingen. 
 

• weet taken te structureren maar ook verantwoordelijkheid te geven. 

• voorziet studenten van feedback op een positieve en stimulerende manier. 

• is in staat om een echt begeleidingsteam te ontwikkelen. 

• onderhoudt contacten met de verschillende opleidingsinstituten. 
 
 

Extra kwaliteiten 

• heeft affiniteit met en kennis van ICT; 

• heeft een probleemoplossend vermogen; 

• heeft humor; 

• is stressbestendig; 

• is betrokken. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


