Gezocht: 2 enthousiaste medewerkers ‘Brede school met sportaanbod’ (Follo)
provincie Antwerpen: 1 voor de regio Antwerpen Noord én 1 voor de regio
Midden-Kempen.
Via het concept ‘Brede school met sportaanbod’ willen Sport Vlaanderen en MOEV zo veel
mogelijk kinderen en jongeren aanzetten tot een regelmatige, naschoolse sportbeoefening
in en buiten de school, in de hoop hen te sensibiliseren tot levenslang sporten.
De meest in het oog springende ‘producten’ van dit concept zijn de ‘SNS-pas’ voor het
secundair onderwijs en ‘Sportsnack’ en ‘Multimove’ voor het basisonderwijs.
Wil je kinderen en jongeren aan het sporten zetten aansluitend op de schooluren? Wil je
sportende kinderen en jongeren stimuleren om te blijven sporten? Spreekt het je aan om
samen met scholen en lokale besturen een naschools sportaanbod uit te werken?
Dan is dit misschien wel de geschikte job voor jou!
Functieomschrijving:
- Als medewerker ‘Brede School met sportaanbod’ werk je in overleg met de
gemeentelijke sportdiensten, de scholen en de lokale sportclubs, allerlei sportactiviteiten
uit binnen Multimove, Sportsnack en SNS.
- Je stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten van reeds sportende en
niet-sportende kinderen en jongeren aan de hand van de uitgewerkte activiteiten. Dit
kan door de activiteiten te koppelen aan de lokale sportactiviteiten in de omgeving van
de school, aan het sportieve verenigingsleven en/of de lokale sportclubwerking.
- De uitgewerkte sportactiviteiten zijn gericht op de schoolgaande jeugd en sluiten aan op
het laatste lesuur en/of op woensdagnamiddag en vinden plaats op een school of in de
nabije omgeving ervan.
- Je organiseert sportactiviteiten voor kinderen van het basis- en secundair onderwijs en
streeft naar de implementatie van de succesformules: Multimove, Sportsnack en SportNa-School-pas (SNS) in je werkgebied.
Profiel:
- Je bent een gemotiveerde en gediplomeerde lesgever: bachelor of master in de
lichamelijke opvoeding.
- Je hebt onderwijservaring en bent een vastbenoemde leerkracht LO.
- Je bent bereid om flexibel samen te werken met de lokale sportactoren en alle scholen in
de omgeving.
- Je bent vertrouwd met sportclubwerking.
- Je hebt kennis van het onderwijslandschap.
- Je bent in staat om de noden en de verwachtingen omtrent het naschools sportaanbod
te detecteren en er gevolg aan te geven.
- Je toont initiatief en durft uitdagingen aangaan.
- Je beschikt over een groot probleemoplossend vermogen en kan prioriteiten stellen.

-

Je kan je werk zelfstandig plannen, maar samenwerken met andere diensten vormt geen
probleem voor jou.
Je bent communicatief.
Je beschikt over rijbewijs B en een eigen wagen.

Aanbod:
- Een deeltijdse detachering kaderend in het systeem van verlof wegens opdracht.
- Halftijdse opdracht = 19u.
- Een job met heel wat contacten binnen de sport- en onderwijswereld.
- Duur van de betrekking: schooljaar 2020-2021.
De opdracht kan nadien telkens voor de duur van één schooljaar worden verlengd.
- Indiensttreding: vanaf 1/09/2020.
- De standplaats is thuis. Alle dienstverplaatsingen worden vergoed.
- Je beschikt zelf over de nodige telecommunicatie (smartphone) en een
internetaansluiting. Hiervoor ontvangt je een forfaitaire vergoeding van €20 per maand.
Bijkomende info werkgebied:
Regio Antwerpen Noord omvat volgende gemeenten: Essen, Kalmthout, Wuustwezel,
Kapellen, Stabroek, Brasschaat, Brecht, Schoten en Wijnegem.
Regio Midden Kempen omvat volgende gemeenten: Lille, Vorselaar, Herentals, Olen,
Westerlo, Grobbendonk, Herenthout, Heist-op-den-Berg, Hulshout, Herselt en Putte.
Heb je interesse?
Stuur dan je kandidatuur en CV per mail naar katty.fremau@sport.vlaanderen en
eric.swinnen@vbb.moev.be vóór 30/04/2020. Je zal dan zo snel mogelijk uitgenodigd
worden voor een gesprek.
Wens je meer informatie?
Voor verdere informatie kan je contact opnemen met Lieve Claes, coördinator
promotiedienst Sport Vlaanderen  014/85 96 60 of met Eric De Jongh, MOEV-coördinator
 03/366 41 10.
Meer info over naschools sporten kan je ook terugvinden op: www.sport.vlaanderen www.sportnaschool.be - www.moev.be

Met sportieve groeten,
Namens het Vlaams Bureau Schoolsport

Jo Haentjens
Afdelingshoofd
SPORT VLAANDEREN - Afdeling sportpromotie

