Vacature: docent 2NJOY Multi Sport
2NJOY SPORTS & DANCE
2NJOY SPORTS & DANCE is een sport- en beweegcentrum voor het opgroeiende kind in
gemeente Opmeer. Momenteel hebben we een mooi aanbod voor kinderen in de leeftijd van
0 tot en met 6 jaar. Ons doel is om dit uit te breiden met Multi Sport voor 6-12 jarigen, zodat
we de volledige leeftijdsgroep 0-12 jaar kunnen bereiken.
Onze missie is om kinderen in deze leeftijdsgroep te stimuleren in hun ontwikkeling; fysiek,
mentaal en sociaal. We werken vanuit de intrinsieke motivatie/ het talent van het kind, zodat
het kind het plezier in sport en bewegen kan ontdekken en behouden. De ouders/verzorgers
zijn daarbij nadrukkelijk onze partners.
Multi Sport
Bij Multi Sport kijken we specifiek naar de motorische ontwikkeling van het kind. De insteek
is om via de inzet van verschillende sporten eventuele achterstanden weg te werken en de
brede ontwikkeling te stimuleren. Hiermee zal het kind zich fysiek optimaal ontwikkelen en
nog meer plezier beleven aan het sporten/bewegen, ook op de lange termijn.
Multi Sport is daarmee een aanvullend aanbod op het bewegingsonderwijs op de
basisschool en de specifieke sport(en) waar het kind aan deelneemt. Het is gebaseerd op het
Athletic Skills Model en Motorskills Learning.
Na de ontwikkelingsfase van Multi Sport in gemeente Opmeer willen we de activiteit
uitrollen naar andere (omliggende) gemeenten.
De taken
Wij zoeken een sportdocent die de activiteit Multi Sport gaat verzorgen. De docent richt zich
bij ons op het geven van de lessen. Wij organiseren de rest daaromheen.
Aangezien we nu in de beginfase zitten kan de sportdocent meedenken over de opzet van
Multi Sport. Denk bijvoorbeeld aan inhoud van het programma, sportlocatie(s),
(sport)materialen, ondersteunende softwareprogramma(s), etc.
Met 2NJOY SPORTS & DANCE willen wij graag een actieve rol spelen in de brede
ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar in gemeente Opmeer. Van de sportdocent
verwachten wij dat hij/zij daarin actief meedenkt en waar mogelijk meewerkt.
Wat zoeken we?
De sportdocent Multi Sport:
• Heeft een ALO/CIOS achtergrond;
• Heeft een Athletic Skills Model instructeursopleiding gevolgd of is bereid deze te
volgen;

•

Is in staat om het Athletic Skills Model en Motorskills Learning te implementeren
binnen Multi Sport;
• Is pedagogisch zodanig onderlegd dat hij/zij goed in staat is om de kinderen op hun
niveau en behoefte te zien en te activeren;
• Draagt actief bij aan een kwalitatief goed aanbod, waarbij elke deelnemer echt
wordt gezien en gestimuleerd wordt in zijn/haar ontwikkeling;
• Is in staat out of the box te denken bij de ontwikkeling van Multi Sport en het
verzorgen van de lessen;
• Heeft affiniteit met het werken met kinderen van 6-12 jaar. De docent haalt daar veel
plezier en voldoening uit;
• Is bereid zich voor minimaal 3 jaar aan Multi Sport te verbinden.
Waarden
De sportdocent staat achter de waarden van 2NJOY SPORTS & DANCE en is in staat deze uit
te dragen:
• Onze deelnemers moeten plezier beleven aan onze activiteiten;
• We streven ernaar om aan te sluiten op de intrinsieke motivatie (en het individuele
talent) van het kind;
• We zijn oprecht betrokken bij onze activiteiten en deelnemers;
• We vinden een goede relatie met de ouders/verzorgers belangrijk; we willen
partners zijn in de ontwikkeling van hun kinderen;
• We zijn open en goed benaderbaar voor kinderen, ouders/verzorgers en onze
samenwerkingspartners;
• We vinden het belangrijk de verwachtingen goed te managen en houden daar bewust
rekening mee in onze communicatie;
• We kunnen onze kwetsbaarheid tonen; staan open voor kritiek en zijn in staat om
onze fouten toe te geven;
• We zijn in staat om ontwikkelingen, activiteiten, deelnemers, ouders/verzorgers,
samenwerkingspartners en omgeving met elkaar te verbinden;
• We vinden creativiteit en innovatie belangrijk voor een goede invulling van onze
activiteiten en voor ons doel om ook als organisatie in beweging te blijven.
Wat krijg je daarvoor terug?
• Een prachtige mogelijkheid om actief te werken aan de ontwikkeling van jonge
kinderen;
• De ruimte om jouw expertise en creativiteit in te brengen bij de ontwikkeling van
Multi Sport en 2NJOY SPORTS & DANCE;
• Met 2NJOY SPORTS & DANCE krijg je een betrokken samenwerkingspartner, die zich
ook inzet om jou verder te helpen;
• Een marktconforme vergoeding.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv en motivatiebrief naar info@2njoysports.nl. Wil je eerst meer informatie?
Neem dan contact op met Jos Koopmans via tel 06 53 211 093 of e-mail
info@2njoysports.nl. Of kijk op www.2njoysports.nl.

