
 

 

Wil je graag sportlessen geven in het basisonderwijs 

maar daarnaast ook een aanstelling als groepsleerkracht? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

De Groeiling biedt in samenwerking met SPORT•GOUDA de mogelijkheid aan 

HBO geschoolde vakdocenten om aan de slag te gaan als vakdocent 

bewegingsonderwijs en daarnaast direct (betaald) in het onderwijs te werken 

als groepsleerkracht.  
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De Groeiling 
De Groeiling is een stichting van 22 scholen in het katholiek en interconfessioneel primair onderwijs 

(basis onderwijs) in de omgeving van Gouda. Met bijna 500 medewerkers geven we onderwijs aan 

ruim 4800 kinderen. Wij willen dat onze scholen bewuste keuzes maken en daarin sterk zijn. Met 

onze eigen advies- en begeleidingscentrum ‘De GroeiAcademie’ ondersteunen we hen daarbij. Kijk 

voor meer informatie op onze website: www.DeGroeiling.nl. 

 

SPORT•GOUDA 
SPORT•GOUDA beheert en exploiteert een breed aanbod van sportvoorzieningen. Naast de door de 

gemeente opgedragen taken biedt SPORT•GOUDA: buitenschoolse activiteiten, organisatie en 

uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult. 

Basisscholen in Gouda en omliggende gemeenten kunnen een vakdocent bewegingsonderwijs 

inhuren via SPORT•GOUDA. De vakdocenten van SPORT•GOUDA bieden meer dan alleen de 

gymnastiekles. Zij worden ingezet als de beweegmanager voor de leerlingen. Dit houdt in dat de 

docenten naast de gymles de leerlingen begeleiden in het realiseren van een actieve levensstijl. 

Bijvoorbeeld door het organiseren van en aanwezig zijn op schoolsporttoernooien, verzorgen van 

sportkennismakingslessen en het leggen van koppelingen naar beweegprogramma’s in de gemeente. 

Meer informatie vind je op: www.sportpuntgouda.nl. 

 

Wij bieden 
o Een passende salaris volgens de CAO PO (functie groepsleerkracht) en CAO Zwembaden 

(functie bewegingsonderwijs). 

o Na de selectieprocedure krijg je een aanstelling bij De Groeiling als zij-instromer voor de duur 

van één jaar. De aanstelling wordt verlengd bij een goede beoordeling. Gedurende deze 

periode sta je (part-time) voor de groep en volg je daarnaast de Pabo-opleiding. Je ontvangt 

een vaste aanstelling bij De Groeiling na je afstuderen én een goede beoordeling. 

o Daarnaast word je vanaf het begin van het traject aangesteld als vakdocent 

bewegingsonderwijs bij SPORT•GOUDA. Je krijgt dus zowel bij De Groeiling als bij 

SPORT•GOUDA  een aanstelling waarbij we de uren op elkaar afstemmen. Alleen kandidaten 

die voor beide functies in aanmerking komen worden aangenomen. Bij goed functioneren 

volgt ook bij SPORT•GOUDA een vaste aanstelling. 

o Een deeltijdopleiding van 2 avonden per week op de Pabo. De Groeiling vergoedt het 

collegegeld, reiskosten en de boeken, waarbij een terugbetalingsregeling van toepassing is 

bij vertrek of niet (op tijd) afmaken van de opleiding. De opleiding volg je in je eigen tijd. 

o Intensieve begeleiding door onze professionals gedurende de 2 jaar dat je in opleiding bent, 

en daarna. 

Wij vragen 
o Passie om aan het werk te gaan in het onderwijs. 

o De capaciteiten om een vakbekwaam Leraar Basisonderwijs te worden. 

o Een afgeronde opleiding aan de ALO. 

o Bereidheid en mogelijkheden tot het volgen van een deeltijdopleiding aan de Pabo 

(2 avonden per week gedurende 2 jaar en 1 dag onbetaalde stage per week). 



 

Oriëntatie-stage 
Wanneer je eens wilt weten of het hedendaags basisonderwijs iets voor jou is, dan bieden wij je de 
mogelijkheid aan om een oriënterende stage te doen. Opgave hiervoor verloopt via Gabrielle ter 
Maten (wervingenselectie@degroeiling.nl). 
 

Interesse in de dubbel-functie? 
Voor vragen kun je terecht bij : 

o Gabriëlle ter Maten, recruiter bij De Groeiling 

wervingenselectie@degroeiling.nl | 0182-670051 

o Kim Disco, coördinator bewegingsonderwijs bij SPORT•GOUDA 

kim.disco@sportpuntgouda.nl | 0182-590910 

Selectie procedure 
1. Stuur je motivatiebrief en CV naar Gabriëlle ter Maten (wervingenselectie@degroeiling.nl) en 

Kim Disco (kim.disco@sportpuntgouda.nl). 

2. Bij voldoende aanknopingspunten nodigen we je uit voor een 1e sollicitatie gesprek met 

Gabriëlle en Kim. Aan de orde komen o.a.  

o algemene en specifieke voorwaarden die gesteld worden aan een zij-instromer 

o motivatie 

o kennis van het onderwijs 

o ervaring in het werken met kinderen en het geven van sportlessen 

o voorkeur voor een bepaalde school van De Groeiling en gemeente om te gaan 

werken c.q. stage te lopen 

3. Wanneer het 1e gesprek voor jou en ons positief is volgt een 2e sollicitatiegesprek. In dit 

gesprek komen ook de arbeidsvoorwaarden en je keuze voor een van de Pabo’s ter sprake. 

4. Assessment bij een Pabo. 

5. Aanstelling (veelal per 1 augustus). 
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