
 

 
 

 
Ben jij LO vakleraar bewegingsonderwijs? Woon je in Utrecht of directe omgeving ?  

Wil je een innovatieve fulltime baan? Dan zoeken wij jou! 
 
Beweeg Wijs is vanwege groei van onze werkzaamheden in Utrecht vanaf 1 april op zoek naar een enthousiaste 
collega voor onderstaande werkzaamheden: 
  

1. Twee dagen per week gymlessen verzorgen op voortgezet speciaal onderwijs STIP VSO. Dit is een 
school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO ZML), bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 20 
jaar met een cognitieve beperking in de regio Utrecht. De school is gesitueerd in een nieuw 
onderwijsgebouw met een unieke schoolomgeving en moderne gymzalen. 

2. Naast de gymlessen leren de leerlingen van STIP VSO ook om met de Beweeg Wijs methodiek hun 
vrijetijd in de pauzes door te brengen. Zo zorgen we voor meer beweging op het plein. 
 Jij verzorgt gedurende 2 dagen per week Pauzesport Instructies en je organiseert en coördineert het 
pauzeprogramma. Het onderwijsteam ondersteunt daarbij in de begeleiding in de pauzes. 

3. De vijfde dag in de week ben je werkzaam op een basisschool in Utrecht en helpen wij je met het 
implementatie van de Beweeg Wijs methodiek. 
 

Wat vragen we van je? 
 
Je hebt de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) afgerond met een lesbevoegdheid. Ervaring met de 
doelgroep van STIP VSO is een pré. Verder vragen wij: 
 

• Enthousiasme, pro-activiteit, flexibiliteit; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Presentatievaardigheden; 

• Bijdrage kunnen leveren aan het verder ontwikkelen van de Beweeg Wijs methodiek; 

• Geldig EHBO diploma. 
 
Wie zijn wij? 
 

• Beweeg Wijs is een nascholingsbedrijf en heeft een succesvolle Pauze Sport methode ontwikkeld.  
We richten met partners nieuwe schoolomgevingen in zijn gespecialiseerd in bewegend leren.  
We brengen meer speelplezier op het plein en ontzorgen het schoolteam. Er is een aanbod voor 
peuters, kleuters, basisschool, voortgezet onderwijs en er is een samenwerking met een aantal ROC’s. 
We werken landelijk en hebben ook een vestiging in Duitsland (Düsseldorf) Tevens coachen en 
begeleiden en detacheren wij LO docenten. 

 
Wat bieden wij?  
 

• Een tijdelijk dienstverband van 0,6 fte bij scholingsbedrijf Beweeg Wijs en 0,4 bij STIP VSO.                   
Bij gebleken geschiktheid behoort een vaste aanstelling van 0.6 bij Beweeg Wijs tot de mogelijkheden.   
Bij STIP VSO gaat het om een tijdelijk dienstverband binnen het CAO PO  tot 31 /7 2019. 

• Een professionele interne opleiding inclusief EHBO herhalingscursussen 

• Een loon passend bij opleiding en ervaring, 

• Erg leuk en uitdagend werk in een jong team met professionals 

• Intensieve begeleiding en ondersteuning. 
 
Interesse? 
Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Je kunt je CV en brief tot 10 maart 2019 opsturen naar 
judith@beweegwijs.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Judith van Onna via +31 (0)545 296858.  
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