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Punt Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in beweging. Wij zijn er voor iedereen in de 

gemeente Weert, en op deelgebieden ook voor mensen in Nederweert. 
Wij hebben de overtuiging dat je samen het verschil kan maken. Samen krijg je meer 
dingen voor elkaar. Punt Welzijn stimuleert iedereen om het beste uit zichzelf te halen. 

Door in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk, werken we aan een bestendige 
verandering voor nu en later. 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een collega 

Procesbegeleider Impuls en Innovatie 

Bewegingsonderwijs  

20 uur per week  

Combinatiefunctionaris Onderwijs  

(vakleerkracht Bewegingsonderwijs)  

10-12 uur per week  

 
Het betreft twee vacatures bestaande uit reguliere en tijdelijke uren. Deze vacatures zijn 

met voorkeur te combineren door 1 persoon, maar kunnen in overleg ook los van elkaar 

worden ingevuld. Er kan direct gestart worden.  
  

 

Wat ga je doen als procesbegeleider Impuls en Innovatie bewegingsonderwijs?  

 

• Brainstorm- en inspiratiesessies verzorgen 

• In kaart brengen huidige situatie scholen 

• Visie rondom bewegingsonderwijs vormen  

met scholen 

• Gesprekken voeren met stakeholders 

• Begeleiden van implementatietrajecten 

• Signalerings- en evaluatiesystematiek  

• Duurzaam en structureel wegzetten  

van de activiteiten 

 

 

 

 

 



Wat ga je doen als combinatiefunctionaris Onderwijs? 

 

• Verzorgen van kwalitatief hoge bewegingslessen 

• Inspireer en stimuleer je de omgeving m.b.t. het belang van een gezonde leefstijl 

• Je levert een bijdrage aan de innovatie (inzet bewegend leren, buitengym, 

kleuteronderwijs, aanpak ‘een leven lang bewegen’ e.d.) binnen het primair 

onderwijs.  

• Begeleiden van professionals in opleiding 

 

Dit verwachten wij van jou: 

 

• HBO werk- en denkniveau (voor Combinatiefunctionaris Onderwijs is 

lesbevoegdheid verplicht)  

• Open en nieuwsgierige houding 

• Affiniteit met het basisonderwijs en van bewegen gedurende de lesdag 

• Makkelijk in gesprek met betrokken directies en teamleden 

• Goed plannen, organiseren en samenwerken  

• In staat om zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken  

• Ervaring in procesbegeleiding  

 

Wat bieden wij?: 

 

• Jaarcontract tussen de 20-32 uur per week  

• Flexibele werktijden 

• Salaris conform CAO Sport schaal 8    

• Een opdracht van de schoolbesturen en Punt Welzijn samen 

• Onderdeel uitmaken van een jong, gezellig en  
ondernemend team van professionals en professionals  
in opleiding  

Kom jij ons team versterken?  

Kijk voor inspiratie: Vacature combinatiefunctionaris bij Punt Welzijn - YouTube 

Reageren 

Een sollicitatiebrief met  CV kun je mailen naar ondersteuning@puntwelzijn.nl t.a.v. de 

heer N. Peulen, manager Punt Welzijn. Reacties zijn welkom t/m 15 december 2022. 

 

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kun je contact opnemen 

met Nicole van der Weerden, teamcoach Gezonde leefstijl (06-46455648). 

 

https://www.youtube.com/shorts/yvbikAgMrIA
mailto:ondersteuning@puntwelzijn.nl

