
 

 

Ben je toe aan een uitdagende, afwisselende en 
verantwoordelijke functie op een bijzondere locatie?  
 
Playing for Success Groningen zoekt per 1 december 2021 voor het leercentrum in de Arjen 
Robben skybox van het FC Groningen stadion een 
 

docent/coach (0,2 wtf) 
 
Functie  

De docent/coach functioneert op HBO-niveau en is op de vrijdagen werkzaam en 
verantwoordelijk voor het begeleiden van groepen leerlingen in de leeftijd van 9 tot en 
met 14 jaar. De docent/coach, is samen met de centrummanager, verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van een uitdagend pedagogisch en didactisch klimaat – met de focus op 
beweging - waarin kinderen zich sociaal-emotioneel sterk kunnen ontwikkelen. 
Daarnaast begeleidt de docent/coach stagiairs van verschillende opleidingen.  
 

De docent/coach die wij zoeken:  
• is organisatorisch sterk  
• beschikt over goede communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden  
• is ondernemend, initiatiefrijk, assertief en beschikt over een groot 

inlevingsvermogen  
• is creatief in het ontwikkelen van bewegingsactiviteiten en materialen, die 

aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep  
• kan snel schakelen en veranderen van insteek 
• beschikt over een groot probleemoplossend vermogen  
• houdt altijd het belang van de individuele leerling voor ogen 

 

Leren met een wow-factor! 

Stichting Playing for Success (PfS) biedt kinderen van 9 t/m 14 jaar de mogelijkheid om 
op een bijzondere (wow-) locatie te werken aan het vergroten van hun zelfvertrouwen 
en hun motivatie voor school(werk).  
Kinderen doen keer op keer succeservaringen op door in een veilige omgeving, in kleine 
groepjes, spelenderwijs opdrachten uit te voeren die altijd worden ‘beoordeeld’ met het 
groene potlood. Deze succeservaringen sterken hen in hun zelfvertrouwen en hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Samen met deze positieve ervaringen geeft de locatie, het FC Groningen stadion en de 
topsportsfeer, de kinderen een ‘boost’ waardoor ze gestimuleerd worden om (nog) meer 
uit zichzelf te halen.  
Kinderen ontdekken dat ze wel kunnen leren en dat leren ook heel leuk kan zijn, 
waardoor ze met hernieuwde energie, meer eigenwaarde en enthousiasme naar school 
gaan. 



 

 

Sleutelwoorden zijn: fun en leren, bewegen, veiligheid, mogen zijn wie je bent, 
intensieve begeleiding, een moderne leeromgeving en betrokkenheid vanuit FC 
Groningen.  
Stichting Playing for Success Groningen is opgericht in 2011. Sindsdien namen er ruim 
2000 leerlingen deel aan dit unieke traject. Playing for Success Groningen maakt deel uit 
van een breder netwerk aan Playing for Success leercentra door heel Nederland.  
   
Wij zoeken iemand die:  

• ervaring en affiniteit heeft met de doelgroep Primair Onderwijs 
• ervaring heeft met het inzetten van op maat gemaakte bewegingsactiviteiten, 

passend bij de doelgroep en de individuele competenties van de leerlingen 
kennis heeft van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en deze kennis 
kan inzetten voor de groei van zelfvertrouwen en motivatie bij de leerlingen 

• vaardigheden bezit om een prettig, veilig en uitdagend werkklimaat te 
ontwikkelen en uitgaat van een talentgerichte benadering 

• vaardigheden bezit om nieuwe, uitdagende activiteiten te ontwikkelen 
• affiniteit heeft met de betaald voetbalomgeving waarin de werkzaamheden 

plaatsvinden. 
• goed kan (samen)werken in een klein team 
• vaardigheden bezit om contact te onderhouden met de (leerkrachten van) 

scholen en ouders/verzorgers 
• in staat is het netwerk van de scholen te versterken en vergroten 
• stagiairs wil en kan begeleiden 
• in bezit is van een lesbevoegdheid 
 
 
Wij bieden  

Een dienstverband voor 0,2 wtf in de vorm van een detacheringscontract vanuit de 
huidige werkgever. De aanstelling is voor het schooljaar 2021/2022 
  

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd in deze leuke job? Stuur dan een korte toelichting per e-mail 

(d.folkersma@playingforsuccess.nl) waarin je kort iets vertelt over je ervaring, 

achtergrond en motivatie. We nemen dan z.s.m. telefonisch contact met je op voor een 

kennismaking. 
 

Voor meer informatie over kun je per e-mail contact opnemen met Dion Folkersma 
(centrummanager/docent) d.folkersma@playingforsuccess.nl of op woensdag, 
donderdag en vrijdag telefonisch via 06 21 80  07 19. 
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