
         
 
 

Judoleraar (m/v) voor sportief hart van Gelderland  

 
Organisatie:   Healthclub Heijenoord i.s.m. BUSHi Arnhem 
Functie:    Judoleraar  
Uren per week:  +/- 12 uur (maandag, donderdag, vrijdag)* 
Duur:    Jaarcontract 
Standplaats:   Arnhem 
Salaris:    In overleg o.b.v. kennis en ervaring  

*gebaseerd op het huidige rooster, andere voorkeuren zijn bespreekbaar 

 

Functieomschrijving 

We zijn op zoek naar een leraar met passie voor de judosport en het werken met 
kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. Je krijgt de vrijheid om vorm te geven aan het 

aanbod van judolessen bij Healthclub Heijenoord. Je zorgt voor een omgeving waar 
kinderen met plezier komen bewegen maar ook kunnen werken aan fysieke en technische 

vaardigheden om zo de judoka te worden die zij graag willen zijn. Je hebt oog voor de 
persoonlijkheden in de ontwikkeling van kinderen en herkent aanleg en ambitie. Je 
stimuleert kinderen op een natuurlijke manier zichzelf en hun passie of talent te 
ontwikkelen. Je bijdrage als coach bij wedstrijden is vrijwillig en altijd in overleg.  
 
Healthclub Heijenoord en BUSHi Arnhem: een unieke samenwerking 
Healthclub Heijenoord en BUSHi Arnhem werken samen aan het opleiden van zowel 

recreatieve als wedstrijdjudoka’s. Deze bijzondere samenwerking maakt het mogelijk om 
de unieke faciliteiten (inclusief dojo) van Healthclub Heijenoord te combineren met de 
expertise en organisatie van BUSHi Arnhem. Bij Healthclub Heijenoord word jij het 
gezicht van de judosport en werk je zelfstandig. Je bent daarnaast verbonden met BUSHi 
en onderdeel van het team bestaande uit leraren, vrijwilligers en bestuur. 
 
Healthclub Heijenoord 

We zijn een Healthclub waar leden kunnen werken aan hun vitaliteit door beweging. 

Individueel op basis van passend advies en/of met individuele begeleiding maar ook 
groepsgewijs. Naast judo en fitnessfaciliteiten zijn er diverse groepslessen zoals Krav 
Maga, yoga en lessen van les Mills. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de eGym. 
Naast een plek om te bewegen zijn we een plek waar mensen graag komen om elkaar te 
ontmoeten en waar ze zich thuis kunnen voelen. Door ons innovatieve aanbod en de 

waardering van onze leden horen we al jaren bij de beste healthclubs van Gelderland.  
 
BUSHi Arnhem 
Met judoka’s op regionaal, nationaal en internationaal niveau mag BUSHi zich rekenen tot 
één van de succesvolste judoscholen van Nederland op dit moment. BUSHi biedt judoka’s 
op alle niveaus de ruimte, inclusief die met een beperking. BUSHi heeft als doel kinderen 
een basis mee te geven voor het leven door ze zelfbewust en weerbaar te maken en een 

gezonde levensstijl te stimuleren. Het plezier in de sport vormt de basis. Door de inzet 
van leraren, coaches en vrijwilligers is BUSHi in iets meer dan tien jaar uitgegroeid tot 
een beeldbepalende judovereniging van Nederland.  
 
Functie-eisen 

 Je beschikt over een diploma Judoleraar A of B of hebt aantoonbare affiniteit met 
(top) judo en hebt een lesbevoegdheid. 

 Je beleeft plezier aan het werken met kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
 Je bent betrokken, proactief, verantwoordelijk, geduldig en gemotiveerd. 
 Je herkent je in onze kernwaarden: eerlijk, professioneel en verbindend. 

 
Geïnteresseerd? Stuur je cv met een korte motivatie naar jfbrounen@hotmail.com.  
Vragen? Neem contact op met Jorik Brounen (BUSHi namens Healthclub Heijenoord)  

06-553 43 656 
 
https://www.healthclubheijenoord.nl/ 
https://info.bushiarnhem.nl/ 


