
         
 
 

Judotrainer/coach (m/v) met visie op talentontwikkeling 

 
Organisatie:   BUSHi Arnhem 
Functie:    Judotrainer/coach 
Uren per week:  6-10 uren (verdeeld over meerdere dagen)* 
Duur:    Jaarcontract (met perspectief op vaste aanstelling) 
Standplaats:   Arnhem 
Salaris:    In overleg o.b.v. kennis en ervaring 

*Uren ten behoeve van overleg, lesgeven en persoonlijke begeleiding, nader af te stemmen met elkaar. 

De uitdaging 

We zijn op zoek naar een trainer/coach met passie voor de judosport en het werken met 
talent in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor een deel van 
de selectie en stimuleert jouw judoka’s zich steeds verder te ontwikkelen (zowel op 
technisch, fysiek als mentaal vlak). Dat doe je niet alleen door een uitdagende lesinhoud 
maar ook door de individuele gesprekken met jouw judoka’s. Je creëert de optimale 
voorwaarden voor groei samen met ons team van leraren, beweging- en 
gezondheidsexperts, de technische commissie en het bestuur van de vereniging.  
Je deelt je kennis en ervaring en staat open voor de voorstellen en ideeën van je collega’s. 
Je blijft je ontwikkelen op het gebied van beweging en coaching en toont lef door nieuwe 
inzichten in de praktijk te brengen. Zo draag je niet alleen bij aan de ontwikkeling van jouw 
selectiejudoka’s maar ook aan een innoverende visie voor de hele vereniging en een 
professioneel sportklimaat.  
 
Ruimte voor jouw ideeën 

BUSHi kijkt vooruit. De afgelopen tien jaar is er een organisatie opgebouwd waarin zowel 
recreatieve als wedstrijdjudoka’s zijn opgegroeid. We hebben internationale successen 
gevierd, fysieke en mentale vaardigheden ontwikkeld en organiseren elk jaar ons eigen 
toernooi waar we ook judoka’s met een beperking uit het hele land verwelkomen. Een 
hoofdrol hierin speelt de huidige hoofdcoach. Naast haar ontstaat door de uitbreiding van 
het fulltime programma voor de -18 en -21 ruimte voor een nieuwe trainer/coach. We 
bieden je de kans om je vaardigheden als leraar en coach te verrijken en ons te verrijken  
met jouw ideeën en inzichten. BUSHi staat open voor jouw visie!  
 
Ambitie 
BUSHi Arnhem heeft zelf ook een stevige ambitie, namelijk om talentpartner te worden 
binnen de nieuwe topsportstructuur van de JBN. Hiermee wil BUSHi haar succes als judo-
opleider in de regio Gelderland de komende jaren voortzetten. De visie van BUSHi, het 
netwerk van professionals en een robuuste interne organisatie die in tien jaar is 
opgebouwd vormen de basis. Je krijgt een sleutelrol in het proces van vernieuwen en 
verder vormgeven van onze visie en ambitie. 
 
BUSHi Arnhem 

Met judoka’s op regionaal, nationaal en internationaal niveau mag BUSHi zich op dit 
moment rekenen tot één van de succesvolste judoscholen van Nederland. We bieden onze 
judoka’s op alle niveaus de ruimte: zowel recreatieve judoka’s, judoka’s met een beperking 
als wedstrijdjudoka’s op nationaal en internationaal niveau. Wij hebben als doel kinderen 
een basis mee te geven voor het leven door ze breed motorisch op te leiden, zelfbewust en 
weerbaar te maken en een gezonde levensstijl te stimuleren. Plezier in de sport is ons 
uitgangspunt. Door de inzet van leraren, coaches en vrijwilligers zijn wij in die tien jaar 
uitgegroeid tot een beeldbepalende judovereniging van Nederland.  
  



         
 
 

Team van professionals 

BUSHi beschikt over een team van bevoegde leraren/coaches met een variatie in 
beschikbaarheid en ervaring. We hebben onze organisatie geprofessionaliseerd door een 
netwerk op te bouwen van professionals in verschillende disciplines op het gebied van 
beweging en gezondheid (zowel in dienstverband als op projectbasis). Daarnaast zijn wij 
een erkend leerbedrijf en begeleiden we stagiairs die in een ondersteunende rol actief zijn 
voor judo- en sport opleidingen. 
 
Stabiele basis 

BUSHi kent een bestuur dat ondersteund wordt door verschillende commissies waaronder 
een wedstrijdcommissie, technische commissie, examencommissie, activiteitencommissie 
en commissies voor de organisatie van (nationale) evenementen. Alle commissies worden 
bezet door een vast team van vrijwilligers dat bij evenementen aangevuld wordt met 
betrokken leden en ouders. 
 
Wat vragen we? 
 

 Diploma Judoleraar B met coachlicentie of judoleraar A met coach ervaring en de 
intentie om binnen 2 jaar opleiding judoleraar B en je coachlicentie te behalen. 

 Bepaalde mate van flexibiliteit. 

 Ervaring met lesgeven en coachen en bekendheid met het meerjarig opleidingsplan 
van de JBN. 

 Periodisering kunnen opstellen, onderbouwen en uitvoeren voor selectiejudoka’s.  

 Communicatieve vaardigheden om effectief samen te werken met alle betrokken 
partners. 

 Je bent in staat gedragsverandering te stimuleren door middel van coachende 
gesprekken. 
 
 

Wat bieden we? 
 

 Allereerst natuurlijk de mogelijkheid om een relevante bijdrage te leveren aan de 
doorontwikkeling van onze organisatie, jezelf en in het bijzonder de ontwikkeling 
van de selectiegroep tussen 12 en 18 jaar.  

 We volgen de CAO Sportverenigingen en bieden naast een marktconform salaris 
een pakket van secundaire voorwaarden indien gewenst met pensioenopbouw. 

 Voor coaching bestaat een vaste vergoeding.  

 Je krijgt een vast aanspreekpunt binnen het bestuur. 

 We zijn bereid om op basis van een studieovereenkomst samen met jou te 
investeren in jouw ontwikkeling naar Judoleraar B en/of een coachlicentie als je 
daar nog niet over beschikt. 

 Vakantieverlof neem je zoveel mogelijk op in de schoolvakanties en in overleg met 
collega trainers. 

 
Geïnteresseerd?  

Kun jij je vinden in onze visie en ambitie en denk jij daar een bijdrage aan te kunnen leveren? Stuur je 
cv met een motivatie voor  4 mei naar Jorik Brounen (bestuurslid) via mail: 
voorzitter@bushiarnhem.nl of neem gewoon een keer contact op voor een korte telefonische 
kennismaking: 06-553 43 656 

 
www.bushiarnhem.nl 

http://www.bushiarnhem.nl/

