
Docente (V) voor fietslessen in Apeldoorn Noord (2077)  

Status: Actief  (Goedgekeurd) 

Begindatum: 01-04-2014 

Einddatum: 01-04-2016 

Organisatie: Stimenz  

Contactpersoon: Mariet van der Bijl 

Telefoon: 055-5274835 

E-mail: mvdbijl@wisselwerk.nu 

   

Vacature omschrijving  

Aktiviteit: Lesgeven & Huiswerkbegeleiding 

Sector: Zorg & Welzijn 

Leeftijdscategorie: n.v.t.  

Aantal uren per week: 4 uur 

Opleidingsniveau: Alle niveau's  

Standplaats  

Adres: Apeldoorn Noord: exacte locatie nog onduidelijk 
7323 AZ 
Apeldoorn 

Nadere omschrijving: 

In Apeldoorn worden in Noord aan de Bovenkruier en in het Zuiderpark (Apeldoorn Zuid) fietslessen gegeven 
aan vrouwen met een allochtone achtergrond. Op kleine fietsjes wordt de vrouwen geleerd het evenwicht te 
bewaren door ‘loopfietsen’ en daarna het fietsen. Ook de theorie van de verkeersregels komt aan de orde. 
Hiervoor zijn duidelijke fotokaarten beschikbaar. In Noord wordt in het voorjaar en het najaar 10-12 lessen 
gegeven, inclusief een ‘examen’. Een les duurt ongeveer anderhalf uur, inclusief de theorieles. 
 
Ben je enthousiast, gezond, houd je van fietsen en wil je dit graag overdragen? Vind je het leuk mensen te 
motiveren ook als het hen even tegenzit? Dan is dit misschien een leuke taak voor jou. 
Verder zijn ook belangrijk: 
• Je kunt improviseren 
• Je bent sociaal vaardig en wilt waar nodig met handen en voeten iets duidelijk maken 
• Je vindt het leuk met vrouwen met verschillende culturele achtergrond om te gaan 
• Je kunt improviseren en hebt een beetje organisatietalent 

 
Praktische informatie: 

De vrijwilligster van de fietsles van Noord stopt om persoonlijke redenen eind juni. De periode tot juni wordt als 
inwerkperiode gebruikt. 
 
De lessen vinden plaats van september t/m november. De lessen worden nu geven op de woensdagmorgen, 
maar kan gewijzigd worden. Tijdens de les is er een assistent fietsdocente aanwezig die helpt bij de praktijk. 

 
Reclame: 

Ben je enthousiast, gezond, houd je van fietsen en wil je dit graag overdragen? Vind je het leuk mensen te 
motiveren ook als het hen even tegenzit? Dan is dit misschien een leuke taak voor jou. 

  

 

http://vacatures.verenigingsburo.nl/veb/vac/vebvac001.nsf/read/19072005153723SVEB6EFKPAO

