
 
 
 
 
 
 

Lesgever recreatief turnen gezocht 
 
Wie zijn wij? 
Stichting Gym&Turnen Arnhem is een non-profit organisatie, actief in Arnhem en 
Velp. Wij geloven dat de gymnastische sport bij uitstek een prima basis is voor 
iedereen, jong en oud, rijk of arm, onafhankelijk waar je roots liggen, om goed te 
leren bewegen, gezond op te groeien en oud te worden en gezellig en met veel 
plezier samen te zijn. Onder professionele begeleiding verzorgen we lessen in heel 
Arnhem en Velp. Kinderen in de basisschool leeftijd kunnen bij ons terecht om te 
leren turnen.  

Daarnaast hebben we een gymnastiek aanbod voor volwassenen en oudere 
inwoners van Arnhem en Velp. Wij verzorgen ook lessen voor organisaties waarmee 
we bijzondere doelgroepen bedienen. Zo hebben we een groot aanbod van 
gymlessen voor peuters met een ontwikkelingsachterstand op peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven en hebben we GymFit lessen voor bewoners van woon-
zorginstellingen (intramurale lessen).  

Ook verzorgen we diverse activiteiten in samenwerking met basisscholen (naschools 
aanbod). Tenslotte helpen we kinderen leren zwemmen, als dit in de “gewone” 
zwemlessen niet zo goed lukt. Dit laatste doen we onder de vlag van ClubExtra 
Aqua. 

Wat bieden wij? 
Als lesgever Turnen bij Stichting Gym&Turnen Arnhem help je kinderen op speelse 
wijze kennismaken met de beginselen van het turnen, laat je ze ervaren hoe leuk 
het is om te turnen en te bewegen en daag je hen uit om te groeien en te 
ontwikkelen. Je draagt verantwoordelijkheid voor je eigen groepen, de contacten 
met de ouders en de invulling van je lessen. Bij de Stichting is veel kennis en 
ervaring aanwezig, maar nieuwe frisse ideeën en inzichten zijn altijd welkom. Er is 
dus veel ruimte voor eigen inbreng. Ervaren lesgevers begeleiden en coachen 
jongere collega’s in het team. 

Als lesgever begin je bij wijze van proeftijd te werken in een freelance contract, wat 
kan worden omgezet in een vaste aanstelling als je goed in ons team en manier van 
werken past. Ook bieden wij volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Wij 
beschikken over een eigen marktconforme arbeidsvoorwaardenregeling en zijn 
aangesloten bij het pensioenfonds Zorg&Welzijn. 

  



 
 
 
 
 
 
Wat zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste lesgever recreatief turnen voor 3 tot 12 uur 
per week, die ons team komt versterken in Arnhem en Velp. 

Is turnen je passie en werk je graag met kinderen? Als je dan in het bezit bent van 
een KSS niveau 3 licentie of hoger (voormalige C licentie/VLG), beschikt over een 
VOG en je hebt ervaring in het geven van turnlessen aan kinderen in de leeftijd van 
5-13 jaar, dan ben jij wellicht degene die wij zoeken. Je kunt solliciteren door jouw 
CV en sollicitatiebrief te richten aan onze manager turnen: 
ellen@gymenturnenarnhem.nl. Meer informatie over onze stichting is te vinden op 
https://gymenturnenarnhem.nl  
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