
 

Aapjeskooidocent (6 – 10 uur) 

Amsterdam, Rotterdam en de Bollenstreek   

Voor onze locaties in Amsterdam, Rotterdam en de Bollenstreek zijn wij op zoek naar 
een peutergymdocenten met affiniteit met jonge kinderen (van 1 - 6 jaar). 
 
Stichting Aapjeskooi specialiseert zich in gymlessen voor de jongste doelgroep: 
dreumesen, peuters en kleuters. Plezier in sport en bewegen staat voorop. Daarnaast 
wil de Aapjeskooi een bijdrage leveren aan de motorische, sociale, emotionele en 
cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt les gegeven volgens de 
‘Aapjeskooimethode’. Een interne training is verplicht voor de functie. Naast de lessen 
verzorgen wij ook kinderfeestjes en workshops op scholen, kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen. De Aapjeskooi is een groeiende organisatie. Op dit moment worden 
de reguliere lessen gegeven op woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend op verschillende 
locaties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Rijnsburg.  
 
Wij vragen: 
- Een (bijna) afgeronde sport- of pedagogische opleiding zoals: ALO, PABO, SPH, SPW, 

Sport & bewegen, CIOS of een vergelijkbare opleiding.  
- Affiniteit en ervaring met jonge kinderen tussen de 1 en 6 jaar oud. 
- Beschikbaar op zaterdagochtend en daarnaast op woensdag- en/of vrijdagochtend. 
- Geldig EHBO diploma, of bereid zijn deze te halen. 
 
Competenties voor deze functie: 
Zelfstandig || kindvriendelijk || enthousiast || sociaal en communicatief sterk || 
sportief || flexibel || creatief & fantasierijk ||af en toe een entertainer || 
 
Wij bieden: 
- Een uitdagende (bij)baan met uitbreidingsmogelijkheden. 
- Een professionele werkomgeving waar kwaliteit en ontwikkeling voorop staan. 
- Een functie met eigen creatieve inbreng en een leuk team.  
- Aantrekkelijk salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. 
- Vaste lessen per week en variabele extra uren in de vorm van workshops, 

kinderfeestjes en ondersteuning bij sportevenementen.  
  
Denk jij met jouw enthousiasme en ervaring een welkome aanvulling te zijn op ons 
team? Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie en CV naar philippe@aapjeskooi.nl of 
bel naar 0626626204 voor meer informatie.  
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