
Zomerstage bij Nationale Sportkampen 
 

Nationale Sportkampen is organisator van sportkampen door heel Nederland in de mei-, zomer-, 
herfst- en kerstvakantie. Wij organiseren diverse  soorten sportkampen voor kinderen tussen de 4 en 
17 jaar. Het grootste deel van de sportkampen bestaat uit hockeykampen, maar wij bieden ook 
voetbal-, tennis,- rugby-, sport & spel- en multisportkampen aan.  
 

Welke zomerstages bieden wij aan? 

Van 40 tot 250 uur kan je bij ons stage lopen. De verschillende stages hebben verschillende 
kenmerken natuurlijk, daarom een kort overzichtje wat je kunt verwachten van een bepaalde stage. 

40 tot 120 uur stage lopen? 

Je zal tijdens deze stage meedraaien op de kampen die worden georganiseerd door Nationale 
Sportkampen. Dit kunnen dagkampen zijn waar je een groep kinderen begeleidt tijden hun 
favoriete sport (hockey, voetbal, tennis, rugby of sport & spel). Of je kan helpen tijdens een 
overnachtkamp, waar de kinderen slapen die overdag volle bak sporten.  

120-250 uur stages 

We mixen de werkzaamheden een beetje. Tijdens een deel van je stage zal je begeleiden op 
een sportkamp, tijdens het andere deel krijg je een goede kijk achter de schermen en help je 
mee binnen de organisatie rondom de kampen.  

Werkomgeving 
Tijdens de zomer bieden wij jou ook een overnachtplek aan in Blaricum, aangezien alle begeleiders 
hier ook overnachten zal je merken dat het zeer gezellig is in de avonden en ben je weinig tijd kwijt 
aan reizen. Ook betalen we natuurlijk jouw avondeten deze weken. 

Functie eisen 

Voor alle stages is het belangrijk dat je van sporten houdt. We zijn immers een sportorganisatie en je 
begeleidt kinderen tijdens het sporten. Voor de 120-250 uur stages is het hebben van een rijbewijs 
een pré. 
 
Stagevergoeding 
Per  week krijg je een stagevergoeding van € 40,-naast een mooi Nationale Sportkampen 
kledingpakket natuurlijk. 
 
Geïnteresseerd? 
Als je vragen hebt, kan je bellen naar 035-5445330en vragen naar Jesper de Korte. Stuur je CV met 
motivatiebrief naar begeleiding@nationalesportkampen.nl.  
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