
Interne / Externe Vacature

Naturalis Biodiversity Center is hét kennisinstituut op het gebied van biodiversiteit in Nederland. Met ruim 42 miljoen
objecten beheren we één van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld. Wereldwijde samenwerkingsverbanden,
met 12 hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten en de enorme collectie van planten, dieren en mineralen, geven
Naturalis een unieke internationale positie en verantwoordelijkheid. Met onze tentoonstellingen, educatieve activiteiten en
internetdiensten laten wij een breed publiek kennis maken met de diversiteit van het leven op aarde. In ons nieuwe
museum verwachten wij jaarlijks 425.000 bezoekers te ontvangen. Ruim 60.000 hiervan zijn leerlingen uit het basis- en
voortgezet onderwijs. Met 9 prachtige tentoonstellingszalen vól met het mooiste uit de natuur, workshopruimtes, leuke
winkels, een restaurant en een café. Waar jong en oud kan zien, doen en beleven. Een echte ontmoetingsplek voor
iedereen die meer wil ontdekken over de natuur.

Met Natuur om de hoek ontdekken kinderen de natuur in de buurt. Door activiteiten in klassen (groep 5 t/m
8), in de wijk en tijdens de wekelijkse natuurclub, gaan leerlingen op unieke wijze aan de slag. In Katwijk
vindt Natuur om de Hoek plaats in de wijk Hoornes.

Natuur om de Hoek is een samenwerking van Naturalis Biodiversity Center, Gemeente Katwijk, OBS De
Krulder, Prins Willem-Alexanderschool, Wellant College Rijnsburg en Natuurcentrum Katwijk.

Voor Natuur om de Hoek zoeken wij per 1 september 2021 een

Begeleider Natuurclub Katwijk
(binnen project Natuur om de hoek)

8 uur per week

De natuurclub
Elke week, op donderdag na schooltijd, komt de natuurclub Katwijk bij elkaar. Een groep enthousiaste
kinderen van 8 tot 12 jaar ontdekt en leert hier meer over de natuur in hun buurt. Er wordt gewerkt met
thema’s, maar ook vanuit de interesse van de kinderen zelf. De natuurclub gaat vrijwel altijd buiten op pad.
Om kinderen kennis te laten maken met de natuurclub organiseren we een aantal keer per jaar gastlessen in
de klas, zodat alle kinderen de kans krijgen een interesse in de natuur te ontdekken.

Wat ga je doen

● Begeleider van de club en klassenactiviteiten;
○ je bent de vaste begeleider van de wekelijkse club;
○ je coördineert de klassenactiviteiten op de scholen en bereidt ze voor;
○ je enthousiasmeert kinderen voor de natuur te ontdekken en vragen te stellen.

● Aanspreekpunt van de natuurclub in Katwijk;
○ je bent het gezicht van de natuurclub voor kinderen, vrijwilligers, ouders/verzorgers en

scholen/partners;
○ je voelt eigenaarschap over de natuurclub in Katwijk.

● Deelnemen aan het Ontwikkelteam Natuur om de hoek;
○ je ontwikkelt activiteiten voor de natuurclub in Katwijk;
○ je past bestaande (klassen)activiteiten aan naar de situatie in Katwijk of ontwikkelt nieuwe

activiteiten;
○ je denkt mee over en geeft feedback op activiteiten van andere natuurclubs.

https://www.naturalis.nl/educatie/natuur-om-de-hoek


Wat vragen wij

● Je bent enthousiast over de natuur en straalt dit uit.
● Je hebt ervaring met het werken met kinderen (8-12 jaar).
● Je kan samenwerken met kinderen, vrijwilligers en mede-begeleiders.
● Je staat stevig in de schoenen voor een groep.
● Je zorgt voor een veilig en fijn groepsklimaat.
● Je hebt ervaring met het ontwikkelen van (natuur)activiteiten.
● Je hebt het liefst enige kennis van de natuur in Katwijk.
● Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.

Wat bieden wij
Het salaris ligt tussen € 2.460,- en € 3.080,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 7
Museum cao). De arbeidsovereenkomst is voor 8 uur per week en voor de periode van 12 maanden.

Informatie en sollicitatie
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Daniëlle Meuleman (danielle.meuleman@naturalis.nl). Voor
procedurele informatie kun je contact opnemen met de afdeling P&O (071-7519191).

Laat ons zo snel mogelijk weten waarom jij als begeleider van de natuurclub bij ons aan de slag wilt en
waarom je denkt dat je geschikt bent voor deze functie. We ontvangen graag je motivatiebrief en cv via ons
sollicitatieformulier. Doe dit uiterlijk op 15 augustus 2021. De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag
20 augustus 2021.

Bij aanstelling vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Diversiteit
Naturalis vindt diversiteit belangrijk. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de
diversiteit binnen het team versterkt.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

mailto:danielle.meuleman@naturalis.nl
https://form.jotform.com/212101799279360

