
 

 

De Speeldernis is een bijzondere speeltuin in Rotterdam, ingericht met natuurlijke elementen en materialen. 
Inmiddels bestaan we al bijna 15 jaar. In een stad als Rotterdam gaat buitenspelen vaak over georganiseerde 

sportactiviteiten of vaste speeltoestellen. Daar is niets mis mee, maar echt in vrijheid spelen ontbreekt. In 
Natuurspeeltuin de Speeldernis bieden we kinderen de ruimte om zelf avonturen te beleven, vies te worden, te 

struinen en aan te rommelen en zo spelenderwijs de natuur te leren kennen. 

 

 

Natuurspeeltuin de Speeldernis is op zoek naar een: 

Medewerker Natuur- en Milieueducatie (m/v) 

In deze functie organiseer en bied je lessen aan kinderen van de basisschool. Je werkt mee aan de 

ontwikkeling en verbreding van het NME netwerk. Met als doel het aanbieden van meer lessen over 

natuur- en milieueducatie. Je vertegenwoordigt Natuurspeeltuin De Speeldernis in het netwerk en 

legt verantwoording af aan het hoofd van de Speeldernis.  

Doel van de functie 

- Organiseren, doorontwikkelen, coördineren en uitvoeren van activiteiten voor groepen 

kinderen in het kader van natuur- en milieueducatie;  

- Organiseren, coördineren en uitvoeren van andere Speeldernis-gerelateerde activiteiten 

voor kinderen en volwassenen zoals Natuursprong, seizoensfeesten en naschoolse 

activiteiten.  

- Meedenken over de ontwikkeling van nieuwe (educatieve) activiteiten die passen bij de 

Speeldernis als kenniscentrum; 

- Administratie en registratie van activiteiten in het kader van subsidieverantwoording.  

- Algemeen speeltuinwerk: ontvangen bezoekers, aanwezig zijn, controle, licht onderhoud etc. 

 

Wat we verwachten 

Je organiseert, coördineert en voert activiteiten uit bedoeld voor groepen schoolkinderen op het 

gebied van natuur- en milieueducatie:  

- Je organiseert  groepsbezoeken, coördineren de planning en registratie van de activiteiten in 

een database achteraf voor de administratie en subsidieverantwoording.   

- Je stemt af met andere leden van het team welke ondersteuning door vrijwilligers, 

oproepkrachten en extern ingehuurde uitvoerende medewerker je nodig hebt en regelt de 

praktische organisatie voor de activiteiten zoals het gebruik van materialen.  

- Je evalueert activiteiten. Op basis daarvan stel je bij en ontwikkel je bestaand en 

vernieuwend educatief materiaal door voor natuur- en milieueducatie en Natuursprong.  

Je onderhoudt en breidt het netwerk van scholen uit. Door contacten te leggen en relaties te bouwen 

en te onderhouden met onderwijsinstellingen, BSO’s en andere organisaties betrokken bij kinderen. 

Je denkt en helpt mee bij activiteiten en netwerkbijeenkomsten die we organiseren rondom het 

educatieve aanbod.   



 

 

Functie-eisen 
Kennis op minimaal Mbo+-niveau/Hbo-niveau (bv de opleiding PABO met natuuronderwijs).  
Kennis van de natuur en ervaring met het op het niveau van kinderen kunnen overbrengen.  
Kennis van het werkgebied gemeente Rotterdam   
Ervaring met groepsgericht werken met (soms pittige) kinderen.  
Je kunt je verbinden met de pedagogische visie Speeldernis en draagt deze in combinatie met 
natuurkennis/-beleving op enthousiasmerende wijze uit naar groepen kinderen, professionals, 
scholen, vrijwilligers en oproepkrachten (vonkje overbrengen). 
Je bent in staat een goede band op te bouwen met scholen en welzijnsorganisaties in ons netwerk en 
je vindt het leuk om veel lessen buiten te geven (niet bang voor beetje regen of kou. 
 
Praktisch eisen 
In verband met de aanwezigheid van groepen kinderen die komen voor educatieve lessen bij 
voorkeur aanwezig  op: donderdag en vrijdag, andere werktijden in overleg. Bereid om af en toe in 
het weekend (i.v.m. seizoensfeesten of bij deelname aan festivals) of ’s avonds te  werken.  
Als je bij ons dienst komt vragen we je referenties te overleggen en een recente verklaring omtrent 
gedrag (deze wordt vergoed).  
 
Welke eigenschappen zien we graag bij je terug 
Positieve en enthousiasmerend werkhouding en uitstraling 
Klantgericht, representatief en dienstverlenend 
Collegiaal en gericht op samenwerking  
Sensitiviteit voor verschillende achtergronden en niveaus. 
Goede mondelingen en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid  
Kan het hoofd koel houden (stressbestendig) en flexibel  
Zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid nemen binnen het team 
 
Wat hebben wij je te bieden? 
Een energieke en ondernemende omgeving. Een groot netwerk binnen de culturele, educatieve, 
welzijns- en ‘groene’ sector en een gemoedelijke werksfeer met een leuk team.  
Een functie van 16 uur per week (evt mogelijkheid tot uitbreiding) en een jaarcontract van januari 
2016 t/m december 2016. CAO 7 welzijn maatschappelijke dienstverlening (salariëring naar periodiek 
afhankelijk van opleiding en ervaring) is van toepassing op deze functie. 
  
Procedure 
Ben je geïnteresseerd? Mail  jouw motivatie begeleid met je curriculum vitae en foto aan het hoofd 
Speeldernis Ian Mostert via ian@speeldernis.nl voor maandag 30 november. Voor eventuele vragen 
is Ian bereikbaar op donderdag 12 november en donderdag 19 november tussen 9.30 en 11.30 uur 
via (010) 415 85 83. Geschikte kandidaten krijgen een uitnodiging voor gesprek op donderdag 3 
december (een proefles kan deel uitmaken van de procedure).   
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