
Vacature stage begeleid(st)er natuureducatie 
 

Ben jij op zoek naar een stage bij een organisatie waar je kan werken met kinderen in de natuur? Vind 

je het leuk om kinderen iets te leren? Dan is deze stage iets voor jou! Spreekt dit je aan? Reageer dan 

snel.  

 

De organisatie: 

De Boerderij op IJburg is een stichting met als doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met 

dieren en de natuur. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van natural horsemanship lessen, 

een eigen natuurclub en verschillende zorgactiviteiten. De Boerderij draait grotendeels op vrijwilligers 

en is een sociale onderneming. Binnen de Boerderij wordt met een ondernemende geest gewerkt aan 

maatschappelijke doelen.  

 

Taken: 

Als stagiaire natuureducatie help je bij de lessen van de Rangers en bij de natuurclub. Hier is een juf bij 

aanwezig, maar als er veel kinderen zijn is meer begeleiding belangrijk zodat de kinderen nog meer 

kunnen leren. Op de Boerderij zijn allerlei dieren aanwezig, maar op IJburg is veel meer te vinden. Met 

de kinderen worden activiteiten ondernomen als het bouwen van een mierenhotel, zelf verf maken, 

tipi’s bouwen etc. Naast de begeleiding van de lessen kan je helpen met het verbeteren van het 

lesprogramma.  

 

Jouw profiel: 

- Je bent een enthousiaste en zelfstandige MBO/HBO student op het gebied van natuur, biologie, 

milieu of educatie.  

- Je weet veel over natuur, milieu en duurzaamheid en bent bereid om altijd nieuwe dingen te leren.  

- Je werkt graag met kinderen. 

- Je bent een aanpakker en neemt graag het initiatief. 

- Je bent flexibel inzetbaar. 

 

Ons aanbod: 

- Professionele begeleiding (SBB gecertificeerd) 

- Veel eigen inbreng mogelijk 

- Flexibele werktijden, ruimte voor stages van enkele dagen tot volledige werkweken 

- Informele bedrijfscultuur 

 

Geïnteresseerd? 

Spreekt het bovenstaande je aan? Stuur dan een mail naar info@boerderijopijburg.nl, voorzien van 

een korte motivatie. Dan gaan we graag het gesprek met je aan.  
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