
 
Natuurkampgidsen gezocht voor locaties  de Schelphoek,   

Hei-  en Boeicop en de Oeverlanden (Amsterdam)! 
 
Houd je van de natuur, werk je graag buiten en draag je je kennis graag over aan 
anderen, dan zijn we op zoek naar jou. Stichting Natuurkampen zoekt voor de periode 
april t/m september 2022 parttime natuurgidsen voor haar drie veldstudielocaties in de 
provincies Zeeland, Utrecht en Noord-Holland.   
 
Wat ga je doen? 
Je verzorgt en begeleidt veldwerkprojecten voor scholieren van basis- en voortgezet 
onderwijs. Je bent verantwoordelijk voor de juiste en plezierige uitvoering van de 
activiteiten in de natuur en op de veldstudiecentra. Met enthousiasme, gevoel voor 
entertainment en kennis van zaken zorgen wij ervoor dat alle deelnemers een 
onvergetelijke tijd in de natuur beleven! 
 

 
 

Wie zijn wij? 
Zelf op onderzoek gaan in de natuur? Bij Natuurkampen kan het! Planten en dieren 
observeren en verzamelen in het veld, en deze daarna verder 
onderzoeken. Natuurkampen verzorgt op eigen accommodaties en buitenlocaties 
veldwerkprogramma’s voor aardrijkskunde en biologie. Ook natuur-, scheikunde en 
geschiedenis aspecten kunnen in het veldwerk aan de orde komen. Tijdens de 
dagprogramma’s of meerdaagse programma’s maken leerlingen kennis met veldwerk en 
het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek.  
 
Ons doel is praktische kennis over de natuur te vergroten en natuurbeleving te 
bevorderen. Ontdekken en leren hoe het echt zit in de natuur door waarnemingen te 
doen, de natuur te ruiken, voelen en onderzoeken. Juist in deze tijd, nu buiten komen en 
zien wat voor moois de natuur te bieden heeft, zo wenselijk is. 
Meer informatie over onze stichting vind je hier: www.natuurkampen.nl 
 

  
 



Wat kan je van ons verwachten? 
• Een oproepcontract (€12,- bruto per uur) vanaf april t/m september 2022 (met 

uitzondering van de zomervakantie) 
• Reiskostenvergoeding 
• Een bijzondere werkervaring  
• Werken in een gemotiveerd en enthousiast team  
• Prachtige werklocaties middenin de natuur 
• Afwisselende werkzaamheden 
• Gratis mogelijkheid tot overnachten bij locatie Zeeland en Vijfherenlanden. Eten 

en drinken is aanwezig op locatie  
• Werkkleding wordt geregeld 

 
Wat verwachten we van jou? 

• Beschikbaar voor meerdere dagen per week (is een pre)  
• Vrolijk en assertief en je kan omgaan met groepen van verschillende leeftijden  
• Enthousiast over biologie en aardrijkskunde  
• Je kan zelfstandig veldwerkprogramma’s begeleiden 
• Goede communicatieve vaardigheden  
• Stressbestendig en flexibel  
• Minimaal HBO werk- en denkniveau  
• Aanwezig bij het trainingsweekend van 4 t/m 6 maart 2022 
• In het bezit van een geldig rijbewijs 
• Breed inzetbaar, bij een of meerdere van onze accommodaties in Zeeland, 

Vijfherenlanden en Amsterdam 
 
Sollicitatieproces  
Solliciteren kan tot 1 februari 2022. Vervolgens hoor je van ons of je wordt uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek. Dit vindt half februari plaats. Was het een fijn gesprek? Dan 
zien we je bij het trainingsweekend in maart. Hier leer je alle in- en outs over veldwerk 
doen en het begeleiden.  
 
Interesse? 
Lijkt het jou leuk om in een enthousiast team te komen werken en heb jij affiniteit met 
natuur en jongeren? Ben je beschikbaar in de periode april t/m september 2022 en heb 
je de datum 4 t/m 6 maart open staan? Solliciteer dan direct! Stuur je CV en 
motivatiebrief naar denise@natuurkampen.nl voor 1 februari 2022. Wie weet ben jij de 
volgende die ons team komt versterken! 


