
 
 

 
 
 

ALGEMEEN 
De bezoekerscentra van Landschap Overijssel zijn een start- of eindpunt voor een dagje natuur-
beleving door kinderen. In het centrum kunnen kinderen terecht voor doe- en beleefactiviteiten 
rond Natuur&Landschap. Dit kan zijn, spelen op de natuurspeelplek,  bouwen van een insecten-
hotel, vieren van je verjaardagsfeestje of eten van een ijsje en drinken van een glaasje sap. De 
kinderactiviteiten begeleider zorgt samen de coördinator van het centrum en de gastheren/-
vrouwen, gidsen en activiteitenbegeleiders voor een gezellige plek waar kinderen graag naar te-
rug komen. Door het organiseren van specifiek op kinderen gerichte activiteiten, wordt een be-
zoek aan een centrum voor kinderen aantrekkelijk. Bij ieder centrum worden door het jaar heen 
voor kinderen verschillende activiteiten ontwikkeld door het activiteitenteam. Een kinderactivi-
teiten begeleider neemt het initiatief bij het organiseren en uitvoeren van deze kinderactivitei-
ten. Door het specifiek voor kinderen organiseren van Natuur&landschap en erfgoed gerela-
teerde activiteiten wordt het kind een unieke beleving geboden. De begeleider wordt aange-
stuurd door de coördinator van het centrum en een medewerker van Landschap Overijssel. 

OMSCHRIJVING  

Taken: 

• Verzorgen van de programmering en uitvoering van het jaarlijkse kinderactiviteitenplan, samen 
met de coördinator van het bezoekerscentrum en de andere leden van het activiteitenteam  

• Voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van kinderactiviteiten en themadagen  
• Bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe natuurarrangementen en belevingsex-

posities gericht op kinderen  
• Verzorgen van voorlichting over werkzaamheden van Landschap Overijssel en het werven van 

donateurs  

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:  

• Beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden bij het omgaan met kinderen 
• Beschikken over didactische ervaring gericht op natuurbeleving bij kinderen en kennis om met 

groepen kinderen te werken  
• Je hebt verwantschap met Natuur&landschap en cultureel erfgoed  
• Initiatiefrijk en praktisch zijn ingesteld 
• Goed kunnen plannen en organiseren  
• Goed kunnen samenwerken in een team  
• Fysiek in staat zijn de werkzaamheden te verrichten 
• Een klant- en servicegerichte instelling hebben  
• Beschikbaar zijn voor aantal uur inzet per maand, zoals aangegeven in de vrijwilligers overeen-

komst. Ook in weekenden en feestdagen en tijdens grote publieksactiviteiten van Landschap 
Overijssel 

• Bereid zijn scholing te volgen en aan bijeenkomsten deel te nemen die horen bij het uitoefenen 
van deze functie  

Functieprofiel vrijwilligerswerk  
Kinderactiviteitenbegeleider 



• Beschikken over een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG)en het onderschrijven van de 
werkwijze/protocol ‘ In veilige handen’.  

Wat wij bieden: 

• Een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km; vergoeding van gemaakte onkosten 
• WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering 
• Werkkleding in bruikleen 

o Bodywarmer  
o Trui  
o Bloes geruit 
o Pet 

• Kerstpakket 
• Aanbod voor gratis donateurschap van Landschap Overijssel 
• Jaarlijks uitje met alle vrijwilligers van het de bezoekerscentra  
• Aanbod interne scholing 
• Afscheidcadeau en aandacht voor lief en leed  

 


