
 
 
 

 
 

Parttime Medewerk(st)er “Boerderij Educatie”  
 
Agrarische Natuurvereniging Vockestaert zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open 
polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, waardevolle cultuur-historische 
bebouwing en landschapselementen. Met dit doel voor ogen voert Vockestaert verschillende 
recreatieve en educatieve projecten uit en organiseert het agrarisch natuurbeheer.  
 
Met het project Boerderij Educatie streven wij naar aandacht voor en kennis van het landschap en 
voedsel. Leerlingen van basisscholen uit de omgeving bieden wij een educatief bezoek met de klas op 
de melkveebedrijven van onze ‘educatieboeren’. Op speelse wijze maken zij kennis met de natuur, 
de productie van zuivel en het boerenbedrijf.  
 
Versterk jij ons team? 
Vind jij dit ook een belangrijk thema, zie je kansen en uitdagingen op dit gebied en ben je 
gemotiveerd om een steentje bij te dragen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een 
enthousiaste collega die leiding en invulling kan geven aan de Boerderij Educatie. Hierbij is enige 
affiniteit met de landbouw/natuur of het onderwijs een pré. Je beschikt over goede contactuele en 
communicatieve vaardigheden, bent initiatiefrijk, kunt zelfstandig werken en goed organiseren.   
 
Werkzaamheden 

- Contact onderhouden met scholen en educatieboeren; 
- Inschrijvingen van klassen en betalingen aan educatieboeren verzorgen; 
- Coördineren en organiseren van de voor de educatieboeren verplichte zaken (zoals BHV); 
- Up-to-date houden van lesmateriaal; 
- Contact onderhouden met gelieerde organisaties, zoals het platform Boerderij Educatie 

Nederland, de Nederlandse Zuivelstichting en Natuur- en Milieucentra; 
- Organiseren/bijwonen van bijeenkomsten. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
De werkzaamheden worden ondersteund door onze werkgroep Educatie en ongeveer 4 tot 6 uur per 
week bedragen. De verdeling van de uren over de week, de vergoeding en andere 
arbeidsvoorwaarden zullen in overleg worden vastgesteld. 
 
Sollicitaties 
Voor meer informatie of een sollicitatie met CV kun je je richten tot Monique Ammerlaan, Burg. 
Musquetiersingel 40, 2636 GG Schipluiden, tel. 06-30838969, monique@vockestaert.nl  
 

Op vockestaert.nl lees je meer over de doelen en projecten waar wij met elkaar 
aan werken.  
 
 


