
Vacature: vrijwilliger begeleiding van basisschoolleerlingen 
 
PWN zoekt een vrijwilliger die basisschoolleerlingen wil begeleiden voor het  
natuurbelevingsprogramma in het Noordhollands Duinreservaat. 
 
Locatie 
Duingebieden bij de ingangen Heemskerk, Castricum en Bergen 
 
Aantal uren 
In overleg één of twee dagdelen per week 
 
Periode 
Woensdag, donderdag en vrijdag gedurende periode van april t/m oktober 

 
Type werkzaamheden 
Begeleiding van schoolgroepen 
 
Je werkzaamheden 
Als maatschappelijke organisatie vindt PWN het belangrijk om de 
waarde van water en natuur op kinderen over te brengen. 
Kinderen zijn onze klanten en duinbezoekers van de toekomst. 
Daarom is er een natuurbelevingsprogramma opgezet voor 
basisschoolleerlingen. Actieve deelname en beleving van de 
natuur zijn hierbij het uitgangspunt. Als vrijwilliger van het 

begeleiden van basisschool groepen in de duinen zet je opdrachten uit in het daarvoor bestemde 
gebied, je deelt de kinderen in groepen en je geeft uitleg over het programma. Je houdt als centrale 
begeleider de tijd in de gaten, beantwoordt vragen etc. en zorgt ervoor dat het 
programma weer wordt afgesloten binnen de daarvoor bestemde tijd. Je geeft de ouders en 
begeleiders instructies op welke manier ze het beste van dienst kunnen zijn. Samen met de ouders en 
begeleiders zorg je voor de juiste sfeer en veiligheid. 
 
Wat heb je daarvoor nodig? 
Je hebt affiniteit met kinderen in de basisschool leeftijd en weet hoe je ze kunt enthousiasmeren en 
aan het werk kunt zetten. Je kunt kinderen in de juiste sfeer brengen om aan het belevingsprogramma 

deel te nemen. Je voelt je verantwoordelijk voor de materialen 
die bij het programma horen en je hebt respect voor natuur. 
 
Wat biedt PWN je? 
Uitdagend en afwisselend vrijwilligerswerk in een leuk en 
betrokken team van vrijwilligers en boswachters. De kans om 
kinderen op een speelse manier in verbinding te brengen met 
duinnatuur. PWN biedt je een korte training aan om kennis te 
maken met het programma en de benodigde voorzieningen voor 
het werk. Daarnaast worden er meerdere keren per jaar speciale 
informatieavonden en excursies voor onze vrijwilligers 

georganiseerd. Met de contactpersonen van PWN wordt verschillende keren per jaar geëvalueerd. 
 
Waar ga je werken? 
Je gaat vanuit drie verschillende duiningangen werken waar de benodigde materialen opgeslagen 
kunnen worden: Camping Geversduin, bezoekerscentrum De Hoep en de schaapskooi in Bergen. In 
de buurt van deze ingangen zijn stukken op het terrein speciaal voor de programma’s bestemd. 
 
Ben je geïnteresseerd? 
Dan ontvangen wij graag jouw aanmelding met motivatie. Je kunt direct online reageren via het 
aanmeldingsformulier. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marianne Snabilie, manager 
onderhoud en administratie Natuur en Recreatie, via 06-51692690. 
 

https://www.pwn.nl/consument/natuur/Paginas/aanmelden-vrijwilligers.aspx

