
 

 

 

Vacature: Schoolreisgids bij It Fryske Gea m/v  
Periode: mei, juni, en september 2021 (zomervakantie uitgezonderd) 
Locatie: Earnewâld (Eernewoude), Nationaal Park De Alde Feanen 
 

Ben jij op zoek naar een leuke zomerbijbaan in de natuur? 
Meld je dan aan als schoolreisgids. It Fryske Gea is de provinciale natuurbeschermingsorganisatie van Fryslân. 
Sinds 2013 organiseert de vereniging in Nationaal Park De Alde Feanen schoolreizen voor 
basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8.  

Als schoolreisgids in Nationaal Park De Alde Feanen ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van een 
Survival Schoolreisje in de natuur. In de ochtends ontvang je de schoolklas die jij de hele dag (vijf uren) mee 
op pad neemt volgens een programma. In het schoolreisprogramma staat natuurbeleving en avontuur 
centraal. Je begeleidt drie onderdelen; waterbeestjes vangen, een sport en spel-onderdeel en een 
survivalonderdeel.  

Op zaterdag 1 mei leer je samen met de andere gidsen deze onderdelen te begeleiden. Aanwezigheid op 
deze dag is onmisbaar en daarom verplicht, dus houdt deze datum vast vrij als je reageert. 

Wij vragen: 

▪ Je hebt affiniteit met natuur 

▪ Je hebt een enthousiaste en motiverende houding 

▪ Je hebt ervaring in het begeleiden van groepsactiviteiten 

▪ Je weet van aanpakken en bent flexibel (ook bij slecht weer maak jij met doorzettingsvermogen en 

enthousiasme er alsnog een prachtige dag van) 

▪ Beschikbaar in mei, juni, en september. Je werkdag is van half negen tot half vier.  

▪ Je woont op maximaal 30-45 minuten reisafstand van Eernewoude/Nationaal Park De Alde Feanen.  

▪ Als je beschikt over een auto is dat een pré i.v.m. de bereikbaarheid naar Eernewoude. 

Ons aanbod:  

▪ Een leerzame werkervaring in natuureducatie 

▪ Een gezellig team en mooie werkplek in de buitenlucht 

▪ Enthousiaste reacties van blije kinderen 

▪ Je krijgt betaald conform CAO Bos en Natuur 
 

Kijk voor meer informatie over de schoolreisjes op https://www.np-aldefeanen.nl/ontdekken/schoolreisjes/. 

Wil je meer weten over de functie? Bel dan naar 0511-539618 of mail naar bcdealdefeanen@itfryskegea.nl 
 

Enthousiast geworden? Stuur dan voor 1 mei je motivatiebrief en CV per e-mail naar 
bcdealdefeanen@itfryskegea.nl 
 

Dit jaar is het nog onzeker hoeveel scholen zich gaan aanmelden voor ons schoolreisjes. Hoe vaak je kan 
worden ingezet hangt hiervan af. Als de aanmeldingen erg tegenvallen kan het zijn dat je niet wordt ingezet.  
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