
Vacature voor gedetacheerde leerkracht:  

Educatief medewerker natuur- en milieueducatie (NME) 
Bezoekerscentrum De Blankaart (Diksmuide – Woumen) 
 

Ben jij een gemotiveerde leerkracht maar toe aan een nieuwe uitdaging?  
Voor bezoekerscentrum De Blankaart zoeken we een voltijdse educatieve medewerker via 
de formule van detachering (verlof wegens opdracht). 
 
Plaats in de organisatie 
Je wordt tewerkgesteld als educator in het bezoekerscentrum De Blankaart (Diksmuide-Woumen). 
Deze maakt deel uit van een netwerk van 6 provinciale NME-centra.  
Deze bezoekerscentra vervullen meerdere functies: een onthaalpunt voor de omliggende natuur, een 
educatief aanbod naar (school)groepen, een activiteitenkalender voor losse bezoekers, en dit telkens 
rond milieu, natuur en duurzaamheid, aangevuld met eventuele domeinspecifieke thema’s.  
Daarnaast geniet ieder bezoekerscentrum bekendheid omwille van een of meerdere “unique selling 
propositions”. Voor De Blankaart betreft het specifiek het thema water, meer bepaald waternatuur, 
waterzuiverheid, waterschaarste, … . Een vernieuwing van het bezoekerscentrum in deze richting 
wordt opgestart.  
 
Je rapporteert aan de centrumleider van het bezoekerscentrum De Blankaart en maakt deel uit van 
de Dienst Milieu, natuur en waterbeleid (MiNaWa) sectie NME. Bovendien maak je deel uit van een 
provinciaal team van educatoren waar samenwerken, kennisdelen en elkaar inspireren en versterken 
centraal staan.  
 
Doelstelling 
Je staat in voor de begeleiding en ontwikkeling van een educatieve belevingsvolle programmatie. Zo 
is er een educatief aanbod voor onderwijs, een activiteitenprogramma voor breed publiek, een 
doorlopend aanbod ‘op eigen houtje’, een aanbod voor groepen op reservatie en tenslotte een 
educatieve invulling in het bezoekerscentrum zelf.  
Met dit aanbod bewerkstellig en versterk je de verwondering voor, de betrokkenheid tot en de 
kennis over natuur, milieu en duurzaam handelen. Naast heel wat algemene thema’s werk je met 
enige focus op het thema water. 
Voor het aanbod voor scholen detecteer je en speel je in op veranderingen binnen en verwachtingen 
van het onderwijsveld.  NME centraal en het provinciaal team van educatoren ondersteunen je 
hierin. Zelf evolueer je tot expert van het watersysteem en ben jij de inspiratiebron voor je collega-
educatoren rond dit thema. 
 
Dit realiseer je in samenwerking met het team van het bezoekerscentrum, alsook in nauwe 
samenwerking met onze strategische partners zoals Natuurpunt IJzervallei, regionale landschappen, 
ANB. Bovendien doe je voor de begeleiding van de activiteiten beroep op een gemotiveerd team van 
begeleiders, die je coacht en vormt. Je overlegt regelmatig met andere provinciale diensten. 
 
Profiel 
- Je bent vertrouwd met de doelgroep kleuter, lager of secundair onderwijs 
- Je hebt een grote interesse in natuur en milieu 
- je hebt een duidelijk beeld van de educatieve noden van zowel het onderwijs als breed publiek 
omtrent beleving in de natuur 
- Je bent gemotiveerd, flexibel en dynamisch 
- Je bent bereid tot sporadisch weekendwerk (met compensatie)  
- Je kan zelfstandig en in team werken  



 
Voorwaarden 
De voltijdse functie staat open voor leerkrachten die tijdelijk aangesteld zijn voor een volledig 
schooljaar, tot de proeftijd toegelaten of vast benoemd zijn. 
Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op woensdag 19 mei 2021. 
 
Interesse? Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV vóór 10 mei naar michele.delbecque@west-
vlaanderen.be 
 
Info en voorwaarden omtrent detachering: Cel Detacheringen onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-
wegens-opdracht 
 
Info en voorwaarden omtrent verlof en werkuren:  
www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/vacatures/verlof-en-arbeidstijd  

mailto:michele.delbecque@west-vlaanderen.be
mailto:michele.delbecque@west-vlaanderen.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-opdracht
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-opdracht
http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/vacatures/verlof-en-arbeidstijd

