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WORD BEGELEIDER! 
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WORD BEGELEIDER!

Ben je gefascineerd door de natuur? Deel je graag kennis en 
vaardigheden met anderen? Ga je graag om met jongeren? 
Ben je leergierig en werk je graag in een team? Kan je je af en 
toe vrijmaken tijdens de schooluren of ga je binnenkort met 
pensioen? Dan ben jij de geknipte persoon om groepen met 
enthousiasme mee te nemen in de natuur!

Door het stijgend aantal aanvragen van het secundair onderwijs, zijn we op zoek 
naar extra begeleiders die met veel enthousiasme deze uitdaging willen aangaan.

Begeleid een veldwerk 
Het voornaamste deel van het aanbod voor het secundair onderwijs bestaat uit 
veldwerken. Hierbij trek je met de jongeren de natuur in en begeleid je ze bij het 
uitvoeren van talrijke studies, onderzoeken en opdrachten in de natuur. Samen 
met de jongeren probeer je inzicht te krijgen in de samenhang van planten en 
dieren, levende en niet-levende factoren in een bos, een poel of een grasland.

Deze veldwerken hebben volledig uitgeschreven draaiboeken die je stap voor stap 
doorheen de activiteit loodsen. Het educatief team voorziet de nodige vormingen 
om je vaardig te maken in het kwalitatief begeleiden van een veldwerk. Elk 
leertraject wordt op maat van de begeleider samengesteld en gebeurt steeds in 
onderling overleg met een educator van het centrum.

LAAT JE  
INSPIREREN
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Ik vind het fijn om met jongeren 
aan veldwerk te doen. Samen 
met de klas onderzoeken 
we een biotoop d.m.v. de 
wetenschappelijke methode. 
Robin

Toen ik jong was, 
trokken we met het 
gezin regelmatig de 
natuur in. Kennis en 
verwondering werd 
er met de paplepel 
ingegeven. Nu deel 
ik met plezier mijn 
verwondering. Ik 
leerde heel wat nieuwe 
mensen kennen. Ik 
geniet enorm van de 
sociale contacten. 
Adriaan

Ik werk graag met volwassenen 
en gezinnen. Uitleg geven op een 
stand, bij een tentoonstelling,  
op een vorming is mijn ding! Op 
ons gidsenoverleg inspireren we 
elkaar met kennis, methodieken en 
interessante tips. 
Alex

Verbaasde gezichten, 
grensverleggende opdrachten 
en prikkelende natuur, de 
ideale ingrediënten voor een 
geslaagde gidsbeurt!
Sofie

Stap voor stap 
en samen met 
de leerlingen, 
de samenhang 
in de natuur 
blootleggen – dat is 
systeemdenken! 
Lucrèse
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Deel van een team
- Je komt terecht in een gemotiveerd team van NME-begeleiders.
- Je krijgt de kans om een netwerk uit te bouwen, dat je inhoudelijk en 

methodisch versterkt.
- Je krijgt ondersteuning op maat.
- Je werkt mee aan het natuur- en milieueducatief verhaal.
- Je krijgt een vergoeding volgens het gekozen statuut (vrijwilliger of 

zelfstandige).

Niet enkel voor het secundair onderwijs
Naast het aanbod voor het secundair onderwijs is er ook een uitgebreid aanbod 
voor het basisonderwijs en het breed publiek. Ook hiervoor zijn er altijd nieuwe 
begeleiders nodig. 

Sta je liever niet (meteen) voor een grote groep, dan kan je je zeker ook op een 
andere manier voor het bezoekerscentrum inzetten.

Stel je kandidaat!
Spreekt het je aan om deel te worden van het Bulskampveldteam? Stuur dan een 
mail naar bulskampveld@west-vlaanderen.be 

Je wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend en verkennend gesprek waar jouw 
verwachtingen en ambities worden afgetoetst aan de noden van de NME-werking.

Tijdens dat gesprek krijg je ook info over alle verwachtingen en vormings-
mogelijkheden.


