
Gezocht: Educator Secundair Onderwijs voor het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist  
 
Ben jij een gemotiveerde leerkracht secundair onderwijs die graag tijdelijk een nieuwe uitdaging 
aangaat? Dan ben jij misschien wel de ideale kandidaat om het dynamisch team van het Zwin Natuur 
Park te versterken.  
 
Het Zwin Natuur Park biedt een unieke natuurbeleving aan een breed doelpubliek van scholen, 
groepen, bedrijven en individuele bezoekers om hun kennis van natuur, milieu en duurzaamheid te 
vergroten en de verwondering voor de natuur aan te wakkeren en te versterken.  
 
Hiervoor ontwikkelt en begeleidt het Zwin Natuur Park verschillende interessante activiteiten, 
waaronder educatieve modules voor scholen, van de derde kleuterklas tot en met het hoger 
onderwijs.  
 
Momenteel is het Zwin Natuur Park op zoek naar een gedetacheerde leerkracht secundair onderwijs 
ter ondersteuning van de educatieve werking en jongerenwerking. Deze leerkracht zal deel uitmaken 
van het team educatie en productontwikkeling. 
 
We bieden je een detachering aan van 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2022 met mogelijkheid 
tot verlenging.  
 
Wil jij in de toekomst deel uitmaken van het dynamisch Zwinteam?  
 
Profiel:  
 
- Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in de wetenschappen (bv. biologie, geologie, 
geografie, bio-ingenieurswetenschappen,…). 
- Een diploma lerarenopleiding strekt tot aanbeveling. 
- Je kan je goed inleven in de doelgroep leerlingen van het secundair onderwijs en je kan originele en 
educatief goed uitgediepte lesmodules en andere activiteiten voor deze doelgroep ontwikkelen. 
- Je hebt een duidelijk beeld van de educatieve noden van deze doelgroep betreffende onderwijs en 
beleving in de natuur. 
- Als contactpersoon voor secundaire scholen ben je bereid schoolbezoeken ook administratief op te 
volgen. 
- Naast de opdracht voor de doelgroep secundair onderwijs, werk je samen met het team aan 
pakketten voor andere doelgroepen (bijvoorbeeld teambuildings, workshops, …). 
- Je kan de Zwingidsen informeren en aansturen, zodat ze de uitgewerkte lesmodules kunnen 
brengen en daarnaast ben je ook bereid om af en toe ook zelf modules te begeleiden. 
- Je bent gemotiveerd, creatief, flexibel en dynamisch. 
- Je bent bereid tot sporadisch weekendwerk. 
- Je hebt een grote interesse in natuur en milieu. 
- Je kan zelfstandig en in groep werken. 
- Kennis van het gebruik van nieuwe media en technologie in educatie is een pluspunt. 
- Kennis van de Franse taal is een pluspunt. 
 
Voorwaarden: 
 
De voltijdse functie staat open voor leerkrachten die tijdelijk aangesteld zijn voor een volledig 
schooljaar, tot de proeftijd toegelaten of vast benoemd zijn.  
 
 



Interesse?  
Stuur ten laatste op 5 december je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar ina.dewasch@west-
vlaanderen.be en neem alvast een kijkje op de website www.zwin.be 
 
De sollicitatiegesprekken gaan door op woensdagnamiddag 8 december in het Zwin Natuur Park. 
Gelieve deze middag alvast vrij te houden. 
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