
 

 

 

 

 

 

Wat is Natuurpunt?  

Kom hier meer te weten over de waarden, de missie en de structuur van Natuurpunt. Wil je 
graag meer te weten komen over Natuurpunt CVN? Klik dan hier voor meer informatie. 

Wat ga je doen?  

• Je geeft lessen en/of excursies rond één of meerdere gekozen thema’s rond natuur en 
milieu.  

• Je maakt hierbij gebruik van diverse educatieve werkvormen om de inhoud zo 
interactief mogelijk te brengen.  

• De aanvraag van deze cursussen gebeurt via Natuurpunt CVN, waarna wij contact 
nemen met verschillende mogelijke lesgevers. 

• Je versterkt zo het educatieve aanbod van Natuurpunt CVN om meer deelnemers te 
bereiken in Vlaanderen en Brussel.  

Wie ben jij?  

• Je hebt een inzichtelijke manier van kennis over te brengen  
• Je beschikt over voldoende inhoudelijke achtergrond over de thema’s waarin je wil 

lesgeven en actuele natuur- en milieuthema’s.  
• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.  
• Je staat open voor feedback van medewerkers, cursisten en andere vrijwilligers. 
• Je draagt de normen en waarden van Natuurpunt hoog in het vaandel. 

Wat hebben we te bieden? 

• Feedback en ondersteuning van de medewerkers van Natuurpunt CVN (bij boeking, 
voorbereiding en na de afloop van een cursus). 

• Een ondersteunende leeromgeving met lesmateriaal (PowerPoints, handleidingen, 
inspiratie voor werkvormen). 

• Mogelijkheid tot vrijwilligersvergoeding per activiteit (max. 1 vergoeding per dag) 
evt. gecombineerd met een kilometervergoeding (indien meer dan 30km enkel).  

• Mogelijkheid tot een bijkomende vergoeding per activiteit indien je een les voor de 
eerste keer geeft.  

• Gratis vrijwilligersopleidingen. 
• Netwerkmomenten voor het uitwisselen van kennis en inspiratie. 

vrijwillige lesgevers 

Natuurpunt CVN zoekt voor de versterking van het educatieve aanbod naar:  

https://www.natuurpunt.be/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt#WatIsNatuurpunt
https://www.natuurpunt.be/pagina/over-natuurpunt-cvn


 

 

Hoe kan je toetreden?  

• Vul dit formulier in met praktische info, voorkennis en beschikbare periodes.  
• Na het invullen van het formulier nemen we (evt. telefonisch) contact om verder af 

te stemmen. We bieden de mogelijkheid om (vrijblijvend) één of meerdere lessen van 
de collega’s te observeren en zowel didactisch als inhoudelijk te bespreken.  

• Na het geven van een stageles kan je ingeschakeld worden als lesgever.  

Meer informatie 

Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Thijs Himpe – educatief 
medewerker Natuurpunt CVN via thijs.himpe@natuurpunt.be  

 

Natuurpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het 
respect voor jouw privacy. Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.  

 

https://forms.gle/Jjq9abkoruxofBkN8
mailto:thijs.himpe@natuurpunt.be
https://www.natuurpunt.be/privacy
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