
Uniek verdedigingswerk zoekt 

versterking 
 

Vacature : consulent Natuur- en Milieu Educatie (NME) voor regio Nijmegen 

Bij : Museum De Bastei  

Locatie : Nijmegen, Waalkade 83-84  

Aantal uren : 24 

 
De Bastei, waar heden, verleden en toekomst samenkomen 
De Bastei is hét natuur- en cultuurhistorisch centrum van Nijmegen, waar het leven in, om en aan de 
rivier centraal staat. De Bastei verbindt de stad met de omliggende natuur en betrekt de mensen 
daarbij met tentoonstellingen, educatieprogramma’s en rondleidingen in en om het museum.  
 
Natuur- en Milieu Educatie (NME) 
De Bastei coördineert sinds 2015 het NME-netwerk 
in Nijmegen. Hierin zijn meer dan 100 Nijmeegse 
onderwijsinstellingen en NME aanbieders verbonden. 
Door bezoeken aan de scholen en goede contacten 
met organisaties inventariseren we de wensen van 
beide partijen en brengen ze bij elkaar.  
Daarnaast begeleidt De Bastei scholen bij het 
verduurzamen via een Eco-Schools certificering.  
NME werkt verder nauw samen met Operatie 
Steenbreek in het vergroenen en verduurzamen van 
het onderwijs en opereert in het Gelderse en 
landelijke NME netwerk.  

 
NME consulent 
Ligt jouw hart bij een groene verbinding met educatie? Help ons dan mee om als NME consulent het 
NME netwerk bij elkaar te brengen. Het zwaartepunt ligt bij het wegnemen van drempels voor de 
docenten om NME lessen te geven. Dit doe je door:   

 samen met de partners in Nijmegen een zo goed en divers mogelijk aanbod van gastlessen, 
excursies, leermiddelen, projecten en leskisten voor leerlingen en onderwijsinstellingen 
samen te stellen en te ontwikkelen.  

 te zorgen voor een gestroomlijnde communicatie tussen onderwijs en instellingen met 
aanbod. Dit betreft alle vormen van communicatie, van persoonlijk, telefonisch of mail 
contact, tot het bijhouden van het digitale reserveringssysteem en het schrijven van 
nieuwsbrieven en social media posts. 

 nieuwe kansen voor NME te herkennen, zowel vanuit de (rijks)overheid als vanuit 
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze weet jij bij de juiste partners uit het werkveld te 
plaatsen en deze vervolgens te ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe programma’s.  

 gastlessen in het onderwijs te geven op het gebied van duurzaamheid en klimaat adaptatie. 
 het onderwijs bij te staan met het reserveren van programma’s en materialen, tot het 

leveren van maatwerk. 
 ‘Eco-Schools’ (basis en/of voortgezet onderwijs) te begeleiden. 
 onderwijs en andere doelgroepen te werven voor deelname aan activiteiten en landelijke 

projectdagen (Vogeltelling, Warme truiendag, etc.). 
 tijdelijke projecten en campagnes te begeleiden.  

NME lesmiddelen zijn gastlessen, excursies, 

projecten of leskisten, die aansluiten op de 

wensen van het onderwijs en passen binnen 

het leergebied Oriëntatie op Jezelf en de 

Wereld (OJW). Het doel is dat deze middelen 

vooral leerstof vervangen, verdiepen of 

verrijken.               

NME heeft in Nijmegen een bereik van 95% 

binnen het basisonderwijs en 66% bij het 

voortgezet onderwijs.  

Op jaarbasis doen gemiddeld 24.000 

leerlingen mee aan 900 activiteiten. 



 
 
Wat vragen wij? 
 

 HBO / academisch werk- en denkniveau. 
 onderwijsbevoegdheid (PO of VO voor een relevant vakgebied), bij voorkeur met ervaring als 

docent.  
 kennis van relevante ontwikkelingen op het gebied van NME, de raakvlakken met andere 

leergebieden binnen het onderwijs en de ontwikkeling van leer- en werkarrangementen voor 
het onderwijsveld. 

 kennis van relevant overheidsbeleid en actuele ontwikkelingen op het gebied van 
leefbaarheid, natuur, milieu en duurzaamheid. 

 goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 
 Zelfstandigheid en overzicht over planningen en deadlines.  

 
 
Wat bieden wij? 
 een tijdelijk dienstverband van een jaar voor 24 uur per week.  

Bij gebleken geschiktheid en voldoende projectgeld zijn er mogelijkheden voor verlenging.  
 salarisindicatie schaal 6, maximaal schaal 7 CAO Sociaal Werk, afhankelijk van je werkervaring. 

We willen zowel ervaren NME-ers als young professionals van harte uitnodigen om te reageren.  
 Starttijd is bij voorkeur per oktober 2021, de proeftijd betreft 1 maand. 

 
 

Interesse? 
Graag ontvangen we je motivatie en CV uiterlijk 5 september 2021. De gesprekken voor de eerste 

ronde in deze sollicitatie procedure vinden plaats op dinsdag 14 of donderdag 16 september.  

Reageer via vacatures@debastei.nl t.a.v. Dominique Vissenberg, o.v.v vacature NME 2021. Wil je 

meer informatie over de functie? Mail naar Robin Kop, robin.kop@debastei.nl, voor een belafspraak.  

mailto:robin.kop@debastei.nl,

