
 Vacature (24 uur)  
Medewerker educatie 

 
 
Over Apenheul  
Apenheul is een prachtig, groen dierenpark in Apeldoorn. Jaarlijks beleven zo’n 500.000 bezoekers 
hier een onvergetelijke dag uit. Tussen de loslopende apen leren ze meer over de apen en hun 
soortgenoten in het wild. Zo stimuleren we liefde voor dieren en natuur. Met het Apenheul 
Natuurbehoudfonds zijn we wereldwijd actief om de apen en hun leefgebied te beschermen. 
Daarnaast ligt aan de rand van Apenheul één van de meest duurzame congreslocaties van Nederland: 
De St@art. Hier vinden jaarlijks zo’n 300 congressen, evenementen en familiefeesten plaats. 
 
Over de afdeling 
Als medewerker educatie ga je werken op de afdeling Kennis & Onderzoek. Deze afdeling wordt 
gevormd door het Hoofd Kennis en Onderzoek, een gidsencoördinator en zo’n 80 tot 90 vrijwilligers. 
De afdeling richt zich op kennisontwikkeling en educatie-activiteiten in en om Apenheul en levert dus 
een heel directe bijdrage aan de missie van Apenheul: liefde voor dieren en natuur bij al onze gasten 
stimuleren. 
 
Wat ga jij bijdragen aan de missie van Apenheul? 
Als medewerker educatie ben je verantwoordelijk voor: 

 Het ontwikkelen en uitvoeren van (educatieve) schoolprogramma’s voor het basis- en 
voortgezet onderwijs op basis van trends en ontwikkelingen vanuit de markt; 

 Het ontwikkelen van educatieve activiteiten in Apenheul (en mogelijk daarbuiten); 

 Het geven van cursussen aan de vrijwilligers van Apenheul over lesprogramma’s en 
educatieve activiteiten;  

 Het uitvoeren van doelgroepgerichte onderzoeken naar bestaande en nog te ontwikkelen 
lesprogramma’s; 

 Het uitvoeren van onderzoek naar de effecten van educatieve activiteiten en 
lesprogramma’s en op basis daarvan het bijstellen van de inhoud; 

 Het (helpen) ontwikkelen van spreekbeurten en speurtochten; 

 Het actief zoeken naar relevante samenwerkingsrelaties, netwerken en het onderhouden 
van contacten met collega-educatoren.  

 
Je rapporteert rechtstreeks aan het Hoofd Kennis en Onderzoek. Verder werk je nauw samen met  
onder andere de vrijwilligerscoördinator. 
 
Wat vragen we van jou? 

 Je bent enthousiast om onze parkgasten iets bij te brengen over primaten en natuurbehoud. 
Tegelijkertijd geniet je ook van het ontwikkelen en geven van educatieve schoolprogramma’s 
voor allerlei leeftijden op verschillende niveaus; 

 Je hebt sterke affiniteit met de missie en doelstellingen van Apenheul; 

 Je hebt een proactieve houding en bent zowel een teamspeler als een zelfstandige werker; 

 Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je kunt je zowel mondeling als 
schriftelijk goed uitdrukken; 

 Je hebt oog voor en kennis van trends en ontwikkelingen binnen het educatieve werkveld, 
onderwijs en natuureducatie; 

 Je hebt kennis van curriculum en ontwikkelingen binnen het onderwijs. 
 
 



Daarnaast: 

 Heb je een passende vakinhoudelijke opleiding op hbo-niveau op het gebied van onderwijs; 

 Heb je enige jaren relevante werkervaring in het ontwikkelen van educatieve programma’s 
(binnen dierentuinen is een pré); 

 Ben je flexibel. Je wilt en kunt werken in de weekenden en avonduren als dat nodig is; 

 Woon je bij voorkeur in de omgeving van Apeldoorn. 
 

Wat bieden wij jou? 

 Een parttime baan (24 uur) bij voorkeur 1 februari 2019 met in eerste instantie een 
jaarcontract; 

 Een volgende stap in je carrière bij een dynamische organisatie die volop in beweging is en 
educatie als één van haar hoofddoelstellingen heeft;  

 Een baan bij een organisatie die haar steentje bijdraagt aan een betere wereld. We werken 
wereldwijd aan natuurbehoud, steunen apen in het wild en werken zo duurzaam mogelijk; 

 Een bijzondere werkomgeving met mensen én dieren. De apen en andere dieren leven hier 
zo natuurlijk mogelijk. Je collega’s hebben stuk voor stuk hart voor de organisatie; 

 Goede kansen om je kwaliteiten verder te ontwikkelen; 

 Salariëring volgens schaal 8 van de Leisure CAO voor het dagattractiebedrijf: afhankelijk van 
de ervaring ongeveer € 1.800,- bruto per maand en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Je bent overtuigd?  
Overtuig ons dan dat wij jou in ons team moeten hebben! Wat kun jij met je persoonlijkheid en drive 
bijdragen aan de missie van Apenheul? Stuur je motivatiebrief en CV naar  
ikbenovertuigd@apenheul.nl t.a.v. Thomas Bionda. 

 
 
 


