Stage vacature algemeen

Centrum voor Natuur en Milieu-Educatie (CNME) De Rollen is op zoek naar stagiairs die zich willen
verdiepen in educatie en onderzoek op het gebied van natuur en duurzaamheid.
CNME De Rollen ligt in Limburg, nabij Sittard, vlakbij oprit Born aan de A2. Voor informatie zie
www.derollen.nl
Wat wij bieden

Je precieze stageopdracht wordt geformuleerd in overleg met jou en je stagedocent. Daarbij zal je
opdracht natuurlijk voldoen aan de eisen van je opleiding. De stagebegeleider van onze organisatie
heeft stagebegeleidingservaring.
Het CNME is ervaren in het werken volgens de didactiek van NME (Natuur en MilieuEducatie) en de
didactiek van O&O (Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Hierin kun je bij dus veel leren en ervaring
opdoen.
CNME De Rollen is een kleine organisatie met korte lijnen. Het voordeel is dat je al snel met alle
aspecten van de organisatie van doen hebt en er wordt veel van je zelfstandigheid gevraagd. Je
wordt opgenomen in een klein, gezellig team en je werkt in een bijzondere omgeving. Wij zijn blij
met je inzet en zullen je ruim voorzien van koffie, thee, water en chocomel.
Wij stellen een onkostenvergoeding en een kleine stagevergoeding beschikbaar.
Wat wij vragen

Heb jij affiniteit met een organisatie als de onze en ben jij bereid een tijdje je energie en inzet aan
ons te leveren, dan ben jij de aangewezen persoon om je stage bij ons uit te voeren. Wij zijn een
kleine organisatie en er ligt veel werk te wachten dat vraagt om een liefdevolle blik en een wijze
hand. Ons team telt 3 mensen van wie je vast iets kunt leren en die je graag met raad en daad
bijstaan, die je willen meenemen naar activiteiten buitenshuis en die je kunnen begeleiden bij de
uitvoering van je stageopdrachten.
Jouw profiel

Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid en creativiteit, je kunt goed overleggen en werken
volgens opdracht. In grote lijnen ligt vast wat je gaat maken. De kaders van je opdracht zijn bekend,
de uitwerking doe je zelfstandig. Je koppelt je voortgang regelmatig terug naar de stagebegeleider.
Je hebt interesse in didactiek, natuur en duurzaamheid. Je wilt je verdiepen in de didactiek van
Natuur en Milieu-Educatie en de stappen van Onderzoeken & Ontwerpen, voor het gestructureerd
ontwerpen van lesmateriaal.
Je bent handig met de pc en kunt digitale middelen inzetten.
Werkzaamheden

Er zijn diverse mogelijkheden, dus je opdracht formuleren we in overleg. Je kunt je ook als duo
aanmelden. De onderwerpen zijn divers en kunnen liggen op het terrein van, natuurbeleving,
duurzaamheid, onderzoek, communicatie. Altijd in relatie tot menselijk gedrag, bewustwording,
educatie. Je kunt werken aan een afgebakend project met een deadline. Eventueel kun je daarna
een nieuw project aanpakken.
Werktijden zijn in overleg.

Ideeën voor stageopdrachten

Wij hebben behoefte aan iemand die wil (mee)werken aan
1. Het ontwikkelen van nieuw en updaten van bestaand leermiddelen voor natuur- en
milieueducatie. Voorbeelden hiervan zijn
 Bestaande leskisten ombouwen naar O&O-methodiek
 Nieuwe leskisten ontwikkelen
 Duurzaamheidsthema’s uitwerken voor les/leskist
 Leermiddelen ontwikkelen voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

2. Inrichting bedenken en maken voor een promo-stand voor CNME De Rollen, te gebruiken bij
publieksactiviteiten aan de hand van onderstaande criteria.






Interactief ofwel er moet iets te doen zijn
Je moet in één oogopslag zien wie wij zijn en wat we doen
Levend materiaal  trekt aandacht
Iets om mee te nemen
Verkoop boekje meer aandacht

3. Enquête / onderzoek uitvoeren naar het verbeteren van onze communicatie met de scholen.
Wat willen scholen? Wat werkt goed? Hoe bereiken we meer deelname?

4. Onderzoek uitvoeren naar de behoefte van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Hoe
kunnen wij hen ondersteunen?
5. Een evenement of tentoonstelling organiseren voor scholen, algemeen publiek en genodigden
uit ons netwerk
Kortom, werk genoeg en afwisseling zat.
Inlichtingen

Wil je meer weten over CNME De Rollen kijk dan op http://www.derollen.nl .
Wil je meer weten over de stagemogelijkheden neem dan contact op
met jacqueline.tilman@derollen.nl of 06-51851397.

