
De Vlinderstichting in Wageningen is een nationaal en internationaal opererende natuurorganisatie. 
We zetten ons in voor de bescherming van dagvlinders, nachtvlinders en libellen in Nederland en 
daarbuiten. Dat doen we al bijna veertig jaar: door advies, educatie en het verrichten van onderzoek. 
Bijna 6000 donateurs en 1500 vrijwilligers geven ondersteuning bij deze activiteiten. Onze vijfendertig 
betrokken medewerkers maken zich met hart en ziel sterk voor de doelstelling: een gezonde natuur 
vól vlinders en libellen. Een van de speerpunten daarbij is de verankering van biodiversiteit in 
maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijfsprocessen. 
 
De Vlinderstichting zoekt op korte termijn een  
 

ervaren en enthousiaste cursusleider  
voor drie of vier dagen per week 

 
Wat ga jij doen? 
In het beheer van de openbare ruimte in liggen grote uitdagingen, onder andere op het gebied van 
biodiversiteit. Daarom heeft De Vlinderstichting samen met partners Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur 
omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch berm- en oeverbeheer 
waarborgen. Onderdeel daarvan zijn twee cursussen Kleurkeur: de basiscursus en de cursus 
gevorderden. Deze cursussen worden door medewerkers van De Vlinderstichting gegeven aan 
groepen tot 25 personen, zowel in company als voor losse inschrijvers. Wegens het succes van 
Kleurkeur en een geplande uitbreiding van Kleurkeur naar oevers en watergangen, hebben wij 
behoefte aan een extra cursusleider met ervaring die past in het team dat verantwoordelijk is voor 
Kleurkeur en de organisatie en uitvoering van de cursussen. 
 
Wie zoeken wij? 

• Je hebt HBO/WO-werk- en denkniveau.  
• Je hebt kennis van en ervaring met groenvoorziening en ecologisch bermbeheer. 
• Ook ervaring in het lesgeven of werken met groepen is een voorwaarde.  
• Je staat 100% achter het idee van ecologisch bermbeheer en weet je cursisten daarvan te 

overtuigen. 
• Kennis en ervaring met ecologisch beheer van oevers- en watergangen is een pré. 

 
Wat bieden wij jou? 
Een inspirerende werkomgeving met veel ruimte om je eigen ambities waar te maken. Wij bieden 
een arbeidscontract voor 24 of 32 uur per week voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast 
contract. De functie is ingeschaald in schaal 8 met uitloop naar schaal 9 (CAO van de Nederlandse 
Universiteiten). 

Informatie over deze vacature kun je opvragen bij Titia Wolterbeek (directeur); zij is daarvoor op 
dinsdagmiddag 24 mei en maandagmorgen 30 mei 2022 bereikbaar op 0317-467344. Ben je 
geïnteresseerd in deze functie en denk je te voldoen aan de gestelde eisen, dan zien wij je sollicitatie 
met cv waarin je ingaat op bovengenoemde functie-eisen graag uiterlijk 6 juni 2022 tegemoet via 
liesbeth.vanagt@vlinderstichting.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagmorgen 24 juni 
2022. Een cursuspitch maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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