
 

Profiel verhalenverteller 2022 primair onderwijs 

 
Rondleider en verteller bij het Upcyclecentrum 
 
Vind je het leuk om voor een groep leerlingen van het basisonderwijs te staan en zit vertellen 
in jouw bloed? Dan is de functie van ‘verhalenverteller’ bij het Upcyclecentrum wat voor jou!  
Vanaf 2019 mag Stad & Natuur in opdracht van Stadsreiniging gemeente Almere een 
educatief programma verzorgen voor het Upcyclecentrum in Almere Haven. Er is veel vraag 
naar het lesprogramma dus zijn we op zoek naar rondleiders/vertellers die hét verhaal over 
afval en grondstof kunnen vertellen en de leerlingen kunnen enthousiasmeren voor dit 
interessante en belangrijke thema binnen Stad & Natuur! 
 
Expeditie Upcyclecentrum: het educatief programma 
Voor het primair onderwijs wordt het lesprogramma Expeditie Upcyclecentrum aangeboden. 
Elk programma natuurlijk afgestemd op de leeftijd en het niveau van de leerlingen. Voor dit 
educatief programma zoekt Stad & Natuur vrijwilligers die het leuk vinden om voor de groep 
te staan en het verhaal van het Upcyclecentrum te vertellen. Voor het primair onderwijs 
bestaat de les uit een presentatie over het Upcyclecentrum en een toffe opdracht in de 
belevingsruimte. 
 
Wat ga je doen? 
Je zorgt dat alles klaar staat, je ontvangt de groep, je vertelt het verhaal van het 
Upcyclecentrum en geeft de leerlingen de opdracht om op zoek te gaan naar alle 
geupcyclede materialen in de belevingsruimte. De lessen duren 1,5 uur. 
 
Wie ben je? 

• Je werkt zelfstandig 

• Je staat comfortabel voor een groep 

• Je weet leerlingen geboeid te houden voor je verhaal 

• Een pré als je interesse hebt voor de thema’s afval, grondstof en upcycling 
 
Wat bieden we jou? 

• Je bent baas over eigen tijd: je beslist zelf op welke momenten je kunt.  

• Een vrijwilligersvergoeding per dagdeel 

• Een super inspirerende vrijwilligersplek met goede begeleiding 

• Trainingen en uitjes met vrijwilligers van Stad & Natuur 
 
Upcyclecentrum 
Almere doet aan upcyclen. Dit betekent dat verspilling wordt tegengaan door materialen te 
hergebruiken en weer waardevol te maken. Het Upcyclecentrum is de plek in Almere Haven 
waar je kan zien hoe we dat samen kunnen doen: op het recyclingperron, met de 
ondernemers en het belevingscentrum. Lees meer via almere.nl/upcyclecentrum.   
 
Reageren? 
Heb jij bij het lezen van de vacature het idee dat dit op jouw lijf geschreven is? Mail dan nu 
naar sollicitatie@stadennatuur.nl. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk 
gesprek, waarin we gezamenlijk bekijken hoe we jouw kwaliteiten het beste tot uiting kunnen 
laten komen. Het educatief programma bij het Upcyclecentrum wordt door Stichting Stad & 
Natuur Almere uitgevoerd in opdracht van de gemeente Almere. 
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