
Stagiair Duurzaamheidseducatie bij de gemeente Dordrecht 

 

Je plek in de organisatie 

Zoek je een stage waarbij je daadwerkelijk iets kan neerzetten? Een ervaring waarin je 
jezelf in een korte tijd enorm kan ontwikkelen? Wil je bovendien een bijdrage kunnen 
leveren aan het dichterbij brengen van een duurzame wereld? Kom dan werken bij 
Duurzaamheidscentrum Weizigt, op de afdeling Educatie!  
 
Weizigt is het duurzaamheidscentrum van de gemeente Dordrecht bestaande uit een 
educatiecentrum, een Stadsboerderij en 2 hectare uniek natuurterrein. Weizigt stimuleert 
het duurzaam denken en handelen van scholieren en inwoners in Dordrecht en de regio. 
De afdeling Educatie houdt zich voornamelijk bezig met het vergroten van het bewustzijn 
op het gebied van duurzaamheid. Dit gebeurt onder andere door een Educatief Aanbod 
samen te stellen voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook werken de collega's van 
de afdeling aan educatieve activiteiten en projecten voor inwoners uit de Drechtsteden. 
Hierbij staan de thema's Afval, Water, Energie en Natuur centraal. 
 
 
De werkzaamheden 

Samen met de andere Drechtstedengemeentes (HIA, Zwijndrecht, Alblasserdam, 
Papendrecht en Sliedrecht) werkt gemeente Dordrecht hard aan het duurzamer maken 
van de regio. Om alle beleidsdoelstellingen te kunnen halen is het belangrijk om  het 
duurzame gedrag van inwoners en scholieren te stimuleren. Dit kan door deze 
doelgroepen kennis, ervaringen en vaardigheden bij te brengen over duurzaamheid 
waarmee zij leren duurzaamheid een plek te geven in hun dagelijkse keuzes. 
Duurzaamheidscentrum Weizigt is daar dagelijks druk mee bezig. Weizigt is daarom op 
zoek naar een stagiair die het team Educatie wil versterken. Tijdens de stageperiode gaat 
het vooral om het meedenken, ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van de volgende 
programma's/projecten:  
 

- Meedraaien in het programma Watereducatie Drechtsteden (WED). Al sinds 2001 
werkt Duurzaamheidscentrum Weizigt samen met waterpartners (waterschap 
Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Evides Waterbedrijf en verschillende 
Drechtstedengemeentes) aan het vergroten van het waterbewustzijn van 
inwoners en scholieren uit de Drechtsteden. Daarvoor maken we ieder jaar een 
werkplan met activiteiten die we gezamenlijk gaan uitvoeren. Ook voor 2017 
staan er weer veel mooie dingen op de planning. Twee grotere projecten in 2017 
zijn het organiseren van de Week van Ons Water die van 12 - 21 mei zal 
plaatsvinden en een verkenning naar de onderwijskolom voortgezet onderwijs 
(VO), MBO, HBO. Deze verkenning komt voort uit de wens om in de toekomst 
meer te doen met het VO, MBO en HBO. We gaan daarvoor eerst in kaart brengen 
wat alle partners van WED en andere partners in de regio al doen aan 
watereducatie activiteiten voor deze doelgroepen. Vervolgens zullen we op basis 
daarvan formuleren waar kansen liggen voor gezamenlijke activiteiten voor deze 
doelgroepen.  

- Opzetten gastdocentenpool Energieke Scholen. Sinds augustus 2015 loopt een 
traject rond Energiebesparing op basisscholen in de Drechtsteden, zie 
https://www.weizigt.nl/inwoners/actueel/nieuws/op-weg-naar-duurzame-
basisscholen-in-de-drechtsteden. In de eerste fase van dit traject is eenmalig de 
gastles Energieke Scholen geven aan groep 7 of 8 van de deelnemende scholen. 
Om te zorgen dat scholen structureel aandacht hebben voor energiebesparing en 
binnenklimaat hebben Drechtse Stromen en Weizigt het plan opgevat om samen 
een gastdocentenpool op te zeten voor het jaarlijks geven van de gastles 
Energieke Scholen in groep 7 en 8 van de deelnemende scholen. Zo vormen de 
leerlingen van die klassen de oren en ogen van de school en maken zij inzichtelijk 
hoe het gaat met het besparen van energie op school. Tijdens je stage kan jij ons 
meehelpen om dit traject tot een succes te maken. 



Daarnaast heb je ook de kans om mee te gaan naar allerlei interessante overleggen: 
naast de overleggen van bovenstaande programma's/projecten, bijvoorbeeld ook het 
Regionaal Duurzaamheidsoverleg waar alle ambtenaren uit de regio die zich bezig 
houden met duurzaamheid om tafel zitten en de stuurgroep Focus op Bèta met 
directeuren van bijna alle voortgezet onderwijsscholen uit de regio, maar ook de 
landelijke educatie-overleggen water en energie van GDO.    
Wij zijn in staat een diversiteit aan taken aan te bieden. Hierdoor zal je ervaring op doen 
met zowel de beleidsmatige kant als de praktische kant. Je krijgt te maken met veel 
partners, waardoor ook je sociale vaardigheden ontwikkeld zullen worden. Dit levert voor 
jou de kans een groot netwerk op te bouwen waar je na je stage nog steeds profijt van 
kan hebben. Ook kun je je presentatievaardigheden ontwikkelen door het geven van 
presentaties. De onderwerpen waar het team Educatie mee te maken krijgt, zijn erg 
actueel en van groot belang voor de inwoners. Hierdoor zal je als stagiair echt iets 
kunnen bijdragen aan de maatschappij.  
 
 
Jouw profiel 

Je hebt bij voorkeur een opleiding in de studierichting Milieukunde, Watermanagement, 
Climate & management of Bedrijfskunde met een affiniteit voor duurzaamheid. Of een 
lerarenopleiding in een relevante richting. Je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar 
voor de periode februari 2017 tot en met juli 2017. Wij zoeken een enthousiaste HBO 
stagiair(e) die sociaal is ingesteld en kan netwerken, initiatief toont en met creatieve 
voorstellen komt en vooral van aanpakken weet. Een affiniteit met duurzaamheid en 
educatie is vereist.   
 
Ons aanbod 

Wij bieden een stagevergoeding afhankelijk van opleidingsniveau. Je kunt rekenen op 
een dynamische werkomgeving en enthousiaste collega’s. Wij bieden een betrokken 
stagebegeleiding en afstemming van de opdracht aan de eisen van je opleiding. 
 
Sollicitatieprocedure 

Is dit de stage die je zoekt? Solliciteer dan voor 6 januari 2017 online via 
www.werkenbijdrechtsteden.nl. Voor vragen over deze stagevacature kun je contact 
opnemen met het stagebureau via stagebureau@dordrecht.nl of telefonisch via 
(078) 770 4184.  
 


