
Vacature Adviseur Eetbaar Groen op het groene schoolplein 

Ben jij moestuinexpert en vind je het leuk scholen te helpen bij het maken van 

realistische plannen en een ontwerp voor eetbaar groen op het schoolplein? 

Steeds meer partijen sluiten zich aan bij de groene schoolplein beweging in 

Overijssel. Basisscholen kunnen hiervoor subsidie aanvragen en ondersteuning 

krijgen bij het vergroenen van het schoolplein. Vanuit het programma Jong Leren 

Eten willen we scholen stimuleren hierbij ook eetbaar groen mee te nemen in hun 

ontwerpen. Daarom zijn we op zoek naar twee: 

Adviseurs Eetbaar Groen op het groene schoolplein 

Als adviseur maak je een advies op maat voor scholen die bezig gaan met vergroenen. Hoe kunnen zij 

eetbaar groen een plek geven op het schoolplein en in het onderwijs? Ook het organiseren van een 

kennisdag behoort bij je taken. 

Wij zoeken hiervoor een zelfstandige met: 

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen. 

• Enthousiasme voor, kennis van en ervaring met moestuinieren en eetbare gewassen. 

• Dit kunnen vertalen naar de schoolsituatie. 

• Ideeën voor de koppeling tussen eetbaar groen en educatieve activiteiten, zoals bereiden en 

koken, of integratie met de andere vakken.  

• Een auto en rijbewijs. 

• Flexibiliteit in ureninzet. 

Profiel: 

• Kennis van en ervaring met moestuinieren en eetbaar groen 

• Enthousiasmerend 

• Goed kunnen luisteren naar wensen en zorgpunten van de school 

• Flexibiliteit, mogelijkheden zien, ideeën hebben 

• Helder advies uit kunnen brengen (mondeling en schriftelijk) 

• Ervaring met onderwijs of kinderen is een pre 

• Een zeker overwicht hebben om advies over te kunnen brengen en voor de groep te staan bij 

de kennisdag 

Taken: 

• Mail opstellen om scholen te informeren over het aanbod 

• Scholen bellen om interesse te peilen en een afspraak te maken bij interesse (wij hopen op 

50 van de 100 scholen) 

• Een bezoek brengen aan de geïnteresseerde scholen om de wensen en mogelijkheden in 

kaart te brengen 

• Schriftelijk advies op maat maken en dit toelichten aan de scholen 

• Het organiseren en uitvoeren van een kennisdag voor geïnteresseerden  

• Tips verzamelen voor de koppeling van eetbaar groen met educatie, en scholen hierop wijzen  

• Een evaluatiegesprek met de opdrachtgevers. 

 



Planning en vergoeding: 

 

• Indicatie tijdsbesteding: 180 uren voor 25 scholen per adviseur (afhankelijk van de 

belangstelling vanuit de scholen) 

• Vergoeding in overleg (na kennismaking/ sollicitatiegesprek) 

• Opdracht periode: start december 2019, afronding uiterlijk november 2020 

 

Ben je geïnteresseerd mail dan een motivatie met cv voor 29 november naar 

zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl. Voor vragen kun je bellen met Anne-Floor Zuurbier 038-

4250960.  
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