
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil jij kinderen een unieke ervaring bieden 
in het prehistorische Haps-dorp? 
dan hebben wij wellicht de droombaan die jij zoekt 

 
Vanaf het tijdhek neem je kinderen mee op een zwerftocht door Berg en Bos op weg naar het verlaten Haps-
dorp. Daar ervaren de kinderen drie dagen hoe het leven was in de IJzertijd. Het ‘overleven’ dicht bij de natuur 
is voor de kinderen een onvergetelijke ervaring. Door samen te werken zorgen de kinderen voor vuur en 
warmte, maken brood, soep en Haps-moes en brengen tussendoor de schapen naar de bosweide. Als 
projectleider ben jij tijdens die dagen de regisseur, begeleidt de familiehoofden en leerkrachten en samen met 
enkele vrijwilligers geef jij zelf ook invulling aan diverse activiteiten. Naast instructies over de leefregels maak 
jij met jouw verhalen voor de kinderen het verschil.  
 
Door het vertrek van een van de twee projectleiders ontstaat er binnenkort een vacature voor deze baan. Wij 
zoeken daarvoor een schaap met vijf poten, maar laat je niet afschrikken als je nog niet alle werkzaamheden 
volledig beheerst of als je niet alles te bieden hebt wat wij vragen.  
 
Wij zoeken een projectleider (m/vr) die: 
§ plezier heeft in het werken met kinderen, sfeer en beleving kan creëren 
§ flexibel, stressbestendig, creatief en ondernemend is 
§ voldoening haalt uit het intensief samenwerken met een collega-projectleider, vrijwilligers, externe 

partners en het bestuur van de stichting. 
 
Wat zijn de werkzaamheden: 
§ enthousiasmeren en werven van scholen en weekendgroepen 
§ voorbereiding van schoolprojecten 
§ actieve rol tijdens de schoolprojecten (regisseur, begeleiding, aan de slag met de kinderen) 
§ ontvangen en wegwijs maken van weekendgroepen 
§ beheer en onderhoud van het Haps-dorp 
§ planning, voedselvoorziening, dierverzorging, financiën en communicatie 
§ werving en begeleiding van vrijwilligers. 
 
Wij bieden: 
§ een unieke baan (0,75 fte) met een grote mate van zelfstandigheid 
§ wisselende werktijden, zowel tijdens de week als over de seizoenen 
§ werken met een collega-projectleider en vrijwilligers die zich met passie inzetten voor Haps 
§ arbeidsvoorwaarden passend bij het karakter van de stichting. 
 
Wij vragen: 
§ opleiding/ervaring op HBO/MBO(+)-niveau (pedagogiek: minimaal MBO-niveau) 
§ rijbewijs BE, EHBO-diploma, BHV-certificaat, motorzaag-certificaat, VOG (werk met kinderen) 
§ woonachtig in Apeldoorn of omgeving. 
 
Jouw schriftelijke reactie met een motivatie en curriculum vitae kunt je uiterlijk 28 februari 2022 per email 
sturen aan de Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn (email: vacaturehaps@gmail.com). Voor verdere 
informatie en een uitgebreid functieprofiel verwijzen wij je naar www.hapsproject.nl. Je kunt hiervoor ook 
contact opnemen met collega-projectleider, Jeroen Wunderink, telefoon 06 1815 0929. 


