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Batavialand  
 
Batavialand is het museum over de geschiedenis van Flevoland. Over het nieuwe land na het maken 
van de polders. Over de 16e en 17e eeuw met druk scheepvaartverkeer over de Zuiderzee. Met 
unieke scheepswrakken en vondsten. Met een werf waar historische schepen worden nagebouwd om 
het scheepsbouwambacht levend te houden. 
 
In 1985 is Batavialand gestart met de reconstructie van het 17e-eeuwse VOC retourschip ‘Batavia’, 
een project waarbij meer dan 1000 jonge mensen zijn opgeleid in een van de 
scheepsbouwambachten. Hierbij kun je denken aan scheepstimmerman, scheepstuiger, zeilmaker, 
beeldsnijder of smid. In 2021 is dat niet anders. Batavialand is een erkend Leerbedrijf voor stagiairs uit 
het beroepsonderwijs en voor praktijkprojecten vanuit het Hoger Onderwijs uit binnen- en buitenland. 
Sinds vele jaren voorziet Batavialand in de plaatsing van deelnemers vanuit het Werkbedrijf Lelystad, 
waarmee zij nauw samenwerkt. Batavialand wil haar opleidings- en begeleidingspositie in de toekomst 
verder versterken. 
 
Wij zijn op zoek naar een 
 

LEERMEESTER SCHEEPSONDERHOUD BATAVIA (m/v) 
 
 
Wat ga je doen?  

 Je begeleidt, onderricht en coacht de deelnemers en stagiairs in het bereiken van hun 
leerdoelen; hierin werk je onder andere samen met een werkcoach van Werkbedrijf Lelystad;  

 Je geeft leiding aan vrijwilligers, die meewerken aan het onderhoud van de Batavia; 

 Je zorgt voor een goede taakverdeling binnen je ploeg;  

 Je hebt kennis en vaardigheden van het ambacht en bezit het vermogen om deze kennis en 
vaardigheden over te brengen op anderen;  

 Je zorgt ervoor dat jouw kennis up-to-date blijft zodat je anderen hierin kunt scholen en 
begeleiden. Je verstrekt betrouwbare informatie aan de bezoeker over het ambacht; 

 Je zorgt voor een enthousiaste presentatie en demonstratie van het ambacht; 

 Je bent een goede planner en kunt begroten, voorbereiden, coördineren en uitvoeren van 
diverse werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van de Batavia. Deze taken liggen 
binnen de ambachten: scheepstimmeren, schilderen en houtrestauratie.  

 

 In het logboek doe je verslag van de onderhoudswerkzaamheden; 

 Jij en jouw team werken volgens geldende veiligheidsvoorschriften; 

 Je neemt deel aan diverse overlegvormen; 

 Je voert diverse operationele taken uit. 
 
 
Wat breng je mee?  

 Je bent fysiek gezond en sterk; 

 Je bent vakbekwaam op gebied van scheepsbouw en onderhoud; 

 Je werkt graag samen; 

 Je deelt je kennis graag met anderen en bent ook in staat dit op een betrokken wijze over te 
brengen; 

 Je motiveert en stimuleert jouw collega’s binnen het ambacht; 

 Je kunt goed organiseren; 

 Je bent een coachende leider;  

 Je hebt een positieve en flexibele werkhouding; 

 Je bent digitaal vaardig;  

 Je bent vaardig in de Engelse taal. 

 Ervaring met tuigage is een pré.  

 Wij werken in een vast rooster maar feestdagen en weekenden horen daarbij indien nodig. 
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Wat bieden wij?  

 Interessant en betekenisvol werk met ruimte om jouw bijdrage te leveren; 

 Marktconform salaris binnen de cao Sociaal Werk; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder o.a.; Individueel Keuze Budget, 
Loopbaanbudget, mogelijkheid om reiskosten uit te ruilen; 

 Contract voor de duur van 12 maanden, met uitzicht op onbepaalde tijd; 

 Je treedt in dienst bij Concern voor Werk, maar je wordt functioneel aangestuurd door 
Batavialand. 

 
Informatie?  
Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature? Mail dan naar sylvia.breukelaar@batavialand.nl  
 
Solliciteren? 
We geloven dat diversiteit een brede visie en betere besluitvorming bevordert. Betrokkenheid en 
respect voor culturele verschillen dragen bij aan onze doelstellingen. We nodigen iedereen uit om te 
solliciteren. Wil je solliciteren? Mail dan naar sollicitaties@batavialand.nl 
 
Je kunt reageren tot 10 oktober 2021. 
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