
 

Functieprofiel Medewerker ponyactiviteiten 

- Vrijwilliger Castellum Hoge Woerd – 

	  
Op Steede Hoge Woerd kunnen kinderen van 8-12 jaar deelnemen aan een 
‘pony arrangement’. Ze leren hierbij van alles over paarden en pony’s: de 
biologie, het gedrag, de verzorging, het gebruik en omgang met pony’s. De 
pony’s worden geborsteld en er wordt wandelend een parcours afgelegd met 
een pony. Het niveau van de activiteit wordt aangepast aan de ervaring van 
de kinderen.  Steede Hoge Woerd heeft 3 welshmountain pony’s van 5 jaar 
oud. De ruinen Magic, Rodney en Denza zijn zeer populair bij de jonge 
bezoekers.    
 

Taakomschrijving 

De medewerker ponyactiviteiten  

• Bereidt	  de	  activiteit	  voor	  

• Begeleidt	  de	  groep	  

• Zorgt	  voor	  de	  	  veiligheid	  van	  kinderen	  en	  pony’s	  

 

Competenties en beschikbaarheid 

• Ervaring	  met	  het	  begeleiden	  kinderen	  	  
	  

• Ruime	  ervaring	  met	  de	  omgang	  van	  paarden	  en	  pony’s	  	  
	  

• Kennis	  van	  paarden	  en	  pony’s	  	  en	  deze	  kennis	  kunnen	  overdragen	  
	  

• Goede	  inschatting	  kunnen	  maken	  m.b.t.	  de	  veiligheid;	  	  hierbij	  rekening	  houdend	  met	  het	  
gedrag	  van	  pony’s	  en	  kinderen	  	  



• 18+	  	  
	  

• Goede	  fysieke	  conditie	  
	  

• Representatief en klantvriendelijk 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Goede sociale vaardigheden 

• Goed kunnen samenwerken 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal	  	  
	  

• In	  het	  bezit	  van	  een	  Verklaring	  	  Omtrent	  	  het	  	  Gedrag	  (VOG)	  	  
	  

• Beschikbaarheid	  in	  overleg	  
	  
	  
	  

Wat biedt Castellum Hoge Woerd  

• Een inwerkperiode en begeleiding van de werkzaamheden 

• Een vergoeding van 1,50 per uur, of een vergoeding in de vorm van een kleine 
moestuin 

• Gebruik van de vrijwilligerskamer met zijn faciliteiten 

• Werkschoenen 

• Deelname aan de jaarlijkse excursie voor vrijwilligers Steede Hoge Woerd 

• Een keer per jaar een feestelijke bijeenkomst voor alle Castellum-vrijwilligers  

• Vergoeding van kosten voor de aanvraag van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

 

	  

	  


