
Versterking cursusteam gevraagd 

Het geven van cursussen is één van de pijlers van het IVN. Het is een 

kerntaak van onze vereniging. Op dit moment kampt de cursuswerkgroep met 

een onderbezetting omdat enkele leden gestopt zijn of tijdelijk minder tijd 

hebben. Daarom zoeken wij mensen die ons team willen versterken. 

Wie zoeken we? 

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een brede interesse in de 

natuur hebben en er kijk op hebben hoe je die kunt overdragen. Je hoeft 

geen natuurdeskundige of didactisch specialist te zijn, maar affiniteit met 

lesgeven is wel een voordeel. Je hoeft zeker niet alle kennis zelf in huis te 

hebben. We vragen regelmatig docenten van buitenaf en we werken samen 

met de specialisten binnen de werkgroepen van onze vereniging. 

Hoe ziet het werk eruit? 

De werkzaamheden van de cursuswerkgroep bestaan uit het organiseren van 

korte en langere cursussen. Die cursussen bestaan vaak uit een combinatie 

van lezingen, interactieve lesavonden en excursies. Doel is om cursisten op 

een zo breed mogelijke manier kennis te laten maken met de natuur. 

We bepalen de opzet van de cursussen, zoeken naar docenten, verzamelen 

of maken cursusmateriaal, leiden de excursies alleen of samen met een 

deskundige, en we werven en ontvangen deelnemers. Kortom, we zorgen 

ervoor dat de hele cursus goed verloopt in een aangename sfeer. In 

coronatijd hebben we ook geëxperimenteerd met digitale middelen, zoals een 

YouTube kanaal. 

Als cursusteam komen we een paar keer per jaar samen voor een 

vergadering of een wandeling om nieuwe ideeën op te doen en elkaar met 

kennis te voeden. In kleinere groepjes bereiden we de cursussen inhoudelijk 

voor, maar niet iedereen hoeft bij de opzet van elke cursus betrokken te zijn. 

De excursies bereiden we altijd voor met een ‘voorwandeling’. 

Wil je meehelpen? 

Als we met een groter cursusteam van 5 à 7 mensen zijn, kunnen we de 

taken makkelijk verdelen en is voor iedereen de tijdsinvestering goed op te 

brengen. Als je een keer een cursus niet mee wilt organiseren, bijvoorbeeld 

vanwege een vakantie, dan is dat ook geen probleem. Als je interesse hebt, 

neem dan contact op met de coördinator van de cursuswerkgroep van IVN 

Heeze-Leende, Ine Troelstra: tel. 06-48260698 of via mail 

cursusteam@ivnheezeleende.nl 


