
 

 

Infoblad cursus Een levende tuin maak je zelf 

Op dit infoblad staat alle informatie voor IVN’ers die overwegen om deze cursus aan te bieden. Over 

de doelen, doelgroep, lengte van de cursus en beschikbare materialen.  
 

Doel en doelgroep 

De cursus leert cursisten hoe ze van hun tuin een plek maken die een feest is voor mens en dier. Of 

de tuin nou groot of klein is, ze veel willen veranderen of alleen wat kleins toevoegen. En de cursus is 

ook leuk voor mensen zonder groene vingers. Let wel op: het is geen cursus tuinontwerp, maar vooral 

veel ideeën en praktische tips.  

- Wil je liever een cursus organiseren die zich specifiek richt op bijen? Kijk dan bij de cursus 

‘Laat jouw tuin zoemen’.  

- Onderdeel van deze cursusmaterialen is ook een workshop ‘Een levend balkon maak je zelf’.  

- Er is ook een 2,5 uur durende workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’. Deze wordt 

aangeboden in Operatie Steenbreek gemeenten. Je mag de workshop geven na het volgen 

van een train-de-trainer. Neem hiervoor contact op met Linda IJmker op l.ijmker@ivn.nl  
 

Lengte van de cursus 

De cursus heeft 5 bijeenkomsten en 2 excursies. De meest geschikte periode is februari tot en met juli 

omdat dan het meeste te doen is in de tuin.   
 

Beschikbaar materiaal 

Voor cursisten 

- Een cursistenboek. Te bestellen via de webwinkel van IVN. Klik op deze link.   

- Een certificaat.  

 

Voor docenten. Alles is te downloaden via Ons IVN.  

- Een docentenhandleiding.  

- Een lesbrief voor de aparte workshop ‘Een levend balkon maak je zelf’.  

- Een digitale inkijkversie van het cursistenboek. 

- Bijbehorende powerpoint presentaties. 

- Promotiemateriaal: een invulpersbericht, een invulflyer en een invultekst voor 

op de website. 
 

Diploma en certificering 

Deze cursus is gecertificeerd door het IVN Cursushuis. Dat betekent dat hij voldoet aan alle 

standaarden waar een IVN-cursus aan moet voldoen.  

https://www.ivn.nl/operatie-steenbreek/over-steenbreek
mailto:l.ijmker@ivn.nl
https://winkel.ivn.nl/ivn-cursusboek-een-levende-tuin-maak-je-zelf.html


 

Wanneer gewenst kunnen deelnemers een certificaat krijgen. Deze kun je downloaden via Ons IVN.  
 

Prijzen 

- De gedrukte versie van het cursusboek Een levende tuin maak je zelf kost € 15,00 per stuk. 

Voor IVN-afdelingen die een cursus geven en minimaal 5 boeken bestellen geldt een prijs van 

€8,75 per stuk. Vul hiervoor de kortingscode in voor leden bij het bestellen.  

- Onze adviesprijzen voor het geven van de cursus zijn te vinden op Ons IVN.  
 

Wat moet je zelf nog doen en regelen 

- Werving en instructie van een docent 

- Werving en inschrijven cursisten 

- Cursuslocatie reserveren/huren en indien van toepassing een excursielocatie.  

- Begroting opstellen van inkomsten en uitgaven 

- Eventueel subsidie aanvragen (bijvoorbeeld bij gemeente, provincie of fonds) 

- Materiaal regelen voor de bijeenkomsten. Denk aan zoekkaarten, maar ook koffie, thee en 

wat lekker voor bij de bijeenkomsten.  
 

Meer informatie 

Vragen? Neem contact op met het IVN Cursushuis op cursushuis@ivn.nl of 020-6228115. 

 

mailto:cursushuis@ivn.nl

