
  
 

 

Infoblad Klimaatcursus: De Groene Verandering 

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

andere de doelen, doelgroep, lengte van de cursus en beschikbare materialen komen aan bod.  
 

Doel en doelgroep 

Natuur- en klimaateducatie gaan hand in hand. In deze Klimaatcursus wordt ingegaan op de huidige 

stand van zaken rondom klimaatverandering. De cursisten brengen het geleerde in de praktijk door 

het opzetten van een persoonlijk actieplan met concrete acties die passen bij hun leven. Bekijk hier 

de video van de klimaatcursus.  

 

Noot voor de organisatie 

Normaal gesproken regelt een afdeling zowel het organisatorisch als het inhoudelijke deel. Voor de 

drie inhoudelijke klimaatlessen zijn speciale klimaatdocenten opgeleid om de afdeling te 

ondersteunen. Voor de andere lessen verzorg je als afdeling wel ook de inhoud.  

- Wil je in contact komen met een klimaatdocent? Mail naar a.salomon@ivn.nl. Geef het ruim 

op tijd aan. 

- Wil je klimaatdocent worden? Geef je dan hier op. 
 

Lengte van de cursus 
De cursus heeft 6 bijeenkomsten van 3,5 uur. Elke bijeenkomst bestaat uit 2 modules en een half uur 
pauze. De excursies zijn te combineren door bijvoorbeeld één lange excursie van 3 uur en één korte 
excursie 1,5 uur te organiseren. Er mag geschoven worden in de volgorde waarin de theorie en 
workshops wordt aangeboden, zolang alle modules maar aan bod komen. De modules zijn:   

- Introductie en kennismaking 
- 2 of 3 excursies (bv. klimaatverandering in eigen regio, klimaatactie in beeld, etc.) 
- 3 klimaatlessen (gegeven door IVN-klimaattrainers) 
- Een les over economische systeem- en klimaatverandering 
- Een workshop storytelling (theorie en toepassing) 
- Twee lessen klimaatactie (opzetten en uitvoeren actieplan) 
- Afsluiting, presentatie actieplan en evaluatie 

 

Omdat klimaatverandering niet seizoensgebonden is kan de cursus het hele jaar door worden 

gegeven. Er moet hierbij wel rekening worden gehouden met de uitvoering van de excursies. Denk in 

de wintermaanden bijvoorbeeld aan een museum- of filmbezoek.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ01mvhgwrw
mailto:a.salomon@ivn.nl
https://www.ivn.nl/duurzaamheid/word-klimaatdocent


 

Beschikbaar materiaal 

Voor cursisten: 

- PowerPointpresentaties en een begrippenlijst als naslagwerk. 

- Een certificaat.  

 

Voor docenten.  

- Een digitale (en eventueel printbare) organisatiehandleiding. 

Te downloaden via Ons IVN. 

- Een digitale docentenhandleiding voor de lessen die niet door 

klimaatdocenten worden gegeven. 

- Bijbehorende PowerPointpresentaties. 

 

Nog niet alle materialen zijn beschikbaar via Ons IVN. De organisatiehandleiding wel, welke een 

goed beeld geeft van de organisatie. De docenthandleiding en bijbehorende PowerPoints, zowel 

voor docent als cursist, zijn vooralsnog verkrijgbaar door te mailen naar a.salomon@ivn.nl. Later 

komen deze wel ook via Ons IVN beschikbaar.  

 

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. Wanneer gewenst kunnen deelnemers een 

certificaat krijgen. Deze kun je downloaden via Ons.IVN.nl 

 

Prijzen 

De digitale cursisten en docentmaterialen zijn gratis te verkrijgen. Daarnaast is tot 2022 ook de inzet 

van de klimaatdocenten voor de inhoudelijke lessen gratis. Dat is mogelijk omdat deze cursus is 

ontwikkeld in samenwerking met meerdere fondsen die duurzaamheid binnen IVN een warm hart 

toedragen. We waarderen een donatie voor het gebruik van het materiaal. Wij gebruiken dat weer voor 

de doorontwikkeling en borging. Dit kun je doen door een zelf te bepalen bedrag over te maken aan 

NL02ABNA0213302942 t.n.v. Vereniging IVN o.v.v. Duurzaamheid. 

 

Onze adviesprijzen voor het geven van cursussen staan op Ons IVN.  

 

Wat moet je zelf nog doen en regelen: 

- Werving en inschrijving van cursisten 

- Contact met externe klimaatdocent 

- Werving en instructie docenten voor de overige modules 

- Cursuslocaties reserveren/ huren en excursielocaties regelen 

- Begroting opstellen van inkomsten en uitgaven 

- Materiaal regelen voor de bijeenkomsten, zoals thee en koffie op de locatie 

 

NB: De klimaatdocenten zijn er bij hun modules alleen voor de inhoud. Voor overige zaken zoals het 

ontvangen van de deelnemers en het verzorgen van de ruimte blijft de afdeling zelf verantwoordelijk.  

 

Meer informatie 

Heb je vragen? Neem contact op met het IVN Cursushuis op cursushuis@ivn.nl of 020-6228115. 
Meer informatie over de cursus vind je ook op ivn.nl/duurzaamheid.  
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