
 

 

Infoblad opleiding Landschapsgids Limburg 

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

de doelen, doelgroep, lengte van de opleiding en beschikbare materialen. NB: In zijn huidige vorm is 

deze opleiding geschikt voor IVN Zuid-Limburg. Wil je in een ander deel van het land deze opleiding 

aanbieden? Dat mag, maar het is dan wel meer werk om de materialen aan te passen op de regio. 

Noord-Limburg heeft bijvoorbeeld een apart boek over het Noord-Limburgse landschap uitgegeven. 
 

Doel en doelgroep 

In de opleiding Landschapsgids leren deelnemers over de effecten van geologische, ecologische, 

cultuurhistorische en sociaal-geografische ontwikkelingen die je ziet in het Limburgse landschap. En 

hoe je die kunt delen met andere mensen, gebruikmakend van verschillende werkvormen. Bij voorkeur 

als gids bij een IVN-afdeling.  
 

Lengte van de cursus en opdrachten 

De opleiding heeft 22 dagdelen (11 zaterdagen), verdeeld in theorie met werkvormen in de ochtend 

en de praktijk in de middag. Gedurende de opleiding wordt de leerstof verwerkt in een toplocatie 

presentatie, een eindopdracht van een ommetje op papier/digitaal voor een breed publiek met 

specifieke eisen. Aan het eind van de opleiding wordt een aantal ommetjes als excursie voor de groep 

gepresenteerd. Bij de terugkomdagen worden de overige ommetjes aan elkaar gepresenteerd. 

Tijdsbeslag wordt geschat op 8 uur in de week, inclusief de lesdag (1x/3 wkn), voorbereidingen en 

opdrachten. 
 

Beschikbaar materiaal 

Neem contact op met het cursusloket van IVN District Limburg via tineke.de.jong@kpnplanet.nl. 

Voor cursisten.  

- Een gedrukt cursistenboek met digitale bijlages. Een digitale versie staat op Ons IVN. 

- Indien gewenst een diploma.  

 

Voor docenten.  

- Voorbeeldprogramma’s.  

- Extra materiaal: een werkvormenboek.  

- Promotiemateriaal: een flyer. 
 

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.   
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Bij alle cursussen over gidsvaardigheden kunnen deelnemers een diploma krijgen. Dit in tegenstelling 

tot de natuurcursussen, waar alleen certificaten van deelname beschikbaar zijn.  
 

Prijzen 

- Neem contact op met het cursusloket van IVN District Limburg via 

tineke.de.jong@kpnplanet.nl. 

- Het drukken en toesturen van de diploma’s kost €3,- per persoon.  

- Onze adviesprijs voor het geven van deze opleiding staat op Ons IVN.  
 

Wat moet je zelf nog doen en regelen 

- Werving en instructie van een docent 

- Werving en inschrijven cursisten 

- Cursuslocatie reserveren/huren 

- Begroting opstellen van inkomsten en uitgaven 

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

- Materiaal regelen voor de bijeenkomsten. Denk aan bijvoorbeeld demo-materiaal, 

stafkaarten, digitaal materiaal als Google Earth en Maps, enz., maar ook koffie, thee en wat 

lekkers voor bij de bijeenkomsten.  
 

Meer informatie 

Vragen? Neem contact op met het cursusloket van IVN District Limburg via 

tineke.de.jong@kpnplanet.nl.  
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