
 

 

Infoblad cursus Vogels voor beginners 

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 is bedoeld voor mensen die nog niet veel weten over vogels, maar wel interesse in ze 

hebben. Vanuit het Cursushuis is een algemene cursus ontwikkeld die een breed beeld geeft van 

vogels. Wil je liever een vogelgeluidencursus geven? Of op iets anders inzoomen? Geen probleem. 

Je kunt de docentenhandleiding dan gebruiken als inspiratie voor leuke werkvormen. Maak er verder 

vooral iets van dat naar jouw smaak is.  
 

Lengte van de cursus 

De basiscursus is 3 theoriebijeenkomsten, aangevuld met bij voorkeur minimaal 2 excursies. We 

hebben ook een lesvoorbeeld gemaakt voor als je je wilt richten op een specifieke groep vogels, zoals 

tuinvogels of roofvogels.  
 

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 de materialenbieb op Ons IVN.  

- Een digitale inkijkversie van het cursistenboek.  

- Lesbrieven voor de bijeenkomsten. 

- Bijbehorende powerpoint presentaties. 

- Promotiemateriaal: 

o Verschillende posters die je ook als flyer kunt gebruiken 

o Een invultekst voor promotie 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.  

Wanneer gewenst kunnen deelnemers een certificaat krijgen. Te downloaden via deze pagina op 

Ons IVN. 
 

 

https://winkel.ivn.nl/ivn-boek-vogels-voor-beginners.html
https://ons.ivn.nl/voor-leden/materialenbibliotheek-natuurcursussen
https://ons.ivn.nl/voor-leden/basisondersteuning-advies-inspiratie-certificaten


 

 

Prijzen 

- Het cursusboek Vogels voor beginners kost € 17,50 per stuk. Voor IVN-afdelingen die een 

cursus geven en minimaal 5 boeken bestellen geldt een prijs van €10,- per stuk. Vul hiervoor 

de kortingscode voor leden in bij het bestellen.  

- Onze adviesprijzen voor het geven van cursussen staan 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 schepjes en kweekbakjes, 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

